Referat
Følgegruppen for forebyggelse
Tidspunkt: Mandag den 19. august 2019 kl. 13:00 – 15:30
Sted: Mødelokale M4, Praksisenheden, Kokholm 3, 6000 Kolding

Deltager:
Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt
Jeanette Rokbøl, Sundhedschef i Middelfart Kommune (mødeleder)
Karen Skønager, Områdeleder for Sundhed og Integration, Tønder Kommune
Christine Lund Momme, Tværsektorielt samarbejde, Region Syddanmark (referent)
Iben Lykke Eggertsen, Sundhedsplanlægger, Sundhedsafdelingen, Middelfart Kommune

Afbud:
Isabel Gindeberg, Afdelingssygeplejerske, Psykiatrisygehuset
Michael Hejmardi-Pedersen, PLO repræsentant

Bilag
Bilag 1

Udkast til kommissorium for Følgegruppen for forebyggelse

Bilag 2

Sekretariatets bemærkninger vedr. opmærksomhedspunkter i forhold til
kommissorieudkastet

Bilag 3

Sekretariatets notat vedr. kommentarer til forslag om opgavefordeling i
Sundhedsaftalen 2019-23

Bilag 4

Sundhedsstyrelsens status på forløbsprogrammer 2019

Bilag 5

Porteføljestyringsværktøj
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Pkt. 1: Nyt kommissorium for Følgegruppen for forebyggelse, SA 2019-23
Koordinationsgruppen har udarbejdet et udkast til et nyt kommissorium for Følgegruppen for
forebyggelse i Sundhedsaftaleperioden 2019-23. Kommissoriet skal behandles på møde i Det
Administrative Kontaktforum den 19. september 2019.
Af kommissoriet fremgår det bl.a., at der fremadrettet:
 Skal være fire kommunale og fire regionale ordinære medlemmer, en regional og en
kommunal sekretær samt en regional og en kommunal formand
 Vil være et større mandat til Følgegruppen for forebyggelse, der i større grad kan nedsætte
og nedlægge arbejdsgrupper, igangsætte nye initiativer mv.
 For at sikre de rette kompetencer i følgegruppen, skal være repræsentanter med viden om
forebyggelse i såvel psykiatrien som somatikken, samt at der, så vidt muligt, også skal
sikres viden om sundhedsteknologi, monitorering og opgaveoverdragelse i udpegningen til
følgegruppen.
Sekretariatet har udarbejdet et notat med opmærksomhedspunkter til kommissoriet, som, efter en
drøftelse og tilpasning i følgegruppen, med fordel kan indgå i en samlet tilbagemelding til
Koordinationsgruppen forud for behandling af kommissorierne på møde i Det Administrative
Kontaktforum.
Det indstilles, at Følgegruppen for forebyggelse
-

Drøfter udkast til kommissorium for Følgegruppen for forebyggelse samt når frem til en
fælles tilbagemelding til Koordinationsgruppen

Referat:
Det fremsendte udkast til kommissorium for Følgegruppen for forebyggelse blev drøftet og det blev
besluttet at fremsende følgende kommentarer til Koordinationsgruppen:




Monitorering og evaluering: Den eksisterende Følgegruppe for forebyggelse opfordrer til, at
man tænker mere bredt, når det kommer til monitorering, således at ansvaret for
monitoreringen af den enkelte indsats ikke alene påhviler følgegruppen men også afspejler
en mere overordnet strategisk monitoreringstilgang. Det blev besluttet at melde tilbage, at
man på monitoreringsområdet med fordel kan tænke i matrix, således at der i hver enkel
følgegruppe sidder en monitoreringsrepræsentant som samtidig indgår i en overordnet
monitoreringsgruppe. På den måde kan der komme fælles retning på
monitoreringsopgaverne. Samtidig opfordres der til, at der faciliteres en strategisk drøftelse
af monitorering og evaluering i Det Administrative Kontaktforum, som kan lede til nogle
principper om, hvad vi monitorerer, hvornår vi monitorerer, hvordan vi monitorerer og
hvorfor vi monitorerer.
Bemanding: Følgegruppen for forebyggelse er ikke tilhænger af, at nogle af medlemmerne
af den kommende følgegruppe udpeges på konsulentniveau, da det er vigtigt, at gruppen
består af medlemmer med det rette mandat og den rette legitimitet. Følgegruppen er
strategisk ledelsesnål og de, der sidder med, bør have ledelsesansvar, så man også får et
ledelsesmæssigt overblik og sammenhæng.
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Pkt. 2: Opgaveportefølje i den kommende Følgegruppe for forebyggelse
Der er fra Koordinationsgruppens side lagt op til, at Følgegruppen for forebyggelse i den
kommende sundhedsaftaleperiode skal varetage følgende opgaver:








Tværsektoriel aftale på børne- og ungeområdet
Aftale om sårbare gravide
Samarbejdsaftale om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af
Familieambulatoriet Plus
Ammepolitik
Opdatering af den eksisterende regionale samarbejdsaftale for det børne- og
ungdomspsykiatriske område
Regional tværsektoriel aftale om infektionshygiejnisk rådgivning
Aftale om regionens rådgivning til kommunerne om forebyggelse

Det betyder, at såvel opgaven vedr. Nye rammer for kronisk sygdom som Sundhedsprofil udgår fra
opgaveporteføljen, såfremt Det Administrative Kontaktforum godkender det nuværende oplæg.
Sekretariatet har udarbejdet bemærkninger til denne opgavefordeling. Bemærkningerne er vedlagt
i bilag 2.
Det indstilles, at Følgegruppen for forebyggelse
-

Drøfter oplægget til fordeling af opgaver i det fremadrettede sundhedsaftaleoplæg.

Referat:
Følgegruppen for forebyggelse drøftede opgavefordelingen mellem følgegrupperne med
udgangspunkt i ovennævnte liste over Følgegruppen for forebyggelses kommende opgaver.
Det blev besluttet at melde følgende tilbage til Koordinationsgruppen, at de oplistede opgaver er
helt ok og falder fint i tråd med Følgegruppen for forebyggelses fokusområder. Derudover ønsker
Følgegruppen for forebyggelse, at:


gruppen også fremadrettet har et bredere fokus på forebyggelse end blot på børne- og
ungeområdet og idet forløbsprogrammerne indeholder rigtig meget sundhedsfremme og
forebyggelse af borgere i alle aldre, ønsker man at argumentere for, at Arbejdsgruppen
vedr. nye rammer for kronisk sygdom igen placeres i Følgegruppen for forebyggelse.
Ligeledes ønsker følgegruppen også at anvende den knowhow til opgaven, som er
opbygget over de forgangne fire år.



gruppen også fremover kan varetage opgaven med Sundhedsprofilen, da Sundhedsprofilen
er et vigtigt redskab i arbejdet med forebyggelsesområdet. Ligeledes er der her opbygget
now-how til opgaven.
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Pkt. 3: Sundhedsstyrelsens status vedr. regionernes arbejde med at
udarbejde og implementere forløbsprogrammer
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et statusnotat vedr. regionernes pågående arbejde med
udarbejdelse og implementering af forløbsprogrammerne.
På flere af områderne er der i Region Syddanmark udarbejdet en samarbejdsaftale frem for et
forløbsprogram, f.eks. for så vidt angår Patienter med uhelbredelig sygdom og kort forventet
levetid samt Mennesker med misbrug og en psykiatrisk lidelse.
Det indstilles, at Følgegruppen for forebyggelse
-

Drøfter indholdet i statusnotatet og vurderer, hvorvidt der er væsentlige emner, som bør
videreformidles til Det Administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget.

Referat:
På baggrund af notatet fra Sundhedsstyrelsen var der en drøftelse af, hvad forskellen er på
forløbsbeskrivelser, forløbsprogrammer og samarbejdsaftaler og i hvilken grad, de forskellige
aftaleformer forpligter. I Region Syddanmark har vi en række samarbejdsaftaler på de områder,
hvor særligt Region Nord har mange forløbsprogrammer. Det blev besluttet, at sekretariatet
undersøger dette nærmere.
Derudover blev efterspurgt overvejelser om, hvorvidt man kunne lave forløbsbeskrivelser, som
skitserer, hvad der på et overordnet plan sker i de enkelte sektorer, når det gælder f.eks.
kræftpatienter. Der blev stillet forslag om, at app’en Mit Sygehus måske på sigt kunne blive
tværsektoriel. Pt. udformes behovsvurderinger, men disse bliver ikke til på baggrund af en
forløbstankegang. Omvendt tænkes der mere og mere i individuelt tilpassede forløb.
Derudover blev der spurgt til, hvorvidt der er overvejelser om at udforme et forløbsprogram for
osteoporose. Region Nord har udarbejdet et forløb for den målgruppe, som man med fordel kan
skele til.

Pkt. 4 Porteføljestyringsværktøj
Det indstilles, at:
-

Følgegruppen for forebyggelse godkender det opdaterede
porteføljestyringsværktøj, således at det kan behandles i Det Administrative
Kontaktforum på møde den 19. september 2019.

Referat:
Porteføljestyringsværktøjet blev godkendt med den bemærkning, at det efterhånden er langt og
uoverskueligt. Dette løser muligvis sig selv med opstarten af arbejdet med den nye
Sundhedsaftale. Hvis ikke, skal der luges lidt ud i de indsatser, der er afsluttet.
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Pkt. 5

Eventuelt

Der var en kort drøftelse af, hvorvidt det netop afholdte møde var det sidste i følgegruppens
nuværende konstellation. Det var vurderingen, at mødet den 7. oktober formentligt bliver det
sidste.

Pkt. 6

Næste møder

7/10 2019 kl. 13:00-15:30: Møde i Følgegruppen for forebyggelse i Kolding
11/12 2019 kl. 8:30-11:00: Møde i Følgegruppen for forebyggelse i Kolding
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