Følgegruppen
økonomi,
kvalitet
effekt

for
og

Navn på indsats

Beskrivelse af indsatsen

Bidrage til udvikling af det
samlede
ledelsesinformationsgrundlag

Bidrage til udviklingen af det
samlede
ledelsesinformationsgrundlag,
som løbende skal give Det
Administrative Kontaktforum
og
Sundhedskoordinationsudvalg
et et overblik over
resultaterne af de igangsatte
indsatser

Beskrivelse af hvilke
ressourcer
det
Hvornår i aftaleperioden forventes forventes,
at
en
Begrundelse for om indsatsen skal
indsatsen at kræve et særligt fokus videreførelse
kræver
videreføres eller afvikles
(periode)
(eksempelvis behov for
arbejdsgruppe, temadag
eller workshops)
Videreføres
Løbende fokus men særligt i
Der forventes i høj grad fokus på
relation til midtvejs- og
udvikling af
slutevaluering af sundhedsaftalen.
ledelsesinformationsgrundlag i
kommunernes og regionens fremtidige
arbejde. Det er en opgave der fortsat
skal udvikles på og med den kommende
sundhedsaftale er der behov for at
ledelsesinformationsgrundlaget
understøtter arbejdet med de konkrete
indsatser

Temadrøftelse i DAK og
SKU i forlængelse af den
endelige godkendelse af
sundhedsaftalen og
processen herfor.

Præsentation af resultater Følgegruppen arbejder med
i forhold til de 8 nationale at udvikle præsentationen af
mål
den årlige rapportering af de
8 nationale mål til DAK og
SKU. Herunder status og
vurderinger af de udvalgte
indikatorers resultater.

Videreføres
Følgegruppen vurderer, at der er behov
for at arbejde for at synliggøre data fra
de nationale mål endnu mere. Der skal
være fokus på at udbrede kendskabet
til data og den læring, der kan ligge i de
lokale forskelle i data. Herunder fx.
fokus på at dele de gode erfaringer på
tværs af kommuner med afsæt i de
lokale data fra de nationale mål.

KOL-landelsprogram i
Region Syddanmark

Beregning af lokalbusiness
case og gevinst realisering

Afvikles
Rapportering om arbejdsgruppens
status og resultater sker via
programstyregruppen for KOLlandsdelsprogrammet.

Overordnet afklaring af
monitoreringsopgaver

Vurdering af
Videreføres
monitoreringsopgaver i regi af Det vil være en fortløbende opgave at
sundhedsaftalen.
afklare følgegruppens rolle i forhold til
monitoreringsopgaver og en
underopgave i forhold til følgegruppens
opgave med at udvikle
ledelsesinformationsgrundlaget

Når den årlige nationale
Temadrøftelser i DAK og
rapportering foreligger vil der være SKU, forvenligt primo
behov for et særligt fokus. Det
efterår.
forventes af være primo sommer. I
2018 blev den nationale rapport
dog først offentliggjort i september
og den regionale rapportering
følger kadencen for den nationale
statusrapportering.

Levering af behovsbestemt Undersøgelse af muligheden
tværsektoriel
for løbende tværsektoriel
ledelsesinformation.
ledelsesinformation til
primært kommunerne i
Region Syddanmark.

Afvikles
DAK besluttede på mødet 27. januar, at
der ikke skal arbejdes videre med
udviklingen af ledelsesinformation.
Denne specifikke opgave er således
afsluttet men indgår i mere overordnet
form i følgegruppens arbejde med at
bidrage til det fremadrettede
ledelsesinformationsgrundlag

