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Referat til møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet
og effekt

Tidspunkt:

Den 24. april 2017, kl. 11:00 – 12:30

Sted:

Mødelokale 2566, 1. sal vest, Regionshuset Vejle

Deltagere:

Michael Maaløe, direktør, Vejen Kommune, kommunal medformand
Charlotte Rosenkrantz Josefsen, administrerende sygehusdirektør, Psykiatrien i
Region Syddanmark, regional medformand
Allan Vittrup Pedersen, chefkonsulent, Odense Kommune
Jan Funder, afdelingschef Sundhedsøkonomi, Region Syddanmark
Morten Jessen-Hansen, specialkonsulent, Aabenraa Kommune, kommunal
medsekretær,
Helle Marie Sejr Bentsen, Konsulent, Kvalitet og Forskning, Region Syddanmark,
regional medsekretær

Gæster:
Afbud:
1. Opfølgning på Status og revideret kommissorium i DAK
Status samt justering af kommissoriet blev godkendt i DAK.
Når Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt afrapporterer på de 8
nationale mål, vil ajourføringsprocenten på FMK i almen praksis indgå samt
ajourføringsprocenterne fra sygehusene.
Yderligere drøftelser om ajourføring, arbejdsgange og samarbejde skal foregå i
de lokale samordningsfora. Sidstnævnte skyldes, at Følgegruppen ikke kan
drifte monitoreringsopgaver men blot bidrage til design af monitorering.

Formandsskabet fortalte gruppen at logikken og præmissen bag det ændrede
kommissorium blev accepteret i DAK. Der udestår dog formentlig et arbejde
med at skabe en helt konkret fælles forståelse i takt med at DAK præsenteres
for følgegruppens opgaveleverancer.
FMK-data skal forelægges i forbindelse med data for de 8 nationale mål, i
forlængelse af hvilken gruppen vil indstille til DAK at SOF’erne efterfølgende
skal foreholde sig til tallene.

2. Opfølgning på beslutning i DAK vedr. monitorering
Det blev påpeget at der er behov for, at følgegrupperne tidligt i arbejdet med
de forskellige indsatser indtænker monitorering, opfølgning, datakilder etc.
Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt besluttede, at gruppen
udarbejder de overordnede rammer for monitorering. I forbindelse med
indstillinger til DAK skal Følgegruppen for Økonomi, Kvalitet og Effekt komme
med forslag til, hvordan monitoreringen skal driftes. Det Administrative
Kontaktforum beslutter herefter, hvem der helt konkret drifter
monitoreringsopgaven.
Gruppen besluttede at udarbejde en sag til førstkommende DAK-møde, hvortil
der skal udarbejdes 5-10 spørgsmål, der skal anvendes af de øvrige
følgegrupper ved udarbejdelsen af et monitoreringsforslag. Herunder skal de 8
nationale mål og underliggende indikatorer indgå som et af de spørgsmål
grupperne skal forholde sig til.
Yderligere udarbejdes der en procedure for igangsættelse af
monitoreringsopgaver i regi af sundhedsaftalen til godkendelse i DAK. Med
henblik på at sikre at formålet med monitoreringen som minimum som udløber
af aftaleteksten eller som følge af en beslutning i SKU eller DAK.
Endelig skal gruppen levere på DAK’s ønske om at få en oversigt over
igangværende og kommende monitoreringsopgaver.
Med andre ord skal en eller flere sager til DAK dække følgende tre punkter
vedrørende monitorering:
• Overordnet design/skabelon
• Proceduren for frembringelsen af monitoreringsforslag
• Kortlægning af nuværende og kommende monitoreringsopgaver
o Liste med oversigt
o Udkast der mangler godkendelse
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3. Oplæg til SKU møde (fokus på monitorering)
Michael Maaløv holder d. 9. maj i Esbjerg et statusoplæg for SKU hvorunder
han, udover det fremsendte notat, vil gøre det klart for SKU, at der er en række
monitoreringsopgaver i sundhedsaftalen, som vi ikke har mulighed for at leve
op til. Aftalen er ambitiøs på borgernes vegne, men vi har ikke ressourcerne til
at favne ambitionsniveauet.
4. Opfølgning på beslutning i DAK om undersøgelse af
genoptræningsområdet
Følgegruppen for Økonomi, Kvalitet og Effekt har taget til efterretning, at
Følgegrupperne ikke kan igangsætte initiativer, som medfører økonomiske
udgifter, uden at dette er godkendt i Det Administrative Kontaktforum.
Gruppen aftalte at trinene 2-4 i CfKs uddybende analyse af
genoptræningsområdet kun fremlægges til DAK såfremt der fremkommer ny
viden i forhold til KORA-rapporten. DAK præsenteres dog for trinene 1-4 efter
trin 4’s udfærdigelse uanset om der er fremkommet ny viden eller ej.
Vi planlægger i denne forbindelse fremlæggelse af rapporten d. 19. maj 2017
således, at vi har mulighed for at orientere DAK på næstekommende møde
samt vurdere igangsætningen af trin 2.

5. Eventuelt
Gruppen besluttede at videreformidle til de øvrige følgegrupper at SPOT’en nu
er tilgængelig til anvendelse og at SPOT’en skal anvendes i relation til KOL.
Punktet tages op på næste møde, hvor der konkret drøftes, hvorledes vi løfter
opgaven med formidling via en hjemmeside samt hvordan den ansvarlige
følgegruppe for KOL sættes i gang med indsamlingsopgaven.
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