
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 Side 1/7 

REFERAT 
 
Møde:  Følgegruppen for Forebyggelse 

 
Tidspunkt: Tirsdag den 11. august 2020 kl. 14.30 til 17.00 

 
Sted: Videomøde samt mødelokale 3 i Regionshuset Vejle 

  

Afdeling/ 
Følgegruppe: 

   Forebyggelse 

  

Udarbejdet af: Dorthe Høj Nielsen 

Dato: 17-08-2020 

 

Deltagere:  
Virtuelt: 
Jeanette Rokbøl, Sundhedschef, Middelfart Kommune (formand) Mødeleder 
Mathilde Schmidt Petersen, Sygeplejefaglig direktør, Odense Universitetshospital (formand) 
Marianne Toft Madsen, Oversygeplejerske, Børne- og Ungeafdelingen, Sygehus Lillebælt 
Jette Kynde Schiøtz, Ledende oversygeplejerske, FAM, Sydvestjysk Sygehus 
Helle Schultz, Psykiatri- og handicapchef, Sønderborg Kommune 
Hanne Josefsen, Sundhedschef, Varde Kommune 
 
Fysisk: 
Lene Bruun, Leder af sundhedsstaben, Billund Kommune 
Dorthe Høj Nielsen, Konsulent, Middelfart Kommune (referent) 
Stine Bjerregaard, Konsulent, Tværsektorielt Samarbejde, Region Syddanmark (referent) 
 

Afbud:  
Anne Højmark Jensen, Sundhedschef, Svendborg Kommune 
Rikke Sveistrup, Oversygeplejerske, Psykiatrisk Afdeling, Odense Universitetshospital 
Michael Hejmadi-Pedersen, PLO repræsentant 
Pernille Kjær, Chefterapeut, Ergo- og fysioterapi, Sygehus Sønderjylland 
 

Gæster:  
Birthe Navntoft, Projektleder ”Røgfri ungdomsuddannelser” 
Mette Skov Stoffer, Sundhedskonsulent, Vejle Kommune 
 

Bilag:   
Bilag 1: Notat vedr. indsatser i regi af Følgegruppen for Forebyggelse  
Bilag 2: Udkast til kommissorium  
Bilag 3: Forløbsprogram for overvægtige børn, unge og overvægtige gravide. Den 
Tværsektorielle Grundaftale, Region Nordjylland.   
Bilag 4: Rammeaftale om Infektionshygiejnisk rådgivning fra sygehusene til kommunerne   
Bilag 5: Udkast til prioriteringsskema  
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Overblik over punkter og bilag 

1) Velkomst ved formandsskabet og præsentationsrunde 

2) ABC for mental sundhed 

1. Bilag: Notat: Indsatser i regi af Følgegruppen for Forebyggelse 

3) Overvægt – kommissorium for arbejdsgruppe 

2. Bilag: Udkast til kommissorium 

3. Bilag: Grundaftale Nordjylland 

4) Røgfri Fremtid 

5) Det tværsektorielle forløbsprogram for mennesker med depression 

6) Evaluering af Regional tværsektoriel aftale om infektionshygiejnisk rådgivning 

4. Bilag: Infektionshygiejnisk Rammeaftale 

7) Prioritering til Det Administrative Kontaktforum den 17. september 2020 

5. Bilag: Udkast til prioriteringsskema 

8) Opsamling og punkter til det næste møde i Det Administrative Kontaktforum 

9) Eventuelt 

Næste møder 
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1) Velkomst ved formandsskabet og præsentationsrunde  
 

2) ABC for mental sundhed  
 
ABC for mental sundhed står for:                         A) at gøre noget aktivt  

B) at gøre noget sammen 

C) at gøre noget meningsfuldt.  

 

I bilag 1 (s.4) findes yderligere information om partnerskabet ABC for mental sundhed. Der er ikke økonomi i at 
være partner, men der er en forventning om, at der afsættes ressourcer til lokal koordinering samt deltagelse i 
partnerskabets netværksmøder. Der afholdes ca. fire årlige nationale netværksmøder, som jf. de eksisterende 
partnere, er meget nyttige for arbejdet. Dertil afholdes et introduktionsarrangement for nye partnere, det 
næstkommende er den 22. oktober 2020. 
 
Sekretariatet har været i dialog med de kommuner, der allerede er med i partnerskabet, for at undersøge 
hvordan der arbejdes med ABC. Det drejer sig om Odense, Vejle, Tønder, Sønderborg og Faaborg-Midtfyn 
Kommuner. Nogle er langt i arbejdet, mens andre er i den spæde start.  
 
Følgende perspektiver går igen: 
 

- ’ABC’ giver et fælles sprog og en fælles tilgang til mental sundhed. 
- At tage del i partnerskabet er med til at sætte fokus på området, og gør det nemmere at få prioriteret 

indsatser for at fremme mental sundhed. Nogle kommuner nævner, at der er behov for et endnu 
større engagement i det, både politisk og administrativt. Med flere partnere, og dermed mere 
synlighed, vil ABC for mental sundhed få mere fodfæste i flere eksisterende indsatser. 

- Der bliver arbejdet med området tværfagligt, og indsatser på tegnebrættet er yderligere tværgående 
mellem sektorer og organisationer, hvor frivillighed og civilsamfund tænkes ind i arbejdet med ABC. 

- Der arbejdes med at oplyse medarbejdere og borgere om indholdet og tankegang i ABC, enten ved 
undervisning eller anbefalinger til at fremme mental sundhed. 

- Der arbejdes med indsatser for forskellige målgrupper, eksempelvis studerende, socialt udsatte 
borgere, frivillige etc.  

- Flere nævner et ønske om mere synlighed af selve partnerskabet, og mere synlighed af de tilbud, der 
kan fremme mental sundhed, eksempelvis ved en online platform. 

 
Opgaven jf. sundhedsaftalen er at implementere partnerskabsprojektet ABC for mental sundhed, hvor den 
udvalgte målgruppe er unge mellem 16 og 24 år. Til det kan bruges mange af de erfaringer, de eksisterende 
partnere allerede har gjort sig. Ligesom det er vigtigt at nævne, at der ikke nødvendigvis skal opfindes nye 
indsatser, men at ABC tankegangen kan kobles på de mange eksisterende indsatser i kommuner og region. 
 
På mødet vil Mette Skov Stoffer, Sundhedskonsulent i Vejle Kommune, holde et oplæg.   

 
Indstilling: 
Det indstilles, at Følgegruppen for Forebyggelse:  

- beslutter, om det skal indstilles på DAK, at alle kommuner og region opfordres til at blive partnere i 
ABC for mental sundhed  

- drøfter om en fælles regional koordinator kan bidrage til at implementere partnerskabsprojektet samt 
andre metodiske tiltag for at sætte en fælles retning 
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Referat: 
Mette Skov Stoffer, der er sundhedskonsulent i Vejle Kommune, holdte et oplæg om Vejle Kommunes arbejde 
med ABC for mental sundhed og om fordelen ved at være med i det landsdækkende partnerskav (se vedlagte 
oplæg).  
 
På baggrund af oplægget blev det i følgegruppen drøftet og dernæst besluttet, at følegruppens sekretariat skal 
udarbejde et skriftligt oplæg om det mulige tværsektorielle samarbejde i rammen af partnerskabet ”ABC for 
mental sundhed”, herunder et oplæg til en fælles koordinatorfunktion på opgaveområdet. Oplægget forventes 
drøftet på følgegruppens møde den 6. oktober 2020 og på den baggrund, vil følgegruppen endeligt tage stilling 
til, hvilke eventuelle opfordringer, der skal viderebringes til Det Administrative Kontaktforum. 
 
Flere syddanske kommuner er allerede medlemmer af det landdækkende partnerskab omkring ABC for mental 
sundhed, som er støttet af Nordea Fonden. Medlemmer er Tønder Kommune, Sønderborg Kommune, Vejle 
Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Odense Kommune og snart også hhv. Middelfart og Billund Kommune.   

 

3) Overvægt – kommissorium for arbejdsgruppe  
 
Der skal udarbejdes en samarbejdsaftale for børn og unge med overvægt og overvægtige gravide med 
(familieorienteret tilgang). Den kan udarbejdes med inspiration fra en tværsektoriel grundaftale fra Nordjylland 
(bilag 3).  
 
Sekretariatet har udarbejdet et udkast til et kommissorium for en arbejdsgruppe, der skal nedsættes til at 
udarbejde aftalen (bilag 2). Kommissoriet er rettet til ud fra de indkomne bemærkninger. 
 

Indstilling: 
Det indstilles, at Følgegruppen for Forebyggelse: 

- drøfter og godkender kommissoriet herunder repræsentantskabet fra relevante fagområder 
- igangsætter udpegning til arbejdsgruppen  
- drøfter input til det videre arbejde bl.a. med afsæt i grundaftalen fra Nordjylland. 

 

Referat: 
I Følgegruppen er der enighed om, at den nye arbejdsgruppe også skal sikre repræsentation fra behandlings-
psykiatrien, mere specifikt af en eller flere fagpersoner på spiseforstyrrelsesområdet. Det er af stor vigtighed, 
at arbejdsgruppen sammensættes forholdsvist bredt og undgår en stigmatiserende tilgang. Arbejdsgruppen 
skal derfor ikke entydigt fokusere på overvægt, men også medtænke mental sundhed, rygevaner m.v.   
 
Det besluttes, at følgegruppens sekretariat i samråd med formandsskabet endnu engang efterser 
kommissoriet, således at arbejdsgruppens sammensætning og konkrete opgaver står tydeligt anført i 
kommissoriet. Når de sidste tilretninger i kommissoriet er foretaget, vil udpegningen af arbejdsgruppens 
medlemmer igangsættes. 
 

4) Røgfri Fremtid 
 
Røgfri Fremtid klassificeres som en ny indsats i sundhedsaftalens regi, men har pågået siden 2018. 
 
Projektleder Birthe Navntoft vil give en status på implementeringen af Røgfri Fremtid i Region Syddanmark, 
herunder også status på brugen af VBA-metoden på sygehusene. Yderligere adresseres væsentlige 
fokuspunkter i det videre arbejde med Røgfri Fremtid. 
 

Indstilling: 
Det indstilles, at Følgegruppen for Forebyggelse  

- tager status på Røgfri Fremtid til orientering  
- drøfter eventuelle nye indsatser i regi af Røgfri Fremtid 
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Referat: 
Birthe Navntoft, Projektleder af Røgfri Fremtid i Syddanmark indledte punktet med et oplæg (se vedlagte 
oplæg). Det landsdækkende partnerskab ’Røgfri Fremtid’ har både nationalt, regionalt og kommunalt bidraget 
til at sætte tobak på den sundhedspolitiske dagsorden og i praksis givet pondus til lokale forebyggelses-
medarbejdere og rygestopinstruktører. Partnerskabet har med andre ord i høj grad bidraget til at skabe en 
fælles retning og været løftestang for de forebyggende indsatser på rygeområdet. I de seneste par år er man 
gået fra at fokusere på røg til at fokusere på tobak, idet snus har gjort et stort indtog blandt unge.      
 
Som projektleder og regional tovholder har Birthe arbejdet i forskellig grad med både kommunerne og 
ungdomsuddannelserne. Det tværsektorielle samarbejde er meget elastisk og individuelt tilrettelagt – afhængig 
af de lokale behov og forespørgsler. I regi af den syddanske indsats er der udviklet en række digitale 
inspirationsværktøjer, som kan findes her: https://roegfritsyddanmark.dk/wm515471  

 
I Syddanmark har partnerskabet ’Røgfri Fremtid’ haft afledte samarbejder, bl.a. implementering af Very Brief 
Advice metoden (VBA) på regionens sygehuse, hvorved mange flere patienter på sygehusene henvises til 
kommunale rygestopkurser.  
 
Følgegruppens medlemmer anerkender det store arbejde, som er igangsat i regi af Røgfri Fremtid, og drøfter 
hvordan fokus og den positive udvikling kan fastholdes. Til en start vil følgegruppen undersøge mulighederne 
for at etablere en ensartet dataregistrering i kommunerne af de mange henvisninger til rygestop fra hhv. 
sygehusene, almen praksis og internt i kommunerne, og hvordan der kommunalt handles på henvisningerne og 
sikres effektive forløb på tværs af sektorer. Følgegruppens sekretariat og formandskab vil undersøge 
muligheden for at viderebringe denne opgave til Kompetencegruppen for monitorering.  
 
Desuden vil følgegruppen på et snarligt møde tage op til drøftelse, hvorvidt nye og supplerende initiativer på 
tobaksområdet skal iværksættes.  

 

5) Det tværsektorielle forløbsprogram for mennesker med depression  
 
Formandsskabet beretter om beslutninger fra møde i Det Administrative Kontaktforum den 27. maj 2020., 
herunder at Det Administrative Kontaktforum godkendte, at det tværsektorielle forløbsprogram for mennesker 
med depression, den tilhørende kommunikationspakke samt implementeringsplan godkendes under 
forudsætning af en efterfølgende politisk godkendelse i hver af de 22 syddanske kommuner i løbet af 
sommeren 2020.  
 

Indstilling: 
Det indstilles, at Følgegruppen for Forebyggelse:  

- tager orienteringen til efterretning   
 

Referat: 
Endnu har kun et fåtal af de syddanske kommuner formelt godkendt forløbsprogrammet. Resultatet af den 
lokalpolitiske godkendelsesproces forventes forelagt på møde i Det Administrative Kontaktforum (DAK) den 20. 
november 2020. 
 
Som tidligere besluttet i DAK vil forløbsprogrammet for ryglidelser først igangsættes, når det tværsektorielle 
forløbsprogram for mennesker med depression er formelt godkendt af kommunerne, DAK og 
Sundhedskoordinationsudvalget. 
 

6) Evaluering af Regional tværsektoriel aftale om infektionshygiejnisk rådgivning 
 
Samarbejdsaftalen skal evalueres. I aftalen fremgår det, at evalueringen skal ske primo 2021. Eftersom hygiejne 
har fået et markant større fokus som følge af COVID-19 foreslås det, at evalueringen fremskyndes og 

https://roegfritsyddanmark.dk/wm515471
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udarbejdes inden udgangen af 2020.   
 
Som foreskrevet i aftalen, skal der afholdes en årlig temadag. Temadagen i 2020 er aflyst grundet Covid-19 og 
de anderledes betingelser, det har medvirket. En temadag med afsæt i aftalen forventes afholdt i januar eller 
februar 2021. 
 

Indstilling: 
Det indstilles, at Følgegruppen for Forebyggelse  

- drøfter hvornår evalueringen skal igangsættes og hvem der skal foretage den 
- drøfter om der opleves nye behov på hygiejneområdet, fx i lyset af COVID-19  

 

Referat: 
Følgegruppen er enige om, at det er den eksisterende arbejdsgruppe bestående af sygehusenes 
hygiejnesygeplejersker, der har til opgave at evaluere den eksisterende rammeaftale. I den forbindelse har 
arbejdsgruppen til opgave at inddrage de lokale samordningsfora samt kommuner, der hhv. har og ikke har 
tilkøbt basispakken, jf. den nuværende rammeaftale. 
 
Evalueringen forventes foretaget i efteråret 2020, og skal danne baggrund for en beslutning om, hvorvidt 
aftalen skal revideres og i så fald i hvilket omfang. 
 
Følgegruppen vurderer, at det tværsektorielle samarbejde på hygiejneområdet er af stadig større vigtighed i 
lyset af Covid-19, og bl.a. derfor skal erfaringerne med den nuværende rammeaftale og evt. nye behov og 
forespørgsler drøftes i de lokale samordningsfora som led i evalueringen af rammeaftalen.  
 
Evalueringen forventes forelagt Det Administrative Kontaktforum primo 2021. 
 

7) Prioritering til Det Administrative Kontaktforum den 17. september 2020 
 
På møde i Det Administrative Kontaktforum den 17. september skal hver følgegruppe fremlægge en 
prioritering af indsatser. Af den grund af følgegruppens sekretariat udarbejdet et udkast til et 
prioriteringsskema, der visuelt kan vise hvordan der skal arbejdes med opgaverne. 
 

Indstilling: 
Det indstilles at, Følgegruppen for Forebyggelse drøfter og godkender prioriteringsskemaet 
 

Referat: 
Flere i følgegruppen er bekymret for, om vi kan nå i mål med de politiske målsætninger i 2023 eftersom vi er 
blevet forsinket og fortsat skal afsætte personaleressourcer til håndteringen af COVID-19. Det besluttes, at 
følgegruppens formandskab vil viderebringe denne bekymring til DAK enten skrifteligt eller mundtligt. 
Udkastet til prioriteringsskemaet godkendes, med forbehold for at det rettes en smule til efter dagens møde i 
følgegruppen.    

 

8) Opsamling og punkter til det næste møde i Det Administrative Kontaktforum 
 

Indstilling: 
Det indstilles at, Følgegruppen for Forebyggelse:   

- drøfter om der er yderligere punkter, der skal forelægges Det Administrative Kontaktforum den 17. 
september. 

 

Referat: 
Et punkt vedr. følgegruppens prioriteringsskema forelægges DAK den 17. september.   
 
Et punkt vedr. partnerskabet ABC for mental sundhed forventes forlagt DAK den 20.november 2020.  
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9) Eventuelt 
 

På baggrund af en temadrøftelse i Sundhedskoordinationsudvalget er der i gangsat en afdækning af årsager til 
mental sundhed/mistrivsel hos børn og unge. Det sker i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed. 

 

Næste møder 
Den 6. oktober 2020 13.00-15.30 i Regionshuset i Vejle. 
Den 9. december 2020 08.00-10.30 
 


