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Deltagere:







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

Gæster:
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Overblik dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Orientering om økonomi-sporet for KOL-landsdelsprogrammet
8 nationale mål
Status til DAK
Kommende møder
Eventuelt

Dagsorden for møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt
Punkt

1. Orientering om økonomi-sporet for KOL-landsdelsprogrammet

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen holdt første møde 11. januar, hvor følgegruppens sekretariat deltog.
Overordnet konklusion på arbejdsgruppemødet var, at arbejdsgruppen er nedsat og arbejder
videre med stillede opgave. Arbejdsgruppens regionale aktører arbejder med:
 Skabe overblik over opgaven, og udskille underopgaver.
 Afklaring omkring målgruppen og volumen af denne, samt en vurdering af hvor der
ville gevinster at hente ift. indlæggelser og genindlæggelser. Dette med
udgangspunkt i OUHs erfaringer og tal.
 Datatræk på målgruppen.
Arbejdsgruppens kommunale aktører arbejder med:
 Indsamle viden om KOL-patienter i kommunen og kortlægning arbejdsgange
 Vurdering af udgiftstryk på det kommunale system.
Næste møde i arbejdsgruppen er den 20.februar.
Følgegruppesekretariat vil på mødet orientere om arbejdsgruppens arbejde.
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Bilag 1_Referat_arbejdsgruppemøde_KOL økonomi_11.1.18

Det indstilles, at Følgegruppen for Økonomi, Kvalitet og Effekt tager orienteringen til
efterretning.
Morten og Magnus orienterede kort om status for arbejdet i økonomi-sporet for KOLlandsdelsprogrammet. Arbejdsgruppen er nedsat og arbejder med stillede opgave. Det er
blevet klart at en lang række forudsætninger for beregningerne må på nuværende tidspunkt
baseres på antagelser, da der endnu ikke er truffet beslutning om forhold som organisering,
leverandører m.v.
Morten kunne yderligere informere om at han på vegne af kommunerne i regionen har
deltaget i møder vedr. de forudsætningsprojekter vedr. service-, support- og
logistikfunktioner. Her blev det oplyst at det medarbejder rettede udbud forventes at blive
afklaret midt september 2018.
Følgegruppen tog orienteringen til efterretning.
Det blev fra følgegruppen bemærket, at for at sikre at arbejdsgruppen arbejder i
overensstemmelse med KOL-programstyregruppes ønsker og forventninger, at der rettes
henvendelse til programsekretariatet for at få bekræftelse af hvordan opgaven løses mest
hensigtsmæssigt og hvordan arbejdsgangende forventes at se ud.
Følgegruppesekretariatet vil rette henvendelse til KOL- programsekretariatet.

Punkt

2. 8 nationale mål

Sagsfremstilling

På seneste møde i følgegruppen blev det besluttet at kommende rapportering vedr. 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.

Side 2 af 4



Let indføring til nye politikkere, der beskriver baggrund for de nationale mål samt
den udvælgelse som DAK har foretaget.

Der er vedhæftet et udkast hvori overstående er indarbejdet, se bilag 2. I udkastet er der
derudover tilføjet:
 Graf over udviklingen på indikatoren over tid
 Status/vurdering for hver enkel indikator
 Indikatorbeskrivelse
 Ajourføring af FMK på sygehuse (se bilag 3).
Emner til videre drøftelse
 Kommende sundhedsaftale – hvordan kan der monitoreres på den?
o Brug målene mere gennemgribende i organisationen
o Skab sammenhæng mellem mål-indikator-indsats
 Nye indikatorer
o Fokus på population, og sammenhængende forløb mellem sektorer
o SSFs indput til KL

Bilag
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Referat

Data fra sundhedsdatastyrelsen forventes at komme maj – juni. Data fra Sundhedsprofilen
bliver offentliggjort 7.marts.
 Bilag 2_(udkast)Afrapportering af de 8 nationale mål
 Bilag 3_FMK data sygehusene2018
Det indstilles, at Følgegruppen for Økonomi, Kvalitet og Effekt drøfter udkastet til
afrapporteringsskabelon for de 8 nationale mål, samt drøfter hvordan rapportering på de 8
nationale mål kan udvikles og evt. implementeres i den nye sundhedsaftale.
Følgegruppen bemærkede til afrapporteringsskabelon for de 8 nationale mål, at
fremstillingen af FMK ajourførings data fra sygehusene ikke var fuldstændig og skulle
suppleres med yderligere data.
Følgegruppen godkendte afrapporteringsskabelonen for de 8 nationale mål med
ovenstående tilføjelse, og vil tage den i brug når der kommer data fra sundhedsdatastyrelsen
i maj/juni.
Det blev drøftet, at der kunne ønskes mere tidstro data i rapporteringen, og at det burde
være et fokus at arbejde videre med. Vera kunne informere om at Regionen er i dialog med
Sundhedsdatastyrelsen om dette emne.
Det blev drøftet hvordan følgegruppen proaktivt kunne forberede input til kommende
sundhedsaftale. Det blev bemærket, at en vigtig forudsætning for at arbejde videre med
monitoreringen var at kende de politiske prioriteringer og fokusområder i den nye
sundhedsaftale. Disse forventes at være klar efter sommerferien.
Videre blev det drøftet at følgegruppe kunne spille en aktiv rolle i at facilitere drøftelserne i
DAK.
Emner der kan drøftes videre:
 Hvor langt vil parterne forpligte sig på datadeling i forhold til det tværsektorielle
samarbejde
 Opstilling af procesmål.
 Afklaring af hvilke datakilder eksistere på nuværende tidspunkt som kan trækkes
fra.
 Hvordan skabes legitimitet og afklaring omkring brugen af data i det tværsektorielle.

Side 3 af 4

Følgegruppen besluttede at den vil arbejde videre med at udvikle supplerende indikatorer til
de 8 nationale mål. Konkret blev det drøftet at fokusere på målet ”Flere Sunde leveår”, da
denne omfatter hele populationsgrupper på tværs af sektorerne. Herunder blev nævnt
KRAM faktorerne og at borgere med KOL evt. også kunne bruges som case.
Sekretariatet vil til næste følgegruppemøde afsøger hvilken registerdata der findes og kunne
være relevant at inddrage i relation til sundhedsaftalen og monitorering af det
tværsektorielle samarbejde.
Sekretariatets udkast vil blive drøftet på næste møde.

Punkt

3. Status til DAK

Sagsfremstilling

Deadline for at indbringe dagsordenspunkter for DAK er den 22.februar. Mødet afholdes
21.marts.

Indstilling
Bilag
Referat

Det indstilles, at Følgegruppen for Økonomi, Kvalitet og Effekt godkender opdaterede
portefølgestyringsværktøj og godkender fremsendelse til DAK.
Bilag 4_Porteføljestyringsværktøj_FØKE_mar18
Godkendt uden yderligere kommentarer.

Punkt

4. Kommende møder

Sagsfremstilling

Næste planlagte møde i følgegruppen er den 12.april 2018 kl. 10.30 -12.30.

Referat

Sekretariatet vil gå mødeplanen 2018 igennem, og undersøge om der er behov for
ændringer.

Punkt
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5. Eventuelt

