Dagsorden
Følgegruppen for forebyggelse
Tidspunkt: Torsdag den 11. oktober 2018 kl. 8.30 - 11.00
Sted: Mødelokale 4, Praksisenheden i Kolding (Kokholm 3B)

Deltager:
Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt
Margit Thomsen, Sundheds- og forebyggelseschef, Varde Kommune (mødeleder)
Isabel Gindeberg, Oversygeplejerske, Psykiatrien i Region Syddanmark
Christine Lund Momme, Tværsektorielt samarbejde, Region Syddanmark (referent)
Iben Lykke Eggertsen, Sundhedsplanlægger, Sundhedsafdelingen, Middelfart Kommune

Afbud:
Karen Skønager, Områdeleder for Sundhed og Integration, Tønder Kommune

Pkt. 1

Velkommen - Siden sidst

 Velkommen til følgegruppens nye medlem, Isabel Gindeberg
Isabel Gindeberg blev budt velkommen og der var en kort præsentationsrunde.

 Opfølgning fra møde i Det Administrative Kontaktforum den 27.
september
o

Godkendelse af Høringsudkast til Tværsektoriel samarbejdsaftale på børne- og
ungeområdet (uddybes i punkt 2)

Der blev kort orienteret om, at høringsudkast til Tværsektoriel samarbejdsaftale på børne- og
ungeområdet i Region Syddanmark blev godkendt på møde i Det Administrative Kontaktforum og
nu er sendt i høring. På DAK havde der været ros til aftalen og en opmærksomhed på, om aftalen
kunne medføre medudgifter for kommunerne.
Endvidere blev det konstateret, at aftalen hænger godt sammen med de tre forløbsprogrammer for
børn og unge med psykiske lidelser samt med fokus for den kommende Sundhedsaftale 2019-23,
hvor også mental sundhed får en markant plads.
Derudover lød der en opfordring til, at vi både internt i regionen og på tværs af regionerne sikrer
mere læring af hinandens satspuljeprojekter.
Derudover blev det kort vendt, at Følgegruppen for forebyggelse vil få en række opgaver i
forbindelse med arbejdet med den kommende Sundhedsaftale. Dette vil der blive orienteret
nærmere om efter mødet i Det Administrative Kontaktforum i januar 2019. Iben og Christine vil
begynde at booke møder i følgegruppen i 2019 snarest og der vil i mødeplanlægningen blive taget
hensyn til de opgaver, der forventes løst fra Følgegruppen for forebyggelses side i løbet af foråret
2019.

Pkt. 2
Behandling af Høringsudkast til Tværsektoriel samarbejdsaftale på
børne- og ungeområdet på møde i Det Administrative Kontaktforum
Det Administrative Kontaktforum godkendte på møde den 27. september 2018, at et udkast til
Tværsektoriel samarbejdsaftale på børne- og ungeområdet sendes i høring i perioden 1. oktober til
1. november. Aftalen er som følge deraf sendt i høring hos relevante høringsparter.
Når høringsperioden er slut, mødes den nedsatte arbejdsgruppe den 7. november og behandler de
indkomne høringssvar. Derefter tilrettes aftalen og den vil efterfølgende blive forelagt
Følgegruppen for forebyggelse til endelig godkendelse på møde den 10. december 2018.
Det Administrative Kontaktforum godkendte ved samme lejlighed, at Følgegruppen for
forebyggelse igangsætter en undersøgelse af behovet for opdatering af den eksisterende
Regionale samarbejdsaftale for det børne- og ungdomspsykiatriske område. Begrundelsen herfor
er, at den kommende tværsektorielle samarbejdsaftale på børne- og ungeområdet ikke kommer til
at erstatte den regionale aftale på det børne- og ungdomspsykiatriske område. De to aftaler
beskæftiger sig med forskellige målgrupper, idet den kommende aftale beskæftiger sig med tidlig
opsporing, mens den eksisterende aftale på psykiatriområdet hovedsageligt beskæftiger sig med
børn og unge, der er i udredning for eller er tildelt diagnose.
Det indstilles, at
Følgegruppen for forebyggelse, som følge af beslutningen i Det Administrative
Kontaktforum, igangsætter en undersøgelse af behov for opdatering af den
eksisterende Regionale samarbejdsaftale for det børne- og ungdomspsykiatriske
område
Bilag 1: Dagsordenspunkt fra møde i Det Administrative Kontaktforum

Referat
Drøftelse:
Det blev understreget, at det er vigtigt, at der, når aftalen sendes ud, gøres opmærksom på, at den
ikke erstatter den eksisterende samarbejdsaftale på det børne- og ungdomspsykiatriske område.
Beslutning:
Derudover blev det godkendt, at arbejdet med en undersøgelse af behovet for opdatering af den
eksisterende regionale samarbejdsaftale for det børne- og ungdomspsykiatriske område
igangsættes.
.

Pkt. 3 Monitorering af Forløbsprogrammet for mennesker med KOL

På baggrund af resultaterne fra pilottesten af spørgeskemaet på KOL-borgere tilknyttet et
rehabiliteringshold i Kolding Kommune den 10. september 2018, har monitoreringsgruppen justeret
spørgeskemaet som hermed fremsendes i endelig udgave til godkendelse.
I pilottesten blev spørgeskemaet udfyldt i papirform af de 15 deltagere, men for at gøre den
fremadrettede monitorering af KOL og andre patientforløbsprogrammer så valid som mulig og
tidsbesparende, vil monitoreringsgruppen foreslå at spørgeskemaet opsættes elektronisk
(eksempelvis i SurveyXact) og sendes til borgerne via e-boks. Hertil har gruppen behov for et
ekstra medlem der kan varetage en controllerfunktion, bl.a.:




Indhente CPR lister fra kommunerne
Sørge for at link til elektronisk spørgeskema sendes ud i e-boks
Rykke for manglende svar

Monitoreringsgruppen er ikke helt færdig med at planlægge hvordan udsendelse af spørgeskema
via e- boks gøres under hensyn til overholdelse af persondataforordningen.

Det indstilles at
Følgegruppen godkender
a. Spørgeskemaet.
b. At alle borgere på KOL hold, som har givet skriftligt samtykke i regionens kommuner
får tilsendt et spørgeskema i e-boks primo 2019 og primo 2021.
c. At monitoreringsgruppen tilføres et medlem med controllerfunktion.

Bilag 2:

Endeligt spørgeskema til pilottest

Referat
Drøftelse:
Følgegruppen for forebyggelse udtrykte bekymring for omfanget af spørgeskemaet set i relation til
målgruppen for spørgeskemaundersøgelsen.
Derudover blev der stillet spørgsmålstegn ved lovligheden i, at kommunerne distribuerer cpr.lister
til regionen. Et alternativ kunne være, at kommunerne sender spørgeskemaerne ud til deres KOLholdsdeltagere. Såfremt dette bliver løsningsmodellen, skal der udarbejdes en beskrivelse af
arbejdsgangen forbundet med at indsamle data, så hver enkel kommune ved, hvad de forventes at
gøre.

Det blev understreget, at det er vigtigt, at tingene sker i henhold til Persondataloven.
Beslutning:
Ad a: Spørgeskemaet blev godkendt med forslag til nogle få forbedringer i spørgsmål 1 og 2,
herunder valgmuligheder i forhold til ”Hvor lang tid har du haft KOL? 1-5 måneder, 6-12 måneder,
2 år, 3 år mv.”
.
Ad b: Der blev efterspurgt nogle alternativer til den beskrevne arbejdsgang, f.eks. at kommunerne
sender spørgeskemaerne ud til deres borgere. Det blev besluttet, at arbejdsgruppen skal spørge
Det Administrative Kontaktforum, hvilken arbejdsgangsløsning, de ønsker at gå videre med.
Ad c: Der var ikke opbakning til at udpege en controller til arbejdsgruppen. Derimod opfordres
arbejdsgruppen til at placere så meget af arbejdet i den enkelte kommune som muligt.
Der blev opfordret til at kontakte Afdelingschef Vera Ibsen med henblik på hjælp til et
dataindsamlingssetup.

Pkt. 4

Orientering om status på anmodning om ændret
personsammensætning i Arbejdsgruppen vedr. nye rammer for
kronisk sygdom

Arbejdsgruppen vedr. nye rammer for kronisk sygdom anmodede på mødet i Følgegruppen for
forebyggelse den 29. august 2018 om ændring af kommissoriet og herunder om udvidelse af
personsammensætning (bl.a. med sekretærbistand).
Følgegruppen for forebyggelse godkendte på mødet indstillingen.
Arbejdsgruppen er som følge deraf, udvidet med en kommunal sekretær, en regional sekretær og
en medarbejder med særligt kendskab til depressionsområdet. Udvidelsen er indtil gældende i den
periode, hvor arbejdsgruppen beskæftiger sig med depressionsområdet. Vurderes der
efterfølgende et behov for at bibeholde den øgede bemanding, anmodes Følgegruppen for
forebyggelse herom på ny.
Sekretariatet giver på mødet en mundtlig orientering.
Det indstilles, at
Følgegruppen for forebyggelse tager orienteringen til efterretning.

Referat
Beslutning:
At orienteringen blev taget til efterretning.

Pkt. 5

Porteføljestyringsværktøj

Det indstilles, at:
-

Følgegruppen for forebyggelse godkender det opdaterede
porteføljestyringsværktøj.

Bilag 3: Porteføljestyringsværktøj

Referat
Beslutning:
Det opdaterede porteføljestyringsværktøj blev godkendt.

Pkt. 6 Eventuelt
-

Næste møde i Følgegruppen for forebyggelse afholdes den 10. december kl.
10.30-12.30 i Praksisenheden i Kolding
Der meldes datoer ud for møder i Følgegruppen for forebyggelse i 2019, så snart
mødedatoerne i Det Administrative Kontaktforum og
Sundhedskoordinationsudvalget ligger fast.

