Kommissorium for Følgegruppen for økonomi, effekt og kvalitet
Grundlag
Region Syddanmark og kommunerne har indgået sundhedsaftalen 2015-2018, som er godkendt i
kommunalbestyrelser og regionsråd. Sundhedsaftalen indeholder bl.a. en beskrivelse af organiseringen af
det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet.
Her fremgår det bl.a., at det overordnede politiske organ på sundhedsaftaleområdet er
Sundhedskoordinationsudvalget, og at det overordnede administrative organ er Det Administrative
Kontaktforum. Derudover fremgår det, at Det Administrative Kontaktforum har til opgave at etablere en
understøttende administrativ organisering… og at der etableres en følgegruppe for hver af sundhedsaftalens
obligatoriske områder.
Generelle opgaver
Følgegrupperne har overordnet følgende formål:
- At understøtte Det Administrative Kontaktforums arbejde.
- At understøtte de lokale samarbejdsforas arbejde.
- At sikre tværgående kommunikation og information vedr. samarbejdet om følgegruppens opgaver i
forhold til øvrige følgegrupper, arbejdsgrupper samt psykiatriske og somatiske samordningsfora
- At drøfte de muligheder og udfordringer ift. opgavefeltet, der løbende viser sig, samt følge nationale
dagsordner og i relevant omfang inddrage erfaringer fra de øvrige regioner.
Derfor har følgegrupperne til opgave:
- I forhold til Det Administrative Kontaktforum:
o At udarbejde forslag til prioritering og opdatering af opgaveporteføljen.
o At udvikle og igangsætte de opgaver, der indgår i følgegruppens opgaveportefølje med henblik på en
indstilling til Det Administrative Kontaktforum om løsningen af driftsopgaven i tæt samspil med de
øvrige følgegrupper

o

-

At give en årlig status på arbejdet med følgegruppens opgaveportefølje til Det Administrative
Kontaktforum.
I forhold til Lokale Samarbejdsfora:
o At sikre produktion af aftaler mv. til DAK-godkendelse og implementering via de lokale
samarbejdsfora
o At afklare principielle spørgsmål fra arbejdsgrupper og samordningsfora ift. konkrete
opgaver og ved behov at inddrage Det Administrative Kontaktforum i afklaringen.

Kompetencer
Følgegruppen har kompetence til,
- at indstille sager til drøftelse og beslutning i DAK,
- at nedsætte permanente og ad hoc arbejdsgrupper efter behov til håndtering af et afgrænset
problemfelt som led i løsningen af de opgaver, Det Administrative Kontaktforum har prioriteret, og
- at gennemføre dialog aktiviteter og andre fælles aktiviteter om udvikling og gennemførelse af de
opgaver der hører under følgegruppen.
Beslutninger i følgegruppen træffes som udgangspunkt i enighed. Ved evt. uenighed mellem partnerne i
forbindelse med sager til Det Administrative Kontaktforum skal dette fremgå af sagsfremstilling og indstilling.

Særlige opgaver
Følgegruppen for økonomi, effekt og kvalitet har i 2016 følgende konkrete opgaver, jf. beslutning i mødet i
Det Administrative Kontaktforum i januar 2016:
 Levere de vigtigste data og analyser, som efterspørges og prioriteres fra
Sundhedskoordinationsudvalget og Det Administrative Kontaktforum
 Yde bistand til de øvrige følgegrupper med henblik på at støtte udvikling af metoder til opfølgning og
evaluering af konkrete indsatser og initiativer
 Udvikle metoder til opfølgning og evaluering af konkrete indsatser og initiativer
 Udvikle metoder til tværsektoriel ledelsesinformation
Formålet med ledelsesinformationen er at gøre det muligt at følge udviklingen og effekten af
indsatser og initiativer, der igangsættes i regi af Sundhedsaftalen samt at sikre formidling og
udveksling af en række data, som parterne aftaler og finder anvendelige for aktivitetsopfølgning,
planlægning og koordinering.
Som det første skal der sikres en systematisk afrapportering på de målsætninger, der er formuleret i
sundhedsaftalen, i det omgang der findes tilgængelige relevante data. Der formidles desuden data i
e-sundhed og på hjemmesiden www.regionsyddanmark.dk/sundhedssamarbejde, som med fordel
kan indarbejdes i et samlet struktureret ledelsesinformationssystem.
På den baggrund skal følgegruppen komme med forslag til
o hvilke data, der med fordel kan indgå, herunder fra hvilke kilder data kan tilgås fra både
primær og sekundær sektor.
o hvordan ledelsesinformationer kan kommunikeres og tilgås (f.eks. via hjemmeside og/eller
publikationer) fra både politisk, administrativt og driftsmæssigt niveau, og samtidig være
tilgængelig for offentligheden i det omfang det er relevant
o hvordan arbejdet med løbende indberetning og opdatering kan etableres, herunder
vurdering af ressourcebehov ved opgaven
Organisering
Følgegruppen bemandes med repræsentanter fra strategisk ledelsesniveau fra Regionen og kommunerne
samt repræsentation fra almen praksis. Endvidere fremgår det af sundhedsaftalen, at bemandingen skal
tage hensyn til den geografiske repræsentativitet.
Følgegruppen består af følgende repræsentanter:
- Charlotte Rosenkrantz, Psykiatrien i Region Syddanmark, formand
- Michael Maaløe, Vejen Kommune, formand
- Jan Højgaard Funder, Region Syddanmark
- Allan Vittrup Pedersen, Odense Kommune
- Annette Vestergaard Weng, Region Syddanmark, sekretær
- Morten Jessen Hansen, Aabenraa Kommune, sekretær
Følgegruppen er organiseret med en regional formand og en kommunal formand.
Følgegruppen sekretariatsbetjenes af Region Syddanmark og en sekretær udpeget af kommunerne.
Såfremt et medlem er forhindret i at deltage, er det medlemmets ansvar at afstemme og videregive sine
bemærkninger til de øvrige deltagere forud for mødet.
Godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 29. januar 2016.
Godkendt revision i Det Administrative Kontaktforum den 30.marts 2017.

