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Deltagere:







Jakob Kyndal, direktør, Aabenraa, kommunal medformand (via videokonference)
Charlotte Rosenkrantz Josefsen, adm. sygehusdirektør, Psykiatrien i Region Syd, regional medformand
Allan Vittrup Pedersen, chefkonsulent, Odense Kommune
Vera Ibsen, afdelingschef, sundhedsdokumentation og ledelsesinformation, Region Syddanmark
Morten Jessen-Hansen, specialkonsulent, Aabenraa Kommune, medsekretær (via videokonference)
Magnus Falby, konsulent, Region Syddanmark, medsekretær

Gæster:
Afbud:

Overblik dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Velkomst og konstituering
Følgegruppens virke frem til næste sundhedsaftale
KOL-landsdelsprogrammet
Status til DAK
8 nationale mål
Kommende møder
Eventuelt

Referat møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt
Punkt

1. Velkomst og konstituering

Sagsfremstilling

Følgegruppen for Økonomi, Kvalitet og Effekt har fået et nyt medlem i formandsskabet. Jakob
Kyndal, direktør i Aabenraa kommune, har overtaget den kommunale formandsplads i
gruppen, hvorvidt Jakob fortsætter, som permanent medlem bliver afklaret i kommunalt regi.
Samtidig har Vera Ibsen, afdelingschef i Region Syddanmark, overtaget efter Jan Funder.

Indstilling

Det indstilles, at Følgegruppen for Økonomi, Kvalitet og Effekt byder velkommen og drøfter
den nye konstituering.

Bilag
Referat

Morten Jessen-Hansen og Jakob Kyndal var med på video fra Aabenraa.
Charlotte R. Josefsen bød velkommen, hvorefter hvert medlem præsenterede sig selv.
Følgegruppen drøftede konstituering.

Punkt

2. Følgegruppens virke frem til næste sundhedsaftale

Sagsfremstilling

Med den seneste revision af kommissoriet er følgegruppens arbejdsområde blevet begrænset
eksempelvis er arbejdet med tripple aim udgået som indsatsområde.
Det har den konsekvens, at Følgruppen for Økonomi, Kvalitet og Effekt for nuværende ikke har
konkrete projekter, gruppen kan foreslå igangsat på baggrund af kommissoriet. Dermed er
gruppens opgaveportefølje begrænset til de 8 nationale mål.
Gruppen kan med fordel drøfte om, der skal udarbejdes et helt nyt kommissorium for
følgegruppen eller om en revision skal følge arbejdet med den nye sundhedsaftale.

Indstilling

Det indstilles, at Følgegruppen for Økonomi, Kvalitet og Effekt beslutter, hvorledes
Følgegruppen skal arbejde med vores opgaveportefølje frem til næste sundhedsaftale.

Bilag

Bilag 1: Kommissorium for følgegruppen vedr. økonomi, effekt og kvalitet (revideret d.
30.marts i DAK)
Bilag 2: Vejledning til ny sundhedsaftale

Referat

Vera Ibsen bemærkede at opgaven med de 8 nationale mål eventuelt kunne udvides, således
at der var fokus på hvordan de 8 nationale mål kunne anvendes aktivt som strategisk
pejlemærke for organisationer i hele Regionen.
Det drøftes hvorvidt der skal igangsættes et forarbejde for at afdække mulige nye
arbejdsopgaver for følgegruppen og hvor data til dette kan trækkes fra. Det bemærkes at
forskellige aktører, herunder KL, er begyndt at sætte fokus på populationsansvar. Yderligere
blev det bemærket, at følgegruppen skal være opmærksomme på anvendelse af eksisterende
data og data fra Sundhedsprofilen som udkommer til marts.
Allan Vitting gjorde opmærksom på følgegruppens tidligere beslutning, om at følgegruppen
ikke vil blande sig i andre følgegruppers arbejde.
Følgegruppen konkluderede at der ikke er behov for at ændre i Følgegruppens kommissorie.
Det vurderes at der inden for rammerne af Kommissoriet godt ville kunne iværksættes nye
initiativer, hvilket følgegruppen støtter, såfremt timingen stemmer overens med den øvrige
sundhedsaftale kadence.
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Punkt

3. KOL-landsdelsprogrammet

Sagsfremstilling

Den 9.november 2017 overleverede styregruppen for KOL-landsdelsprogrammet i Syddanmark
en anmodning til Følgegruppen for Økonomi, Kvalitet og Effekt om at løse opgaver i forhold til
at tilvejebringe det økonomiske grundlag for KOL programmet i Regions Syddanmark.
Konkret, er det forventet at følgegruppen leverer:
1. Leveranceplan; vurdering af opgavens omfang og tidshorisont.
2. Beregning af lokal business case for Region Syddanmark.
3. Koncept for lokal gevinstrealisering.
4. model for lokal gevinstopfølgning, herunder udarbejde plan for udførelse af
aktiviteter i forbindelse med national gevinstrealisering.
5. Model for fordelingsnøgle for omkostninger.
Første leverance har deadline 15.januar 2018, mens de øvrige færdiggøres i forbindelse med
de lokale budgetforhandlinger som starter i marts.
Generelt om KOL-programmet i Syddanmark.
Landsdelsprogrammet (KOL-programmet i Syddanmark) er ansvarlig for implementeringen af
telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i Region Syddanmark og de 22
kommuner inden udgangen af 2019.
KOL programmet i Syddanmark har været i gang siden medio 2016 og er et ud af fem
landsdelsprogrammer. KOL-programmet i Syddanmark har en styregruppe bestående af
repræsentanter fra både kommuner, region, almen praksis og Lungeforeningen.
Formandskabet deles af Arne Nikolajsen, direktør i Esbjerg Kommune og Peder Jest, direktør
for Odense Universitetshospital. Programstyregruppen betjenes af et programsekretariat med
en regional og en kommunal programleder.
Læse mere om KOL-programmet i Syddanmark - http://faelleskommunalsundhed.dk/kolprogram/
Organisering af KOL programmet i Syddanmark (Rødt er den i leverancebeskrivelsen
anbefalede organisering af opgaven)
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Til bemanding af arbejdsgruppen har både regionen og kommunerne sendt forespørgsler ud i
vores respektive systemer.
Regionen har fået positiv tilbagemelding fra følgende:
 Iben Fasterholdt, MTV-konsulent, Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV, OUH
 Marianne Sønderskov, økonomikonsulent, SDSI
 (observatør) Klaus Bjørn Andersen, chefkonsulent, Sundhedsøkonomi
Observatøren anbefales tilknyttet gruppen for at sikre indsigt og sammenhæng med regionale
økonomi processer og budgetter.
Det er ligeledes anbefalet at der til arbejdsgruppen tilknyttes, kompetencer til at lave udtræk
fra patientadministrative data og andre relevante træk fra regionens data.
Kommunerne kan stille med to økonomifolk med begrænset indsigt i problemstillingen. Navne
på disse vil tilgå.
Desuden anbefales det at et eller flere medlemmer af projektledelsen i KOL-landsprogrammet
deltager i gruppens arbejde som bindeled til det øvrige arbejde i programmet. Se
leverancebeskrivelse.
Det er følgegruppesekretærernes opfattelse, at en nedsættelse af arbejdsgruppen under
Følgegruppen for Økonomi. Kvalitet og Effekt blot vil være et forsinkende led. Derfor anbefales
det, at gruppen udpeges af følgegruppen, men nedsættes direkte under Projektsporet Teknisk
løsning og Økonomi.
Indstilling

Det indstilles, at Følgegruppen for Økonomi, Kvalitet og Effekt kommer med et forslag til
organiseringen af økonomiarbejdet i KOL-programmet i Syddanmark.

Bilag

Bilag 3: Leverancebeskrivelse_Følgegruppe for Økonomi Effekt og Kvalitet_v1.0

Referat

Følgegruppen besluttede, at Arbejdsgruppen formelt ligger under Følgegruppen. Men at
arbejdsgruppen rapporterer direkte til programstyregruppen for KOL-landsdelsprogrammet
eller dennes sekretariat. Følgegruppens sekretariat indgår i arbejdsgruppen for at holde FØKE
orienteret om arbejdsgruppens arbejde. Derudover anbefaler arbejdsgruppen, at KOLlandsdelsprogrammet sekretariat også indgår i arbejdsgruppen.
Jakob Kyndal orienterede om status på overleverede opgave.

Punkt

4. Status til DAK

Sagsfremstilling

Gruppen skal under dette punkt drøfte udkast til sagsfremstilling om status med henblik på
fremsendelse til DAK den 25.januar 2018. Deadline for at indbringe punktet er 22.december.

Indstilling

Det indstilles, at Følgegruppen for Økonomi, Kvalitet og Effekt tilretter udkastet til
sagsfremstilling og godkender fremsendelse til DAK.

Bilag

Bilag 4: Dagsordenspunkt - DAK - Status fra Følgegruppen ØKE- oktober 2017

Referat

Følgegruppen konkluderede, at følgende indgår i status til DAK:
 At følgegruppen har drøftet og overvejer om der skal igangsættes nye initativer om
proaktivt anvendelse af data. (Se beslutning under pkt 2)
 Orientering om følgegruppens beslutning vedr. KOL-landsdelsprogrammet (se pkt 3).
Formandskabet godkender via mail.
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Punkt

5. 8 nationale mål

Sagsfremstilling

Kommunerne har drøftet KL's ønske om inputs til overvejelserne om tilpasning af de otte
nationale mål på sundhedsområdet. De kommunale medlemmer i Følgegruppen vil på mødet
kort præsentere tankerne bag inputtet.

Indstilling

Bilag

Referat

Derudover skal præsentationen af næste opdatering af de 8 nationale mål drøftes i relation til
SKU.
Det indstilles, at Følgegruppen for Økonomi, Kvalitet og Effekt beslutter, hvordan de 8
nationale mål skal præsenteres for SKU.



Bilag 5: Inputs til KL om nationale mål. FMS SSF. nov2017
Bilag 6: Afrapportering af resultater på de 8 nationale kvalitetsmål (SKU-31.10.17)

Jakob Kyndal orienterede om de overvejelser til KL, om de otte nationale mål, som
Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum i Syddanmark havde drøftet (jf.bilag 5).
Overordnet handlede Sundhedsstrategisk Forum i Syddanmark input til KL om at få tilpasset
de 8 nationale mål til en kommunal kontekst – og en mindre vægtning af sygehusene.
Det blev bemærket, at der både i KL og Danske Regioner er drøftelser om revidering af de 8
nationale mål. I en revidering drøftede følgegruppen at fokus kunne være på:
Fælles regionale politiske mål for Region Syddanmark.
Sammenhængende forløb, der ikke udelukkende så på patientforløb, men også forløbene i
kommunerne.
Følgegruppen besluttede at der til kommende rapportering af de 8 nationale mål skulle være
fokus på:
 At GIS-kortene skal tilbage på SKU orienteringen.
 Ajourføring af FMK på sygehusene skal inkluderes.
 Synliggørelse af hvilke mål der er udvalgt.
 Synliggørelse af hvilket mål indikatorerne føder ind i.
 En let indføring til de nye politikkere, der beskriver baggrund for de nationale mål
samt den udvælgelse som DAK har foretaget.

Punkt

6. Kommende møder

Sagsfremstilling

På mødet skal følgegruppen diskutere mødeplan 2018. Til diskussionen er der udarbejdet et
udkast til mødekalender for følgegruppen i 2018

Indstilling

Det indstilles, at Følgegruppen for Økonomi, Kvalitet og Effekt beslutter mødekadencen i 2018.

Bilag

Bilag 7: Udkast til mødekalender 2018 for Følgegruppen for Økonomi, Kvalitet og Effekt

Referat

Møde den 11. januar 2018 udgår.
Følgegruppen godkendte mødekalender for 2018.

Punkt

7. Eventuelt

Sagsfremstilling
Indstilling
Referat

Der var ingen kommentarer under eventuelt.
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