Referat
Følgegruppen for forebyggelse
Tidspunkt: Mandag den 7. oktober 2019 kl. 13:00 – 15:30
Sted: Mødelokale M4, Praksisenheden, Kokholm 3, 6000 Kolding

Deltager:
Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt (mødeleder)
Jeanette Rokbøl, Sundhedschef i Middelfart Kommune
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: Oversigt over antal patienter, der har gået i rehabiliteringsforløb på sygehusene i 2017
Bilag 2: Oversigt over antal patienter, der har gået i rehabiliteringsforløb på sygehusene i 2018
Bilag 3: Mail fra Troels Hjortebjerg, Afdelingen for Informationssikkerhed, Region Syddanmark
Bilag 4: Samtykkebrev inkl. kommentarer fra såvel regional som kommunal jurist

1

Pkt. 1 Velkommen - Siden sidst:


Nyt fra møde i Det Administrative Kontaktforum den 19. september 2019
o Det Administrative Kontaktforum behandlede på mødet et udkast til kommissorier for:
 Det Administrative Kontaktforum
 De Lokale Samordningsfora
 Koordinationsgruppen
 De fire følgegrupper
o Det Administrative Kontaktforum drøftede strukturen for følgegrupperne og de tre
kompetenceområder (monitorering, sundhedsteknologi og opgaveoverdragelse)
o Det Administrative Kontaktforum drøftede monitorering af hjerterehabiliteringsområdet
o Det Administrative Kontaktforum drøftede forløbsprogrammernes videre færd

Der gives på mødet et kort oprids af drøftelserne på DAK i relation til ovenstående punkter. Flere
af punkterne uddybes nedenfor i selvstændige punkter.
Referat
Kommissorierne blev godkendt med nogle få bemærkninger og udsendes til SOF’erne med henblik
på udpegning, når rettelserne er foretaget.
Derudover blev det besluttet at etablere tre kompetencegrupper for henholdsvis monitorering,
sundhedsteknologi og opgaveoverdragelse. Der arbejdes pt. på at få kommissorierne for disse
grupper på plads og kommissorierne behandles på møde i Det Administrative Kontaktforum den
21. november.
Der sættes snarest gang i såvel den kommunale som den regionale udpegning til de kommende
følgegrupper. Følgegrupperne bliver fremadrettet bemandet med repræsentation fra hvert SOF
område, såvel fra den kommunale som den regionale side. Helle Adolfsen kunne i den forbindelse
fortælle, at hun ikke fortsætter som regional formand for Følgegruppen for forebyggelse.
Til orientering afholdes kick-off for arbejdet med Sundhedsaftalen den 28. januar 2020.

Pkt. 2: Forløbsprogram for mennesker med hjertelidelser
I forbindelse med implementeringen af Forløbsprogram for mennesker med hjertelidelser, som blev
godkendt i Det Administrative Kontaktforum i januar og i Sundhedskoordinationsudvalget i februar
2019, er der, for at kunne tilendebringe implementeringsarbejdet og være klar til start 1. januar
2020 opstået et behov for følgende:
o
o

Beregninger på hvor mange borgere, der formodes at skulle have et genoptrænings/rehabiliteringsforløb i kommunerne, som følge af forløbsprogrammets ændringer af ansvar
på området
Etablering af en database, som kommunerne kan indberette til, når rehabiliteringsopgaven
på hjerteområdet flyttes til kommunerne og der derfor ikke kan indberettes til den regionale
RKKP database (Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase)

Beregninger på antal borgere:
På temadag om hjerteforløbsprogrammet, som Følgegruppen for forebyggelse afholdt i maj 2019,
blev deltagerne præsenteret for en businesscase på området. På møde i DAK den 19. september
blev der fremsat ønske om, at der, udover businesscasen, også udarbejdes lister over, hvor
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mange patienter hver enkel kommune kan forvente at modtage med udgangspunkt i tallene fra
2017 og 2018. Der er vedlagt en oversigt over antal patienter i hver kommune, der i 2017 og 2018
har modtaget træning på hjertehold samt hjerteskoletilbud i regionalt regi. Jf. forløbsprogrammet
forventes, at kommunerne fremadrettet vil modtage 80 % af de borgere, der tidligere har været i
forløb i regionalt regi.
Det indstilles, at Følgegruppen for forebyggelse
- Godkender, at oversigten over antallet af patienter, der i 2017 og 2018 har modtaget
genoptræning (træning samt hjerteskole) i regionalt regi, videreformidles til de 22
syddanske kommunerne
Referat
Det kunne på mødet konstateres, at der er fejl i de tal, der er fremskaffet. På baggrund af en
drøftelse på mødet blev det besluttet, at der gøres et nyt forsøg på at skaffe de rigtige tal – denne
gang ved at trække statistikken på antal GOP’er til hjertehold i den enkelte kommune.
Når tallene foreligger, skal det aftales med Fælleskommunalt Sundhedssekretariat, hvordan der
sikres en kommunal validering, før der udsendes noget officielt.

Monitorering af hjerterehabiliteringsområdet:
På temadagen om hjerteforløbsprogrammet var et af emnerne monitorering af
hjerterehabiliteringsområdet. Begrundelsen for, at dette blev behandlet på temadagen, er, at der
ikke pt. er mulighed for, at kommunerne kan indberette til RKKP databasen på
hjerterehabiliteringsområdet og derfor ikke vil kunne indberette, når de overtager
hjerterehabiliteringsområdet den 1. januar 2020. På temadagen blev der derfor lagt op til, at de 22
syddanske kommuner køber sig ind i HjerteKomMidt, der er en regionalt etableret
hjerterehabiliteringsdatabase, som de midtjyske kommuner kan indtaste i.
På møde i Det Administrative Kontaktforum den 19. september 2019 var der derfor en sag vedr.
vilkårene, hvis de 22 syddanske kommuner køber sig ind i HjerteKomMidt. Det Administrative
Kontaktforum kunne imidlertid ikke imødekomme de økonomiske krav forbundet med
HjerteKomMidt, hvorfor man i stedet besluttede at gå videre med etableringen af en syddansk
database på hjerterehabiliteringsområdet. Vurderingen fra regionen er, at en sådan syddansk
database vil kunne være klar til brug 1. januar 2020.
Efterfølgende har en række kommuner og sygehuse henvendt sig til Koordinationsgruppen med
bekymringer for, hvad beslutningen om ikke at tilslutte sig HjerteKomMidt kan medføre, idet de
dels er bekymrede for funktionaliteten i en syddansk database og dels for, om den kan nå at blive
klar og om den vil kunne overlevere data til RKKP på sigt (som HjerteKomMidt formentligt snart vil
kunne). Det vurderes derfor, at der er behov for at nedsætte en lille uformel arbejdsgruppe med
repræsentanter fra de fire sygehuse og fra én af kommunerne i hvert af de fire SOF’er, samt den
databaseansvarlige fra regionshuset. På den måde er det forhåbningen, at de ønsker, praktikerne
har til databasen, kan indgå i arbejdet med udviklingen af databasen, samt at viden om
funktionaliteterne i databasen kan viderebringes til de 22 syddanske kommuner og til personalet på
hjerteområdet på sygehusene.
Det indstilles, at Følgegruppen for forebyggelse
- Godkender, at der nedsættes en ad hoc arbejdsgruppe på området vedr. monitorering af
hjerterehabiliteringsområdet.
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Referat
Det blev besluttet, at der nedsættes en ad hoc arbejdsgruppe med repræsentation fra såvel
kommunal som regional side. Der lægges vægt på, at arbejdsgruppens medlemmer kan kvalificere
såvel databasen som implementeringen af indberetningen til databasen.
Bilag:
Bilag 1: Oversigt over antal patienter, der har gået i rehabiliteringsforløb på sygehusene i 2017
Bilag 2: Oversigt over antal patienter, der har gået i rehabiliteringsforløb på sygehusene i 2018

Pkt. 3: Forløbsprogram for mennesker med depression
Følgegruppen for Forebyggelse indstillede den 27.juni 2019 til formandskabet for Det
Administrative Kontaktforum, at forløbsprogrammet for mennesker med depression blev sendt i
høring, en indstilling som efterfølgende blev tiltrådt.
I konsekvens heraf har forløbsprogrammet været i høring i perioden12. august-23. september, og
der er indkommet en række høringssvar, som kan ses på
https://www.regionsyddanmark.dk/wm516248
Arbejdsgruppen vedr. nye rammer for kronisk sygdom bearbejder netop nu disse høringssvar, og
det var oprindeligt planen, at Forløbsprogrammet for mennesker med depression herefter skulle
være klar til forelæggelse i Det Administrative Kontaktforum den 21. november 2019 og
Sundhedskoordinationsudvalget den 5. december 2019 med henblik på endelig godkendelse.
Efter mødet i Det Administrative Kontaktforum den 19. september 2019 er der imidlertid formuleret
et krav om, at det endelige forslag t il forløbsprogram skal være ledsaget af beregninger
vedrørende forløbsprogrammets økonomiske konsekvenser for kommunerne.
Dette krav vil ikke kunne honoreres inden for den oprindelige tidsplan, og Arbejdsgruppen vedr.
nye rammer for kronisk sygdom har derfor brug for tid til at lægge en plan for, hvordan kravet kan
imødekommes og hvilken tidsramme, som er nødvendig for dette arbejde. Det skal i denne
sammenhæng overvejes, hvilke ressourcer uden for eget regi arbejdsgruppen har brug for at
inddrage, for at de ønskede beregninger kan leveres.
Det indstilles, at Følgegruppen for forebyggelse
-

Tager ovenstående orientering til efterretning
Stiller sig til rådighed for hjælp og sparring i forbindelse med at finde de kommunale og
regionale personer, der kan være behjælpelige med at tilvejebringe de nødvendige
økonomiske beregninger

Referat
Følgegruppen for forebyggelse tager orienteringen til efterretning og godkender, at tidsplanen med
forløbsprogrammet skubbes til næstkommende møde i Følgegruppen for forebyggelse den 11.
december, hvorefter det behandles i Det Administrative Kontaktforum og
Sundhedskoordinationsudvalget i det nye år.
Det blev drøftet, hvorledes den økonomiske konsekvens af forløbsprogrammerne bedst kan
belyses og der var opbakning til, at de rette kompetencer skal tilvejebringes. Arbejdsgruppen vedr.
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nye rammer for kronisk sygdom opfordres til at henvende sig til sekretariatet for Følgegruppen for
forebyggelse som vil være behjælpelig med at finde de rette personer.
Ved samme lejlighed blev der stillet forslag om, at man engagerer sig med eksperter på området,
f.eks. SDU eller VIVE, hvis der fremadrettet skal udregnes businesscases i relation til de
forløbsprogrammer og samarbejdsaftaler, som udarbejdes tværsektorielt, da det kræver bistand fra
nogen, der har indsigt i de økonomiske konsekvenser på kort, mellemlang og lang sigt.

Pkt. 4: Samtykkeerklæringer i forbindelse med monitorering af KOL
I forbindelse med monitorering af KOL, har arbejdsgruppen udviklet et samtykke, som
kommunerne indhenter inden borgerne udfylder spørgeskemaundersøgelsen. Arbejdsgruppen for
monitorering er blevet kontaktet af Assens Kommunes jurister, der har stillet sig skeptiske overfor
samtykkeerklæringen, som de ikke mener, er fyldestgørende i forhold til Datatilsynets vejledning.
Langelands jurist er til dels enig med Assens Kommunes kommentarer og mener, at
samtykkeerklæringen som den ser ud nu, ikke lever op til kravene i datatilsynets vejledning for,
hvad et samtykke skal indeholde.
Regionens jurist i Afdelingen for Informationssikkerhed har modtaget henvendelsen fra Assens
Kommune (via Følgegruppen for Forebyggelses sekretariat). Afdelingen for Informationssikkerhed
er ikke enige i, at der er udfordringer i forhold til samtykkeerklæringen, men eventuelt må Assens
Kommune (og de øvrige kommuner) gerne selv redigere/specificere samtykkeerklæringen efter
eget behov, idet der er tale om en videregivelse af oplysninger fra den pågældende kommune.
Det fulde svar fra Afdelingen for Informationssikkerhed er vedhæftet i bilag 2 og 3.
Det indstilles, at Følgegruppen for Forebyggelse
- Drøfter problemstillingen
- Godkender, at svaret fra Afdelingen for Informationssikkerhed videresendes til de 22
syddanske kommuner
Referat
Sagen blev drøftet og der blev stillet spørgsmålstegn ved problemstillingen, idet der allerede, når
en patient forlader sygehuset, indhentes samtykke til at kommunikere tværsektorielt.
Såfremt det juridisk vurderes, at der behov for at indhente samtykke i forbindelse med
monitoreringen af KOL, kan der kun bakkes op om skrivelsen, der er udsendt pt. Såfremt
kommunerne ønsker at ændre i samtykkeerklæringen, står det dem frit for.
Der var ikke opbakning til en samlet udmelding til de 22 syddanske kommuner, idet det ikke er alle
der har rejst sagen og der ikke vurderes at være juridiske udfordringer.
Helle Adolfsen og Jeanette Rokbøl gjorde opmærksom på, at de ikke ønsker at stå som afsendere
på skrivelsen fremadrettet.
Bilag:
Bilag 3: Mail fra Troels Hjortebjerg, Afdelingen for Informationssikkerhed, Region Syddanmark
Bilag 4: Samtykkebrev inkl. kommentarer fra såvel regional som kommunal jurist

Pkt. 5

Eventuelt
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Der var ikke noget til eventuelt.

Pkt. 6

Næste møde

11/12 2019 kl. 8:30-11:00: Møde i Følgegruppen for forebyggelse i Kolding
Det blev besluttet, at der arrangeres et overdragelsesmøde mellem den eksisterende og den nye
Følgegruppe for forebyggelse i januar 2020, når den nye følgegruppe er sammensat.
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