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Dagsorden for møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt
Punkt

1. Tværsektorielle datapilotprojekter
Sagsfremstilling

Følgegruppen har tidligere besluttet, at sekretariatet skulle afsøge muligheder for et fælles
regionalt/kommunalt data-pilotprojekt, hvor relevant data skulle samkøres. Pilotprojektet
skulle være med til at skabe en datamodel for, hvordan der tværsektorielt kan samarbejdes
om brug af data og danne grundlaget for ledelsesinformation til brug i DAK. Sekretariatet
afsøgte derfor erfaringer med konkrete dataprojekter og udarbejdede vedhæftede notat,
som blev udsendt til følgegruppen tilbage i august.
Af afdækningsnotatet fremgår følgende vurdering fra sekretariatet:
Erfaringen fra ovenstående projekter i relation til at samkøre data på tværs af sektorerne er,
at:
 Datatilladelse til samkøring af registerdata tager uforholdsmæssig lang tid
 Forskningsprogrammer, der kan søge om tilladelse til samkøring af data, som
eksempelvis TVÆRSPOR, er omfattende i både tid og økonomiske ressourcer
 Projekter der ikke er omfattet af forskningsprogrammer opgiver samkøring af data
Sekretariatet anbefaler derfor, at Følgegruppens ønske om, at igangsætte et tværsektorielt
dataprojektet tager sit udgangspunkt i et eksisterende projekt som eksempelvis ”Geografiens
sundhed”. Det foreslås, at de specialiserede kompetencer inden for GIS og multisyge i
Regionshuset kombineres i forbindelse med afgræsningen af multisyge i projektet
”Sundhedens geografi”.
Der forestår stadig at blive truffet en konklusion i følgegruppen omkring det videre arbejde.
Som input til drøftelsen giver Morten en status på ”Sundhedens geografi”. Dertil kommer, at
der i Dokumentation og ledelsesinfo også har været en proces med at afklare, hvilken
igangværende tværsektoriel projektmodel for samkøring af data, der giver bedst mening at
arbejde videre med. Vera giver således en status på afdelingens arbejde og overvejelser
omkring en processkabelon for tværsektorielle dataprojekter. Herunder de generiske
elementer en processkabelon skal indeholde, som fx den juridiske hjemmel for
tværsektorielle datatræk, opbevaring af data – i hvilken form og tidsperiode.
Status på ”Sundhedens geografi”
Som en del af Det Gode Liv-strategien 2016-19 har Region Syddanmark i strategiperioden
arbejdet med sammenhængen mellem det gode liv og det sunde liv. I 2017 besluttede
regionsrådet på den baggrund at afsætte midler på Budget 2018 til at igangsætte projektet
”Sundhedens geografi”, der skulle undersøge potentialet i at koble viden om sygdomme med
geografisk placering af forskellige patientgrupper og risikoforhold for at kvalificere arbejdet
med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. På regionens direktionsmøde d. 26.
november 2018 blev der givet en status på projektet Sundehedens geografi. Der er
oparbejdet tre potentialer, som er ved at blive udnyttet.
Potentiale 1: Geografiske analyser der viser, hvem der bor hvor
Potentiale 2: Geografiske analyser af afstande
Potentiale 3: Geografiske analyser som koblingsværktøj
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Der arbejdes videre med potentialerne i Sundhedens geografi, blandt andet sammen med
samordningsforaene. Som led i afslutningen på Budget 2018 forelægges sag herom i
koncernledelsesforum samt relevante politiske udvalg.
I forbindelse med Budget 2019 har regionsrådet besluttet at videreføre initiativet
Sundhedens geografi i 2019. Som led i udmøntningen af Budget 2019 forelægges sag herom i
2019 i relevante politiske udvalg. Herudover forelægges sagen på kommende møde i DAK.
Indstilling

Det indstilles til følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt, at:
 status fra Dokumentation og ledelsesinfo om udarbejdelse af en processkabelon for
tværsektorielle dataprojekter tages til efterretning.
 det anbefales, at projektet ”Sundhedens geografi” danner rammen om et
forsøgsprojekt med samkøring af data på tværs af sektorerne. Dermed igangsættes
der ikke yderligere projekter før erfaringerne fra ”Sundhedens geografi” foreligger.

Bilag



Beslutning

Der er enighed om, at det er en fin kortlægning af de allerede igangværende projekter.

Afdækningsnotatet Tværsektorielt dataprojekt

Der er ligeledes enighed om, at det er hensigtsmæssigt at arbejde videre med ”Sundhedens
geografi ”og drage erfaringer derigennem.
Det er følgegruppens indtryk, at kendskabet til projektet ikke er stort og der bør være fokus
på at udbrede genskabet til projektet og de oplysninger, der kan hentes derigennem. Der
bør i den sammenhæng også overvejes, om regionen kan yde support for derigennem at
fremme brugen af data.
Dokumentation og ledelsesinfo kan levere data på konkrete anmodninger, men det kræver
ofte en større afdækning af dataprojektets formål, juriske lovhjemmel, formen og niveauet
for dataleveringen etc. Derfor har afdelingen igangsat et arbejde med at udvikle en skabelon
for en velbeskrevet dataproces. Afdækningen med en fyldestgørende dataskabelon/
dataprocespakke forventes færdig i foråret 2019. Herefter kan den præsenteres på SOF’erne,
så de får viden om, hvad der skal beskrives, inden Dokumentation og ledelsesinfo kan levere
data.

Punkt

2. Gennemgang af følgegruppens eksisterende opgaveportefølje med
henblik på at vurdere hvilke opgaver/indsatser, der skal videreføres

Sagsfremstilling

Det Administrative Kontaktforum har på deres møde d. 19. november 2018 besluttet, at
følgegrupperne får følgende to opgaver i udarbejdelsen af det administrative tillæg til
Sundhedsaftalen 2019-2023:
1.

2.

Gennemgå eksisterende opgaveporteføljer med henblik på at vurdere hvilke
opgaver/indsatser, der skal videreføres. Tidspunktet for tilbagemelding fra
følgegrupperne er fastsat til DAK mødet d. 24. januar 2019, med deadline for
dagsordenspunkter d. 18. december 2018.
Komme med forslag til konkrete indsatser, der skal bidrage til at indfri de politiske
målsætninger. Tidspunktet for tilbagemeldinger her på er fastsat til DAK møderne d.
4. april (deadline d. 8. marts) og d. 7. juni 2019 (deadline d. 10. maj).

Følgegrupperne skal gennemgå deres eksisterende opgaveporteføljer, fordi Det
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Administrative Kontaktforum vurderer, at der er behov for at vedligeholde og videreudvikle
vores eksisterende samarbejdsaftalegrundlag. Gennemgangen har til formål at anbefale Det
Administrative Kontaktforum, hvilke indsatser følgegrupperne vurderer, der skal videreføres
i den kommende sundhedsaftale. Følgegrupperne skal ligeledes forholde sig til, om der er
indsatser, der ikke længere er behov for. Beskrivelserne skal holdes korte og præcise.
FØKE drøfter på dette møde opgave 1 med udgangspunkt i det fælles notat der er
udarbejdet for opgaven.
Følgegruppens to nuværende hovedopgaver er følgende:
 Bidrager til udviklingen af det samlede ledelsesinformationsgrundlag, som løbende skal
give Det Administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget et overblik
over resultaterne af de igangsatte indsatser
o Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt arbejder med at udvikle
præsentationen af den årlige rapportering af de 8 nationale mål til DAK og SKU.
Herunder status og vurderinger af de udvalgte indikatorers resultater.
Indstilling



Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt drøfter følgegruppens nuværende
opgaveportefølje med henblik på en indstilling til DAK om følgegruppens
fremadrettede opgaveportefølje.

Bilag



Notat om følgegruppernes input til den administrative del af Sundhedsaftalen 20192023

Beslutning

Der er enighed om, at følgegruppens indstiller til DAK, at følgegruppens to nuværende
opgaver anbefales videreført.
Følgegruppen kan også se en ny opgave i at følge op på data i forhold til sundhedsaftalens
politiske målsætninger sammenkoblet med afrapportering af data fra de nationale mål. Det
drøftes nærmere på næste følgegruppemøde.

Punkt

3. Afrapportering af de 8 nationale mål

Sagsfremstilling

Den årlige nationale statusrapport blev offentligtort 6. september 2018. Følgegruppen har
herefter forelagt de tværsektorielle data og vurderinger for DAK 27. sep. og SKU 25. okt.
2018.
Dette års præsentation og vurderinger af nationale mål drøftes i følgegruppen med henblik
på udvikling af næste års rapportering.
Udkastet til den kommende sundhedsaftale 2019-2023 indeholder politiske målsætninger
med årlige datagrundlag fra de nationale mål. Derfor bør den følgegruppens årlige
afrapportering af de nationale mål koordineres med den årlige målopfølgning på
sundhedsaftalens politiske målsætninger. Følgegruppens årlige afrapportering af de
tværsektorielle data fra de nationale mål suppleres derfor med:
 Akutte psykiatriske genindlæggelser
 Psykiatriske færdigbehandlingsdage på sygehusene
 Fastholdelse af somatiske syge på arbejdsmarkedet
 Fastholdelse af psykiatrisk syge på arbejdsmarkedet
Herudover er der med sundhedsaftalen lagt op til at monitorere på følgende endnu ikke
færdigt udviklede nationale parametre:
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Indstilling
Bilag
Beslutning




Unge med psykiske lidelser, som er tilknyttet til en uddannelse
Overdødeligheden blandt borgere med psykiske lidelser



Følgegruppen for økonomi, kvalitets og effekt drøfter dette års præsentation og
vurderinger af nationale mål med henblik på udvikling af næste års rapportering.

Ingen bilag.
Der er enighed om, at følgegruppen arbejder 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.
Når de nationale data præsenteres på DAK, skal der også være mulighed for en drøftelse af,
hvad de lokale forskelle kan være udtryk for, dvs. fokus på at dele de gode erfaringer på
tværs af kommuner.

Punkt

4. Videreudvikling af data for aktivitetsbaseret kommunal medfinansiering

Sagsfremstilling

Følgegruppen skal i denne sag drøfte, hvorledes og hvem der løfter på den DAK stillede
opgave.
Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet d. 27. september, at Følgegruppen
for økonomi, kvalitet og effekt får til opgave at dykke ned i eksisterende data. Dataene skal
bidrage til en øget grad af gennemsigtighed i forhold til niveauet for kommunernes
aktivitetsbaserede medfinansiering. Det blev præciseret i godkendelsen, at det skal
specificeres fra kommunernes side, hvad det er for konkrete områder og fælles data, som
følgegruppen skal arbejde videre med.
Det er aftalt, at følgegruppens arbejde forelægges på DAK-mødet d. 24. januar, deadline d.
18. december.
Status på opgaven:
Fra opgaven blev stillet i DAK har Sundheds- og Ældreministeriet efterfølgende udarbejdet en
analyse af en den kommunale medfinansiering, der har tilfredsstillet det umiddelbare
kommunale behov for viden om aktivitets- og medfinansieringsdata i 2018.
Sideløbende hermed har KKR udarbejdet en direkte henvendelse til Region Syddanmark med
et ønske om løbende ledelsesinformation vedrørende behandlingsaktivitet og kommunal
medfinansiering af samme i Region Syddanmark. Koordinationsgruppen holder følgegruppen
orienteret såfremt opgaven tilfalder følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt.

Indstilling



Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt drøfter og beslutter hvorledes og
hvem, der arbejder videre med den af DAK stillede opgave.

Bilag



Sundheds- og Ældreministeriets analyse af udviklingen i den kommunale
medfinansiering 2018
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Beslutning

Der konkluderes, at Sundheds- og Ældreministeriet har leveret en analyse, der på
tilfredsstillende vis imødekommer den konkrete efterspørgsel fra DAK. Det er også
følgegruppens tilbagemelding på den stillede opgave fra DAK og derfor kan punktet udgå fra
næste DAK-møde.
Der er enighed om, at følgegruppens afventer nærmere afklaring I forhold til KKR’s
henvendelse, inden følgegruppen evt. behandler sagen. I første omgang behandles sagen i
regionens økonomiske sekretariat.

Punkt

5. Status vedrørende DAK

Sagsfremstilling

Porteføljestyringsværktøjet er opdateret.

Indstilling
Bilag

Deadline for at indbringe dagsordenspunkter for DAK er den 18. december. Mødet afholdes
januar 2019
 Følgegruppen for Økonomi, Kvalitet og Effekt godkender det opdaterede
porteføljestyringsværktøj og godkender fremsendelse til DAK.


Porteføljestyringsværktøj_FØKE_december18

Beslutning

Følgegruppen godkender det opdaterede porteføljestyringsværktøj med den bemærkning, at
opgaven vedrørende kommunernes aktivitetsbaserede medfinansiering markeres med en
anden farve, da følgegruppen afventer nærmere afklaring vedrørende KKR’s henvendelse.

Punkt

6. Kommende møder

Sagsfremstilling

Der er planlagt følgende møder i 2019:
 16. januar, kl. 10.30-12.00
 28. februar, kl. 11.30-13.00
 11. april, kl. 12.30-14.00
 3. maj, kl. 9.30-11.00
 15. august, kl. 10.30-12.00
 23. oktober, kl. 11.00-12.30
Kommende dagsordenspunkter:
 Udarbejde forslag til konkrete indsatser, der skal bidrage til at indfri de politiske
målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023.

Beslutning

De planlagte mødedatoer tages til efterretning.
Der er yderligere to punkter til kommende møder:
 Statusorientering på KKR’s henvendelse til regionen om løbende
ledelsesinformation vedrørende behandlingsaktivitet og kommunal
medfinansiering.
 Drøftelse og afklaring af hvordan følgegruppen kan understøtte opfølgning på
Sundhedsaftalens politiske målsætninger sammenkoblet med afrapportering af de
nationale mål.
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Punkt

7. Eventuelt
Intet til punktet.
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