Referat
Følgegruppen for forebyggelse
Tidspunkt: Tirsdag den 6. februar 2018, kl. 11.30-13.30
Sted: Mødelokale Adm. 1, H1 bygningen, Vejle sygehus

Deltager:
Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt (mødeleder)
Karen Skønager, Områdeleder for Sundhed og Integration, Tønder Kommune
Birthe Navntoft, Afdelingschef, Tværsektorielt samarbejde, Region Syddanmark
Christine Lund Momme, Tværsektorielt samarbejde, Region Syddanmark (referent)
Iben Lykke Eggertsen, Sundhedsplanlægger, Sundhedsafdelingen, Middelfart Kommune

Afbud:
Lis Huge, Sundhedschef, Sundhedsafdelingen, Middelfart Kommune

Bilag
Bilag 1:
Bilag 2:
Bilag 3:
Bilag 4:
Bilag 5:

Oversigtsnotat fra Arbejdsgruppen vedr. Aftale på børne- og ungeområdet vedr.
arbejdsgruppens første leverancer til Følgegruppen for forebyggelse
Tids- og procesplan for Aftale vedr. børn og unge i Region Syddanmark
Oprindeligt kommissorium for Arbejdsgruppen vedr. monitorering inkl. sekretariatets
kommentarer
Nyt kommissorieforslag fra Arbejdsgruppen vedr. monitorering
Opdateret porteføljestyringsværktøj

Pkt. 1 Velkommen - Siden sidst:
DAK:
 Forløbsprogram for mennesker med diabetes
Forløbsprogrammet for mennesker med diabetes blev godkendt i Det Administrative Kontaktforum
d. 25/1 2018. Det er forventningen, at Sundhedskoordinationsudvalget godkender
forløbsprogrammet d. 28/2 2018, hvorefter det skal sendes til implementeringsgrupperne i SOF
regi. Implementeringen skal foregå via Lead-modellen, hvor SOF Fyn og Steno Diabetescenter
Odense har ”lead”, og dermed skal lave en overordnet plan for kompetenceudvikling. Der er fortsat
opmærksomhed på monitorering. Sekretariatet for Følgegruppen for forebyggelse kontakter
sekretariatet i Arbejdsgruppen vedr. nye rammer for kronisk sygdom med henblik på at sikre
opmærksomhed herpå.
 Tids- og procesplan for udarbejdelse af de resterende forløbsprogrammer
I forhold til at følge den planlagte tids- og procesplan er det forventningen, at denne fortsat følges.
Der er aftalt workshop på hjerteforløbsprogrammet i marts 2018. Arbejdsgruppen vedr. nye
rammer for kronisk sygdom skal have ny kommunal medformand, da Ulrik Skyum Christensen er
stoppet. Der pågår udpegning hertil.


Fælles ansøgning om satspuljemidler til implementering af forløbsprogrammer for børn
og unge med psykiske sygdomme
Formandskabet for Det Administrative Kontaktforum har godkendt, at der udarbejdes en fælles
ansøgning om satspuljemidler til implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med
psykiske sygdomme. Arbejdet er sat i gang. Karen Skønager fortalte i den forbindelse, at der inden
længe udsendes en ny indkaldelse af ansøgninger om satspuljemidler til understøttelse af
forløbsprogrammerne for psykisk syge. Det skal sikres, at der ikke er overlap mellem indholdet i de
to ansøgninger.

SKU:
Der var intet nyt at berette, idet der først afholdes møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 28.
februar 2018.

Pkt. 2 Opfølgning på møde med formandskabet for Arbejdsgruppen vedr.
Aftale på børne- og ungeområdet
Formandskabet for Følgegruppen for forebyggelse mødtes den 25. januar 2018 med
formandskabet for Arbejdsgruppen vedr. Aftale på børne- og ungeområdet. Her blev
formandskabet præsenteret for arbejdsgruppens første leverance bestående af et udkast til
disposition, målgruppeafgrænsning, oversigt over relevante aktører samt opdateret tids- og
procesplan.
Det indstilles, at
Følgegruppen for forebyggelse drøfter Arbejdsgruppen vedr. Aftale på børne- og
ungeområdets første leverance og videre arbejde med henblik på at give rådgivning
og sparring til det videre arbejde.

Bilag 1:
Bilag 2:

Oversigtsnotat fra Arbejdsgruppen vedr. Aftale på børne- og ungeområdet vedr.
arbejdsgruppens første leverancer til Følgegruppen for forebyggelse
Tids- og procesplan for Aftale vedr. børn og unge i Region Syddanmark

Orientering:
Der nedsættes en hurtigt arbejdende gruppe, der skal udforme ansøgningen. Ansøgningsudkastet
sendes i en kort høring hos kommunerne forud for fremsendelse til Sundhedsstyrelsen. Der er frist
for fremsendelse af ansøgninger den 5/4 2018.
I gennemgangen af det materiale, formandskabet for Følgegruppen for forebyggelse var blevet
præsenteret på formandskabsmødet, efterspurgte Birthe Navntoft en konkretisering af arenaer i
bilagene. Det var hendes vurdering, at målgrupperne er fine. Aftalen skal operationaliseres og
være handlingsspecifik, så faggrupperne omkring målgruppen ved, hvordan de skal reagere, og
hvem der skal gøre hvad.
SDQ skemaet blev drøftet som et muligt fælles screeningsværktøj, idet flere faggrupper,
barnet/den unge samt dennes forældre svarer på spørgsmål, hvorved man får samlet fælles viden
omkring barnet/den unge.
Derudover var der en drøftelse af begrebet ”underretning”, som er den eneste måde, der kan
reageres på på tværs af faggrupper og sektorer, men som samtidig sender et meget alvorligt
signal. Der blev efterspurgt en mulighed for at udtrykke bekymring via f.eks. en ”før-underretning”.
Der blev efterspurgt en skarpere aktørbeskrivelse, idet det ikke er alle børn, der mødes i f.eks. UU.
Derudover blev der opfordret til, at Sundhedsplejen inviteres mere ind i aftalen, da de har et
ganske unikt billede af barnet/den unge og dennes livssituation.
Slutteligt blev den manglende elektroniske kommunikation på området problematiseret, f.eks.
mellem almen praksis og sundhedsplejen. Der blev opfordret til, at man forsøger at skabe en
Sam:Bo lignende aftale i forhold til elektronisk kommunikation på børne- og ungeområdet, og
denne opfordring vil blive videreformidlet til Følgegruppen for Behandling og Pleje, som har
erfaring med Sam:Bo fra tidligere arbejde med udvikling af forløb.

Pkt. 3 Opfølgning på ønske om ændringer i kommissorium for
Arbejdsgruppen vedr. monitorering
På møde den 4. december 2017 drøftede følgegruppen de indkomne forslag til ændringer af
kommissorium for Arbejdsgruppen vedr. monitorering. Der var opbakning fra følgegruppen til, at
Arbejdsgruppen vedr. monitorering ikke skal varetage driften af f.eks. udsendelse af
spørgeskemaer eller trække data til monitoreringsopgaver. Men intentionen med nedsættelsen af
arbejdsgruppen var dog, at arbejdsgruppen skulle varetage de monitoreringsopgaver, der tidligere
lå under hver enkel arbejdsgruppe under følgegruppen og som medførte, at alle de nedsætte
arbejdsgrupper måtte bevares med henblik på at sikre monitoreringen af de iværksatte initiativer.
Det var følgegruppens vurdering, at det med arbejdsgruppens fremsendte forslag til revideret
kommissorium ville betyde, at arbejdsgruppen alene ville udgøre en sparringspart til udarbejdelsen
af monitoreringsopgaverne og dermed ikke løse den opgave, arbejdsgruppen oprindeligt var
nedsat til at varetage.

Det blev besluttet, at Birthe Navntoft skulle tage en drøftelse med de regionale repræsentanter i
arbejdsgruppe om, hvorledes nogle af de opgaver, der oprindeligt var indskrevet i kommissoriet,
fremadrettet kunne varetages i Arbejdsgruppen vedr. monitorering – evt. ved udvidelse af
deltagerkredsen.
Birthe Navntoft har afholdt et møde men den ene af de regionale repræsentanter i arbejdsgruppen
og er på den baggrund nået frem til følgende løsningsforslag:


arbejdsgruppen suppleres med to personer (en kommunal og en regional), som begge kan
bidrage ind i gruppen med analysekraft og arbejdsindsats.
og



når en faglig arbejdsgruppe har færdiggjort sit arbejde og skal overlevere den videre drift af
opgaven (monitoreringsdelen) til Arbejdsgruppen vedr. monitorering, står en repræsentant
fra den faglige arbejdsgruppe stå til rådighed for Arbejdsgruppen vedr. monitorering, indtil
opgaven er overleveret og i drift.

Det indstilles, at
Følgegruppen for Forebyggelse drøfter ovenstående forslag.
Bilag 3:
Bilag 4:

Nyt kommissorieforslag fra Arbejdsgruppen vedr. monitorering
Oprindeligt kommissorium for Arbejdsgruppen vedr. monitorering inkl. sekretariatets
kommentarer

Beslutning:
Birthe Navntoft orienterede om, at hun har afholdt møde med den regionale repræsentant i
Arbejdsgruppen vedr. monitorering, som er ansat i hendes afdeling. Efter mødet står det klart, at
arbejdsgruppen ikke ser sig selv som udførende, men kun som rådgivende, hvilket ikke
harmonerer ikke med det originale kommissorium. Følgegruppen for forebyggelse drøftede dette
og besluttede, at man fastholder indholdet i det oprindelige kommissorium, særligt i forhold til de
leverancer, som arbejdsgruppen forventes at levere. Monitoreringsgruppens forslag til et
revurderet kommissorium afvises derfor, da monitoreringsgruppens rolle ikke primært er
rådgivende, men derimod udførende. Begrundelsen herfor er, at Følgegruppen for Forebyggelse
har et ønske om at lukke de arbejdsgrupper, der har udarbejdet f.eks. en samarbejdsaftale, når
samarbejdsaftalen og monitoreringsoplægget er færdigudarbejdet. Derefter skal
monitoreringsgruppen overtage varetagelsen af monitoreringen..
Følgegruppen for forebyggelse foreslår derfor, at der både skiftes ud og suppleres i
monitoreringsgruppen – både fra regional og kommunal side. Monitoreringsgruppen skal
sammensættes, så den kan løse den opgave, der er stillet i kommissoriet, dvs. design af
monitoreringsopgaven og hvilke parametre der skal måles på. Sidstnævnte udarbejdes sammen
med arbejdsgrupperne, f.eks. arbejdsgruppen for forløbsprogrammerne.

Pkt. 4 Opdateret porteføljestyringsværktøj
Det indstilles, at
Følgegruppen for forebyggelse godkender indkomne statusbeskrivelser fra
arbejdsgrupperne samt det opdaterede porteføljestyringsværktøj, som tilgår Det
Administrative Kontaktforum på møde den 21. marts 2018.
Bilag 5:

Opdateret porteføljestyringsværktøj

Beslutning:
Porteføljestyringsværktøjet blev godkendt.
Birthe Navntoft orienterede endvidere om, at der er kommet prædata til Sundhedsprofilen, som er
sendt til kontaktpersonerne i kommunerne. Data er klausulerede til d. 6/3 2018, hvor de
offentliggøres.

Pkt. 5 Eventuelt
Da Lis Huge fortsat er sygemeldt, aftales det, at vi skal have en vikar i hendes sted. Sekretariatet
sætter en udpegningsproces i gang.

