Referat fra
Møde i Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin
Tidspunkt: 21. januar 2019, kl. 10.30-11.30
Sted: Forskerparken 10 + video
Deltagere: Inge Bendixen, Marie Paldam Folker, Kirsten Linding Videsen Stabel, Trine
Paagaard Clausen, Svend Holm Henriksen og Tine Kongsted Eefsen
Afbud: Irene Ravn Rossavik og Carsten Pedersen

1) Henvendelse fra Følgegruppen vedr. behandling og pleje
Følgegruppen for behandling og pleje beder om input til løsning af opgaven fra DAK vedr.
input til den administrative del af Sundhedsaftalen 2019-2023. Dette særligt i forhold til
opgave 2, der fremgår af nedenstående:
Følgegruppen for behandling og pleje skal komme med forslag til DAK i forhold til at
understøtte en indfrielse af følgende målsætninger:
•
•
•
•
•

Vi vil reducere antallet af akutte indlæggelser af KOL-patienter til 400 per 1000
KOL-patienter
Vi vil reducere antallet af akutte indlæggelser af diabetes type 2-patienter til 300 per
1000 diabetes type 2-patienter
Vi vil reducere antallet af forebyggelige indlæggelser per 1000 ældre til 35
Vi vil reducere antallet af akutte genindlæggelser inden for 30 dage til maksimalt 10
% for somatisk syge og 15 % for psykisk syge
Vi vil reducere antallet af færdigbehandlingsdage på sygehusene til 1 dag for både
somatisk og psykiatriske patienter.

Følgegruppesekretærerne havde forud for mødet udarbejdet et oplæg indeholdende
forslag, der kan være med til at understøtte en indfrielse af de nævnte målsætninger.
Oplægget blev drøftet på mødet og det blev besluttet at sekretærerne skulle kategorisere
indsatserne i forhold allerede tilstedeværende indsatser under Sundhedsaftalen og mere
lokale indsatser, hvor der ses et potentiale for en større udbredelse. Desuden noteres det i
oplægget, hvilke målsætninger de enkelte indsatser søger at understøtte.
Marie orienterede om, at de i Telepsykiatrisk Center ligeledes har en række indsatser, der
kunne have relevans. Marie sørger således for at disse fremsendes inden ugens udgang.
Herefter fremsendes det samlede materiale til Følgegruppen for behandling og pleje cc
Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin.
Carsten (PLO repræsentant) har forespurgt om nærmere data ift. målsætningerne i

Sundhedsaftalen. Svend sørger for at fremsende disse til Carsten.

2) Henvendelse fra Følgegruppen for Forebyggelse
Der er ligeledes kommet en henvendelse fra Følgegruppen for forebyggelse, der skal
arbejde med indsatser inden for visionsområdet ”Vi samarbejder om forebyggelse”, der
rummer følgende målsætninger:
•
•
•
•

Vi vil reducere andelen af unge (16-24 år) med dårlig mental trivsel til maksimalt 8
% for mænd og 16 % for kvinder
Vi vil reducere andelen af børn og unge (6-16 år) med overvægt og svær overvægt
Vi vil reducere andelen af unge (16-24 år), der ryger til maksimalt 10 %
Vi vil reducere andelen af daglige rygere til maksimalt 13 %

Følgegruppen for forebyggelse har truffet beslutning om at vi vil invitere til en workshop
den 21. februar 2019 i Kolding, hvor bl.a. relevante fagpersoner skal hjælpe med at
komme med forslag til indsatser, der kan understøtte målsætningerne. Der inviteres
desuden foskere og praktikere til at komme og hjælpe med at formulere nogle udvalgte
indsatser, der kan understøtte og løfte de politiske målsætninger i den kommende
sundhedsaftale. I den forbindelse inviteres ligeledes følgegruppesekretærerne, da flere af
målsætningerne går på tværs af flere følgegrupper.
Invitationen rundsendes til orientering til følgegruppens medlemmer efter mødet.
Trine og Tine har tilmeldt sig workshoppen.

