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Følgegruppen for forebyggelse, d. 11. oktober 2018

Indsats/opgave/
projekt

Status på indsatsen

Milepæle1

Forventes at være klar
til fremlæggelse for
SKU/DAK

Forventes at være
klar til
implementering i
(P)SOF’erne

Øvrige
bemærkninger/
Evt. hvornår de første
resultater af
indsatsen kan ses

Følgegruppen for forebyggelse
Opdatering af den
eksisterende regionale
samarbejdsaftale for
det børne- og
ungdomspsykiatriske
område

1

Følgegruppen for forebyggelse godkendte
på møde d 11/10 2018 igangsættelse af
behovsafdækning for opdatering af
samarbejdsaftalen

Følgegruppen for
Ultimo 2019 (afhænger af
Forebyggelse følger op tilbagemelding på
på
behovsafdækningen)
behovsafdækningen d.
10/12 2018

Udfyldes kun for de særligt prioriterede indsatsområder
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Afhængig af tilbagemelding vedr. behovsafdækning, nedsættes en arbejdsgruppe til at varetage opdateringen af samarbejdsaftalen.

Følgegruppen for forebyggelse, d. 11. oktober 2018

Indsats/opgave/
projekt

Status på indsatsen

Arbejdsgruppen vedr. Arbejdet med udviklingen af de nye
nye rammer for kronisk forløbsprogrammer forløber planmæssigt.
sygdom

Milepæle1

Forventes at være klar
til fremlæggelse for
SKU/DAK

KOL
DAK behandlede den 23.
november 2017 en sag
om monitoreringen af
indsatsen i forlængelse
af patientforløbsprogrammet. DAK
besluttede ved den
lejlighed, at der i regi af
Følgegruppen for
forebyggelse skal
udarbejdes et mere
detaljeret
monitoreringsforslag.

KOL
DAK forelægges
monitoreringsforslag på KOL
området i november 2018.

Diabetes
Den 4.december 2017
behandlede
Følgegruppen for
Forebyggelse det
endelige udkast til
forløbsprogram på
baggrund af de
indarbejdede
høringssvar.

Diabetes
Den 26. januar 2018 godkendte
DAK udkast til forløbsprogram
med henblik på forelæggelse på
førstkommende møde i SKU.
D. 28. februar godkendte SKU
forløbsprogrammet for
diabetes.
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Forventes at være
klar til
implementering i
(P)SOF’erne

Øvrige
bemærkninger/
Evt. hvornår de første
resultater af
indsatsen kan ses
Følgegruppen for forebyggelse anmoder årligt (ultimo)
Arbejdsgruppen vedr. nye
rammer for kronisk sygdom
om at gennemgå og evt.
opdatere de udarbejdede
forløbsprogrammer

Diabetes
(P)SOFerne blev orienteret
om godkendelse af
forløbsprogrammet i starten
af april. Der blev sendt en
mail rundt indeholdende det
godkendte forløbsprogram,
kommunikationspakken
samt en præsentation til
brug i forbindelse med at
implementeringen af
forløbsprogrammet drøftes i
det enkelte (P)SOF.
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Indsats/opgave/
projekt

Status på indsatsen

Arbejdsgruppen vedr. nye Hjerte
rammer for kronisk
Forløber planmæssigt
sygdom

Depression:
I den forbindelse har formandskabet også
godkendt, at arbejdsgruppen vedr. kronisk
sygdom i forbindelse med udarbejdelsen af
depressionsforløbsprogrammet får tilknyttet en ekstra sekretær
fra kommunesiden og en ekstra sekretær fra
den regionale side. Det tilstræbes, at to nye
sekretærer har forhåndskendskab til det
psykiatriske område, herunder også
driftsmæssige og kliniske forhold. Endvidere
har følgegruppen godkendt, at
arbejdsgruppen udvides med en vidensperson
med kendskab til psykiatri og
demensforløbsprogrammet. Udvidelsen af
arbejdsgruppen er midlertidig.

Milepæle1

Forventes at være klar
til fremlæggelse for
SKU/DAK

Hjerte
Formandskaberne for
følgegruppen og DAK har
godkendt høringsversion
af forløbsprogrammet og
det tilhørende
høringsmateriale.

Hjerte
Hjerte
Forløbsprogrammet for hjerte 2. kvartal 2019
er sendt til høring i perioden d.
7.september- 26 oktober 2018.

Depression
Formandskaberne for
følgegruppen og DAK har
godkendt iværksættelsen
at arbejdet med
forløbsprogrammet for
mennesker med
depression.

Depression
En høringsudgave af
forløbsprogrammet forventes
klar til forelæggelse for DAK i
juni 2019
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Forventes at være
klar til
implementering i
(P)SOF’erne

Endeligt forslag til et nyt
forløbsprogram forventes at
kunne forelægges DAK/SKU
primo 2019.
Depression
1.kvartal 2020

Øvrige
bemærkninger/
Evt. hvornår de første
resultater af
indsatsen kan ses

Følgegruppen for forebyggelse, d. 11. oktober 2018

Indsats/opgave/
projekt

Status på indsatsen

Milepæle1

Forventes at være klar
til fremlæggelse for
SKU/DAK

Arbejdsgruppen for
Region Syddanmark har offentliggjort
Efterår 2018:
sundhedsprofilen 2017 sundhedsprofilen den 7. marts 2018.
Regionen står fortsat
Resultaterne viser en generel tilbagegang i til rådighed for oplæg
trivsel, sygdom og sundhedsadfærd blandt om sundhedsprofilens
syddanskerne. Kun på alkoholområdet er resultater i kommuner
der fremgang med færre, der overskrider og SOF’er, yderligere
høj- og lavrisikogrænserne. Desuden kan analyser af data på
der i enkelte aldersgrupper ses positive
kommuneniveau,
ændringer i enkelte indikatorer.
rådgivning om
anvendelse af data
Der har ifm. offentliggørelse af
samt udlevering af
sundhedsprofilen været en del
data til videre
medieomtale i regionale og lokale medier. analyser.
Særligt har overvægt, dårlig mental
sundhed blandt unge samt den generelle Der har i foråret og
forværring af sundhedstilstanden fyldt i sommeren været
mediebilledet.
afholdt oplæg i en del
kommuner. Der har
også været afholdt
oplæg på konferencer,
i regionale udvalg,
SOF´er osv. Aktuelt er
der ikke yderligere
forespørgsler.
Forberedelsen af den
kommende
sundhedsprofilunders
øgelse 2021 starter op
i slut 2018/start 2019.
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Forventes at være
klar til
implementering i
(P)SOF’erne

Øvrige
bemærkninger/
Evt. hvornår de første
resultater af
indsatsen kan ses

Kommuner og SOF’er
Sundhedsprofilen indgår i
tilbydes fortsat oplæg mv. drøftelser af indsatser,
om sundhedsprofilen.
målgrupper mv. i
sundhedsaftalen, der
udarbejdes i løbet af 2018
og godkendes i 2019.

Følgegruppen for forebyggelse, d. 11. oktober 2018

Indsats/opgave/
projekt

Status på indsatsen

Arbejdsgruppe for
monitorering

Monitorering af KOL forløbsprogram:

Milepæle1

Forventes at være klar
til fremlæggelse for
SKU/DAK

Forår 2018: Udarbejde
spørgeskema til KOL
Monitoreringsgruppen er klar med
borgere i
monitoreringen fase 1: Monitorering af, rehabiliteringsforløb i
om patienter med KOL sygdom og deres samarbejde med
Arbejdsgruppen for
pårørende reelt oplever, at
nye rammer for
implementering af forløbsprogrammet
kronisk sygdom.
reelt har en værdi for deres sygdomsforløb
Spørgeskema klar til
godkendelse i
Monitoreringsgruppen har i samarbejde
Følgegruppen 29/8 og
med kommunale sundhedsprofessionelle, DAK 27/9
som varetager KOL rehabilitering,
udarbejdet et forslag spørgeskema som er
testet på 15 borgere på et KOLrehabiliteringshold i Kolding Kommune
den 10. september. På baggrund af testen
er spørgeskemaet justeret.
Vedr. arbejdsgruppens ønsker om ændringer
i kommissoriet:
Arbejdsgruppens ønsker om ændringer i
arbejdsgruppens kommissorium blev afvist af
Følgegruppen for Forebyggelse d 6/2 2018.
Begrundelsen for afvisningen er, at
arbejdsgruppens ønsker lå for langt fra det
oprindelige kommissorium.
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Det endelige spørgeskema er
klar til godkendelse
følgegruppen for
forebyggelse d. 11/10 og
DAK d. 19/11.

Forventes at være
klar til
implementering i
(P)SOF’erne

Øvrige
bemærkninger/
Evt. hvornår de første
resultater af
indsatsen kan ses
DAK har godkendt planen
med den ændring, at der
monitoreres på
patienternes oplevelse
som det første og ikke på
om sygehuse kommuner
og almen praksis har
implementeret
programmet.

Følgegruppen for forebyggelse, d. 11. oktober 2018

Indsats/opgave/
projekt

Status på indsatsen

Milepæle1

Styre- og projektgruppe
for projekt ”Livsstilsguide
i praksis”
Jf. Strategi for
forebyggelse af
livsstilsygdomme hos
mennesker med en
sindslidelse

Feb.-mart 2017:
4 orienteringsmøder målrettet kursisternes
nærmeste ledere er afholdt. Samlet har 43
ledere deltaget i møderne.

Den oprindelige procesog milepælsplan er
blevet fulgt med få
undtagelser, herunder
tilføjelse af planlægning
og afholdelse af
lederorienteringsmøder.

Feb.-maj 2017:
5 kursusforløb af hver 3 dages varighed er
afholdt. Samlet har ca. 100 kursister
gennemført kursus i foråret 2017.

Forventes at være klar
til fremlæggelse for
SKU/DAK

Desuden fortsætter
forankringsarbejdet i
Maj-december 2017:
2018. Det være sig
Projektevalueringen er udarbejdet og
primært formidling til
forelægges styregruppen den 29.11.17.
relevante
Evalueringen blev forelagt Følgegruppen for uddannelsesinstitutioner
Forebyggelse ved mødet den 04.12.17.
, færdiggørelse af eForankringsarbejdet er i gang, herunder
læring, videreudvikling af
planlægning af formidlingsbesøg, etablering af projektet og planlægning
e-læring og videreudvikling af projektet.
af temadag.

1. halvår 2018:
Forankring og udvikling

Den 4. december 2018
afholdes en temadag for
regionale og kommunale
drifts- og funktionsledere
samt udviklingsmedarbejdere fra social- og
lokalpsykiatri, træningsområdet, beskæftigelsesområdet, plejeområdet, socialområdet.
Temadagens titel er
sundhedsfremme
gennem samarbejde.
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Forventes at være
klar til
implementering i
(P)SOF’erne

Øvrige
bemærkninger/
Evt. hvornår de første
resultater af
indsatsen kan ses

PSOF bliver løbende
orienteret om fremdriften i
projekt ”Livsstilsguide i
praksis”.

Projektevalueringen er
udarbejdet og forelagt
styregruppen den 29.11.17
og Følgegruppen for
forebyggelse den 04.12.17.
Det sundhedspædagogiske
koncept og nogle af
projektets resultater er
præsenteret ved Nordisk
Folkesundhedskonference i
august 2017.
Der er udgivet en
forskningsartikel
omhandlende projektet i
Scandinavian journal of
caring Sciences.
Der etableres e-læring
målrettet professionelle.
Arbejdet er i gang.
Modulerne forventes
tilgængelige ultimo 2018.
Der planlægges i øjeblikket
en proces for overdragelse af
projektets videreudvikling i
regi af Steno diabetes Center
Odense.

Følgegruppen for forebyggelse, d. 11. oktober 2018

Indsats/opgave/
projekt

Status på indsatsen

Milepæle1

Arbejdsgruppe: Ny
aftale på børne- og
ungeområdet

Der er nedsat en arbejdsgruppe med
Koncerndirektør Kurt Espersen og
Sundheds- og forebyggelseschef i Odense
kommune, Sonja Seerup Hansen som
formænd. Arbejdsgruppen har afholdt
seks møder i perioden november 2017 til
april 2018.

29. august 2018:
Følgegruppen for
Forebyggelse
præsenteres for
høringsudkast

Forventes at være klar
til fremlæggelse for
SKU/DAK

Forventes at være
klar til
implementering i
(P)SOF’erne

Primo 2019.
 27. september 2018: DAK
godkendte høringsudkastet,
og aftalen på børne- og ungeområdet er sendt i høring i
perioden 1/10-1/11 2018.


Det Administrative Kontaktforum
godkendte på møde den 27.september
2018 et høringsudkast til en aftale på
børne- og ungeområdet i Region
Syddanmark.

27. september 2018:
Det Administrative
Kontaktforum
godkender
høringsudkast til Aftale
på børne- og
ungeområdet.

Aftaleudkastet er efterfølgende sendt i
høring i perioden 1. oktober til 1.
november, hvorefter det tilpasses og
forventes endeligt godkendt primo 2019.

1. oktober til 1.
november 2018:
Aftalen sendes i høring
hos relevante parter.

Region Syddanmark og de 22 syddanske
kommuner har den 6. september fået
besked fra Sundhedsstyrelsen om , at den
fælles ansøgning om midler til
implementering af forløbsprogrammerne
for børn og unge med psykiske lidelser er
godkendt, og at parterne modtager 6.4
mio. kr. til implementeringsprojektet.
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Øvrige
bemærkninger/
Evt. hvornår de første
resultater af
indsatsen kan ses

Følgegruppen for forebyggelse, d. 11. oktober 2018

Indsats/opgave/
projekt

Status på indsatsen

Aftale om
kompetenceudvikling
og videndeling – vedr.
”lead” model i
forbindelse med
implementering af nye
forløbsprogrammer

Der foreligger et udkast til rammepapir
for aftalen om kompetenceudvikling og
videndeling. I rammeaftalen beskrive en
model, hvor et SOF skal være ”lead” på et
kompetenceudviklingsforløb i forbindelse
med implementering af nye forløbsprogrammer. Modellen afprøves på diabetesforløbsprogram, hvor SOF-Fyn tildeles
”lead”.

Milepæle1

Forventes at være klar
til fremlæggelse for
SKU/DAK

Forventes at være
klar til
implementering i
(P)SOF’erne
Forløbsprogrammet for
mennesker med diabetes
er sendt til
implementeringsgruppern
e i de fire SOF’er i starten
af april 2018, jf. status for
Arbejdsgruppen vedr. nye
rammer for kronisk
sygdom.

Kompetenceudvikling i forbindelse med
implementering af diabetesforløbsprogrammet udarbejdes i samarbejde mellem SOF-Fyn, Steno Diabetes Center Fyn
og Fyns Diabetescenter, og rundsendes
derefter til de øvrige SOF’er.
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Øvrige
bemærkninger/
Evt. hvornår de første
resultater af
indsatsen kan ses

Følgegruppen for forebyggelse, d. 11. oktober 2018

Milepæle1

Indsats/opgave/
projekt

Status på indsatsen

Arbejdsgruppe:
Syddansk børne- og
ungesundhedsprofil

Arbejdsgruppen har kortlagt brugen af
Opgaven er afsluttet  23/11 2017: Behandlet på
Ej relevant
skolesundhed.dk i Region Syddanmark, og
DAK.
har på baggrund heraf udarbejdet et notat
med fordele og ulemper ved en fælles
regional børne- og ungesundhedsprofil.
På baggrund af drøftelse i DAK d 23.11
2017, besluttede DAK, at der ikke var
opbakning til at bede Følgegruppen for
Forebyggelse om at udarbejde forslag til
en videre proces, da tilgang og
forventninger til en fælles børne- og
ungeprofil var forskellige i hhv. kommuner
og regionen. Sagen anses derfor som
afsluttet for Følgegruppen for
Forebyggelse.
Der foreligger et udkast til rammepapir
Opgaven er afsluttet 22/6 2017: Behandlet på DAK
for aftalen. Rammepapiret blev behandlet
i DAK d 22/6 2017, hvor kommunerne
valgte ikke at godkende aftalen, begrundet i, at man ønskede sagen drøftet i regi
af Sammen om Velfærd en gang til. Denne del af aftalen anses dermed som afsluttet for Følgegruppen for Forebyggelse.

Aftale om
kompetenceudvikling
og videndeling – vedr.
samarbejde med
Sammen om Velfærd

Forventes at være klar
til fremlæggelse for
SKU/DAK
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Forventes at være
klar til
implementering i
(P)SOF’erne

Øvrige
bemærkninger/
Evt. hvornår de første
resultater af
indsatsen kan ses

Følgegruppen for forebyggelse, d. 11. oktober 2018

Indsats/opgave/
projekt

Status på indsatsen

Milepæle1

Arbejdsgruppe:
Implementering af
nationale kliniske
retningsliner for
knæartrose

En implementeringsgruppe har
udarbejdet materiale til almen praksis,
som skal understøtte implementeringen. I
materialet indgår bl.a. en beskrivelse af
indholdet i den undervisning og træning,
borgerne kan tilbydes.

30. marts 2017
Materialet godkendes i
Det Administrative
Kontaktforum.
Arbejdsgruppens
opgave er dermed
færdiggjort.

1. kvartal 2017
Materialet er udsendt til
(P)SOF’erne

Arbejdsgruppe:
Monitorering af
”Strategi for
forebyggelse og
behandling af
livsstilssygdomme for
mennesker med en
sindslidelse i Region
Syddanmark”.
Aftale om Regionens
rådgivning til
kommunerne om
forebyggelse

Arbejdsgruppen nedlægges, da
monitoreringsopgaver fremadrettet skal
varetages af arbejdsgruppen
”monitorering af opgaver i regi af
Følgegruppen for Forebyggelse”

Ej relevant

Ej relevant

Følgegruppen følger fremadrettet
efterspørgsel og behov for rådgivning og
drøfter prioritering og planlægning af
rådgivningsaktiviteterne.

Forventes at være klar
til fremlæggelse for
SKU/DAK

Følgegruppen modtager en årlig status fra
regionen i 3. kvartal.
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Forventes at være
klar til
implementering i
(P)SOF’erne

Øvrige
bemærkninger/
Evt. hvornår de første
resultater af
indsatsen kan ses

Følgegruppen udarbejder
oversigt over rådgivning
om forebyggelse i 3./4.
kvartal.

Følgegruppen for forebyggelse, d. 11. oktober 2018

Milepæle1

Indsats/opgave/
projekt

Status på indsatsen

Arbejdsgruppe:
Regional tværsektoriel
aftale om
infektionshygiejnisk
rådgivning

Regional rammeaftale blev godkendt i SKU Ej relevant
d. 20. december 2016.
Arbejdsgruppen har indsendt en
afsluttende evaluering af processen.

Forventes at være klar
til fremlæggelse for
SKU/DAK

Forventes at være
klar til
implementering i
(P)SOF’erne

Øvrige
bemærkninger/
Evt. hvornår de første
resultater af
indsatsen kan ses

20. december 2016:
Aftalen godkendes i SKU

Primo 2017:
Rammeaftalen forventes
at blive formidlet til
SOF’erne.

Da det er en ”kan”-aftale,
forventes det ikke, at alle
kommuner indgår aftale
med en lokal
infektionshygiejnisk
enhed. Effekten er derfor
også afhængig af, hvor
mange kommuner og
lokale
infektionshygiejniske
enheder, der indgår
aftaler, og hvornår.

Følgegruppen for Forebyggelse
monitorerer aftalen fremadrettet.

Opgaven er afsluttet. Følgegruppen har
Ej relevant – opgaven 
gennemført en afdækning af initiativer til er afsluttet
fremme af mental sundhed blandt børn
og unge i Region Syddanmark.
Afdækningen er godkendt i DAK d 27. jan
2017 og i SKU d 28. feb. 2017.

Afdækning af
kommunale erfaringer
med indsatser for
mental sundhed blandt
børn og unge.
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Selve afdækningen
implementeres ikke.

Primo 2018: Første status
på implementering til
DAK.
Afdækningen peger på et
behov for styrket
samarbejde, koordination
og sammenhængskraft i
børne- og ungearbejdet
mellem kommunalt og
regionalt regi.
Afdækningens fund
implementeres i den nye
aftale på børne- og
ungeområdet.

Følgegruppen for forebyggelse, d. 11. oktober 2018

Milepæle1

Indsats/opgave/
projekt

Status på indsatsen

Forventes at være klar
til fremlæggelse for
SKU/DAK

Kortlægning af mental
sundhed
(Prioriteret
indsatsområde)

Opgaven er afsluttet. Arbejdsgruppen har Ej relevant – opgaven Følgegruppens anbefalinger Selve kortlægningen
afleveret kortlægning inkl. anbefalinger, er afsluttet
på baggrund af
implementeres ikke.
samt procesevaluering.
kortlægningen behandles på
møde i SKU 16.august 2016

Udarbejdelse af
Godkendt i DAK d. 15.
rammepapir for
juni 2015. Dermed er
regional rådgivning om
opgaven afsluttet
forebyggelse til
kommuner
Konferencen Lige
Konferencen er afholdt og arbejdsgruppen
Sund? Strategi for
har afleveret afsluttende afrapportering.
forebyggelse af
livsstilssygdomme hos
mennesker med en
sindslidelse

Grøn = indsatsen forløber planmæssigt
Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer
Rød = indsatsen kræver handling i følgegruppen – evt. også i DAK
Grå = indsatsen er afsluttet i følgegruppen
Indsatser, som kræver handling fra SKU/DAK, vil blive sat på dagsordenen i separate sagsfremstillinger.
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Forventes at være
klar til
implementering i
(P)SOF’erne

Øvrige
bemærkninger/
Evt. hvornår de første
resultater af
indsatsen kan ses
Følgegruppen anbefaler
på baggrund af
kortlægningen, at der
gennemføres en
erfaringsopsamling på
området i RegionSyd.

