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Overblik over dagsorden:
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2.
3.

Følgegruppens forslag til konkrete indsatser, der skal bidrage til at indfri de politiske målsætninger i
den kommende Sundhedsaftale 2019-2023
Videreudvikling af datatilgængelighed som et ledelsesinformationsgrundlag for aktivitetsbestemt
kommunal medfinansiering
Eventuelt

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

1. Følgegruppens forslag til konkrete indsatser, der skal bidrage til at indfri
de politiske målsætninger i den kommende Sundhedsaftale 2019-2023

Sagsfremstilling

Det Administrative Kontaktforum har på deres møde d. 19. november 2018 besluttet, at
Følgegrupperne har til opgave, at komme med forslag til konkrete indsatser, der skal bidrage
til at indfri de politiske målsætninger i den kommende Sundhedsaftale 2019-2023.
Følgegrupperne skal i deres arbejde med forslag til indsatser have fokus på, hvordan
sundhedsaftalens virkemidler kan bringes i spil, samt hvordan indsatserne kan bidrage ind i
den overordnede vision om at udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
For at understøtte Det Administrative Kontaktforum i deres endelige valg af indsatser skal
følgegrupperne enten beskrive indsatser eller indsatsområder, der kan indfri de politiske
målsætninger. Det betyder, at når følgegrupperne vurderer, at der er fagligt belæg, beskrives
en konkret indsats. Når følgegrupperne vurderer, at der er brug for en afdækning af
området, inden konkrete indsatser kan udfoldes, beskrives et indsatsområdet. Som en del af
beskrivelsen af et indsatsområde skal følgegrupperne angive, hvornår Det Administrative
Kontaktforum kan forvente, at indsatsområdet udfoldes i konkrete indsatser.
Det Administrative Kontaktforum har godkendt en fordeling af ansvar mellem
følgegrupperne i forhold til at kunne levere forslag til indsatser, der kan indfri de politiske
målsætninger. Fordelingen fremgår af det vedlagte bilag ”Notat om følgegruppernes input til
den administrative del af Sundhedsaftalen 2019-2023”. Følgegruppen for økonomi, kvalitet
og effekt har ansvaret for følgende indsats:


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

Der er således behov for at drøfte og vurdere, hvilken rolle følgegruppen bør have i
udviklingen af det samlede ledelsesinformationsgrundlag. Ligesom der skal afklares, hvordan
følgegruppen kan bidrage til det løbende overblik over resultaterne af de igangsatte
indsatser, der vedrører de øvrige følgegruppers indsatser.
På mødet i følgegruppen d. 13. december 2018 blev følgegruppens nuværende
opgaveportefølje drøftet med henblik på indstillinger til DAK om følgegruppens
fremadrettede opgaveportefølje. Herefter blev indstillingerne bearbejdet sammen med de
øvrige følgegruppers indstillinger. Til DAK-mødet d. 24. januar 2019 er der følgende
indstilling for Følgegruppen for kvalitet, økonomi og kvalitets opgaver.
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På følgegruppemødet d. 13 december var der i forbindelse med drøftelsen af følgeruppens
nuværende og kommende opgaver en dialog om, at følgegruppen kan 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 blev aftalt, at drøfte dette nærmere på
følgegruppemødet d. 16. januar 2019.
Indstilling



Drøftelse og en vurdering af, hvilke indsatser følgegruppen kan bidrage med til
indfrielse af de politiske målsætninger i den kommende Sundhedsaftale 2019-2023,
herunder hvilken rolle følgegruppen bør have.

Bilag



Notat om følgegruppernes input til den administrative del af Sundhedsaftalen 20192023
Udkast til høringsversionen den 1. november 2018 – Sundhedsaftalen 2019-2023


Referat

Der er enighed om, at Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt kan bidrage til indfrielse
af den kommende sundhedsaftale ved at monitoreringsansvaret for indsatserne samles i
følgegruppen. Følgegruppen bør således udvikle en form, hvor der kan afrapporteres på data
i forhold til sundhedsaftalen og de otte nationale mål. For hovedparten af målsætningerne i
sundhedsaftalen er datagrundlaget netop de otte nationale mål.
Følgegruppen anbefaler således, at rapporteringsansvaret i forhold til sundhedsaftalen og de
otte nationale mål samles i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt. Ligesom evt. nye
nationale rapporteringer af kvalitetsdata, der vedrører det tværsektorielle samarbejde, bør
høre til følgegruppens opgaveportefølje.
Følgegruppen vurderer også, at den kan have en særlig forpligtelse til at medvirke til at sikre
præcise beskrivelser af målindikatorerne for sundhedsaftalens målsætninger. Det drøftes
videre på næste følgegruppemøde d. 28. februar
Følgegruppen kan også have til opgave at rejse drøftelser om behovet for fælles
dataprojekter. Til næste følgegruppe drøftes det videre, herunder om fx følgegruppen skal
initiere en temadrøftelse i DAK om fælles dataprojekter.
Med udgangspunkt i ovenstående anbefalinger og drøftelser formulerer følgegruppens
sekretariat til følgegruppemødet d. 28. februar forslag til følgegruppens
indsatser/indsatsområder, der kan medvirke til understøtte indfrielse af de politiske
målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2023. Forslaget indarbejdes i den skabelon, som
DAK-koordinationsgruppen har udarbejdet til alle følgegrupperne og forelægges på DAKmødet 4. april.

Punkt

2. Videreudvikling af datatilgængelighed som et
ledelsesinformationsgrundlag for aktivitetsbestemt kommunal
medfinansiering

Sagsfremstilling

Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet d. 27. september 2018, at
Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt fik 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.
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På følgegruppemødet d. 13.december 2018 drøftede vi opgaven. Der blev konkluderet, at
den analyse som Sundheds- og Ældreministeriet har udarbejdet af den kommunale
medfinansiering på tilfredsstillende vis imødekommer det umiddelbare kommunale behov
for viden om aktivitets- og medfinansieringsdata. Det var derfor følgegruppens
tilbagemelding på den stillede opgave fra DAK, at punktet kunne udgå fra næste DAK-møde
på baggrund af nedenstående henvendelse og ønsket om yderligere at undersøge
mulighederne for løbende, at stille den ønskede data til rådighed for det tværsektorielle
samarbejde.
Efter følgegruppemødet var der en proces, hvor DAK-formandsskabet præciserede, at der til
det kommende DAK-møde d. 24. januar 2019 ønskes udarbejdet en præsentation af
ministeriets analyses overordnede resultater på de tre analyseområder: Aktivitet,
konsekvenser af nye aldersgrupperede lofter og forskydning af behandling. Et udkast til en
præsentation er vedlagt som bilag.
Sideløbende med ovenstående opgave har de syddanske kommuner forespurgt Region
Syddanmark om muligheden for løbende ledelsesinformation i forhold til den kommunale
medfinansiering og behandlingsaktivitet. DAK-formandskabet har besluttet,
at Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt skal undersøge, om det er muligt at trække
regionale data, der kan bidrage til en øget gennemsigtighed. Som en del af afklaringen, skal
følgegruppen forholde sig til kommunernes behov for ledelsesinformation sammenholdt
med de ressourcer, det kræver at opbygge, udføre og vedligeholde et system.

Indstilling

Bilag

Den opgave skal følgegruppen nu igangsætte og herunder afklare den proces, der skal
tilrettelægges med henblik på, at følgegruppen kan præsentere Det Administrative
Kontaktforum for et beslutningsoplæg på mødet d. 4. april 2019.
 Følgegruppen drøfter punktet til DAK-mødet d. 24. januar 2019 med henblik på
indhold og præsentation
 Følgegruppen godkender, at følgegruppesekretariatet påbegynder afklaring af det
ønskede databehov og ressourcer med henblik på et oplæg til følgegruppen d. 28.
februar 2019.



Referat

PowerPoint-præsentation af kommunal medfinansiering, DAK-mødet d. 24. januar
2019
Kommunal anmodning om månedlig aktivitets- og monitoreringsrapport

Aftaler vedrørende DAK-mødet d. 24. januar 2019 med henblik på indhold og præsentation
I forhold til DAK-mødet d. 24. januar aftales det, at Jakob kontakter Arne Nikolajsen for at
afklare med DAK’s næstformand, hvilke kommunale forventninger der er til punktet. Som
konkluderet på sidste følgegruppemøde er det følgegruppens vurdering, at Sundheds- og
Ældreministeriet har leveret en analyse, der på tilfredsstillende vis har imødekommet den
konkrete efterspørgsel fra DAK og den er præsenteret i kommunalt regi. Det er dog
følgegruppens vurdering, at det vil være relevant at præsentere
Sundhedskoordinationsudvalget for resultaterne af ministeriets analyser. Det aftales, at
Morten på det kommende møde i Sundhedskoordinationsudvalget kan præsentere de
overordnede resultater af ministeriets analyse.
Status d. 17. januar 2019: Jakob har aftalt med Arne, at følgegruppen på DAK-mødet d. 24.
januar ikke holder oplæg om ministeriets medfinansieringsanalyse, men giver en orientering
om den iværksatte proces, jf. nedenstående drøftelse.
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Kommunal anmodning om månedlig aktivitets- og monitoreringsrapport
Det aftales, at nedsætte en arbejdsgruppe hvor blandt andet Morten og Inge Lise deltager.
Arbejdsgruppen får til opgave systematisk at gennemgå kommunernes anmodning om
månedlig aktivitets- og monitoreringsrapporter. Til næste følgegruppemøde præsenterer
arbejdsgruppen en kortlægning af de kommunale dataønsker, ud fra de nuværende
datakilder og den nuværende kadence for dataleveringer. Herunder fx også de data der på
nuværende tidspunkt kun leveres via Sundhedsdatastyrelsen samt bud på i hvilket omfang
data kan leveres som ønsket. Der vil være forskellige grader af mulighed for at levere de
ønskede data, alt efter om der er tale om løsninger på kort eller lang sigt. Arbejdsgruppens
kortlægning drøftes på næste følgegruppemøde med henblik at formulere et
beslutningsoplæg til DAK-mødet d. 4. april.

Punkt

3. Eventuelt

Referat

Intet til punktet.
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