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Dagsorden 
 
Møde:  Følgegruppen for Forebyggelse 
Tidspunkt: Tirsdag den 2. februar 2021 kl. 13.00 til 15.00 
Sted: Videomøde  
 
 

Deltagere: Jeanette Rokbøl, Sundhedschef, Middelfart Kommune (formand)  
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 
Lene Bruun, Leder af sundhedsstaben, Billund Kommune 
Pernille Kjær, Chefterapeut, Ergo- og fysioterapi, Sygehus Sønderjylland 
Rikke Sveistrup, Oversygeplejerske, Psykiatrisk Afdeling, Odense Universitetshospital 
Hanne Josefsen, Sundhedschef, Varde Kommune 
Iben Lykke Ernlund Eggertsen, Sundhedsplanlægger, Middelfart Kommune (referent) 
Stine Bjerregaard, Konsulent, Tværsektorielt Samarbejde, Region Syddanmark (referent) 
 

Afbud: Michael Rospilloso Christensen, PLO repræsentant 
Anne Højmark Jensen, Sundhedschef, Svendborg Kommune  
Helle Schultz, Psykiatri- og handicapchef, Sønderborg Kommune 
 

Gæster: Lisa Albæk Pedersen, specialkonsulent, Tværsektorielt samarbejde, Region Syddanmark  
Marie Jensen, Konsulent, Tværsektorielt Samarbejde 
  

Mødeleder:  Jeanette Rokbøl, Sundhedschef, Middelfart Kommune  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afdeling/ 
Følgegruppe: 

Forebyggelse 

  

Udarbejdet af: Stine Bjerregaard og Iben 
Lykke Ernlund Eggertsen 

Dato: 02-02-2021 
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Overblik over punkter og bilag 
 
 

0) Tjek ind til det virtuelle møde kl. 13.00 - 13.10 

1) Velkomst og seneste nyt fra møde i Det Administrative Kontaktforum kl. 13.10 - 13.20 

2) Opfølgning på Hjertesyd og arbejdstest i regionen kl. 13:20 - 13:50 

1. Notat vedr. anvendelse af forskellige test ved etableringen af HjerteSyd databasen 

2. Kommissorie for arbejdsgruppe for drift af HjerteSyd 

3) Evaluering af Rammeaftalen om infektionshygiejnisk rådgivning fra sygehusene til 
kommunerne 13.40-14.15 

3. Evalueringsresultaterne eftersendes senest sammen med mødereferat.  

4) Godkendelse af program til Kick Off Arrangement vedr. forløbsprogrammet for mennesker 
med depression kl. 14:30 - 14:40 

5) Punkter til kommende møder kl. 14.40 – 14.50 

6) Eventuelt 14.50 – 15.00 

Næste møde 
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0) Tjek ind til det virtuelle møde kl. 13.00 - 13.10  

 
 

1) Velkomst og seneste nyt fra møde i Det Administrative Kontaktforum kl. 13.10 - 13.20 

 

På baggrund af punkt 2 fra møde i følgegruppen i december 2020, blev en prioritering og oversigt af 

monitoreringsopgaver i  følgegrupperne forelagt DAK den 28. januar.  

Følgegruppens formænd vil præsentere konklusionerne fra DAK på dette møde. 

 
 

Indstilling: 

Det indstilles at, Følgegruppen for Forebyggelse: 

- tager orienteringen til efterretning 

 

Referat:  

 

Alle følgegruppers prioritering af monitoreringsopgaver blev godkendt på DAK mødet d. 28/1 2021. Det 

betyder, at Følgegruppen for Forebyggelse prioriterer:  

 Monitorering af VBA henvisninger fra sygehusene til kommunernes rygestoptilbud. 

 Evaluering af den nuværende Rammeaftale om Infektionshygiejnisk rådgivning fra sygehusene 

til  kommunerne. 

 Monitorering af Det tværsektorielle forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom i form af 

at få igangsat den nyligt udviklede database Hjertesyd.  

 Undersøger af hvordan forløbsprogrammerne for hhv. KOL og diabetes bedst muligt kan 

monitoreres. Der er afsendt en forespørgsel ti l SOF’erne, og vi afventer svar fra dem (inden 

sommer?) i  forhold ti l, hvordan der arbejdes med forløbsprogrammerne, og hvilke ønsker der 

er ti l  monitorering/evaluering. 

 

Dertil  besluttede DAK at placere opgaven ”børn som pårørende” under følgegruppen for forebyggelse. 

”Børn som pårørende” bliver en del af Børne- og Ungeaftalen, og bliver implementeret sammen med 

B&U aftalen, da der er sammenfald mellem de faglige forpligtelser i  B&U aftalen og ”børn som 

pårørende”.  

Derudover berettede formandskabet, at Akutplanen blev drøftet på DAK, da den forventes at komme til 

at fylde en del fremadrettet. Implementeringen af Akutplanen bliver forankret i  Følgegruppen for 

Behandling og Pleje. 
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2) Opfølgning på Hjertesyd og arbejdstest i regionen kl. 13:20 - 13:50  

 

På møde i december 2020 blev rejst en bekymring vedrørende brug af forskellige arbejdstest i  

forbindelse med idriftsætning af HjerteSyd databasen, som skal anvendes ti l indrapportering af data i 

forbindelse med hjerterehabilitering.  

 

På baggrund af drøftelsen herom foreligger nu en yderligere beskrivelse af baggrunden for anvendelsen 

af forskellige test i  hjerterehabiliteringsdatabasen. Se bilag 1. Specialkonsulent Lisa Albæk Pedersen, der 

er tovholder for arbejdsgruppen om Hjertesyd databasen, deltager på mødet og vil indlede med et kort 

oplæg om bilaget samt om en generel status på arbejdet med hjertesyd databasen.  

 

I forbindelse med drift af hjertesyd databasen anbefales det, at nedsætte en ny arbejdsgruppe. Der 

foreligger et kommissorie, som er drøftet og godkendt i  hhv. Afdelingen for Tværsektorielt Samarbejde 

og i  den arbejdsgruppe, der har udviklet databasen. Kommissoriet er vedhæftet som bilag. 

 

I forbindelse med ibrugtagning af databasen opfordres ti l, at etablere et netværk af 

systemadministratorer/superbrugere fra alle kommunerne. Dette netværk skal understøtte 

arbejdsgruppens arbejde med support og besvarelse af tekniske spørgsmål. Fra regionen kan der 

hjælpes med igangsættelse heraf, men derfra skal netværket drives af kommunerne. 

 

Indstilling: 

Det indstilles at, Følgegruppen for Forebyggelse: 

- Godkender kommissoriet og igangsætter udpegningen til arbejdsgruppen 

- Drøfter hvordan vi på sigt skal anvende databasen til kvalitetsudvikling på hjerteområdet, herunder 

at hver repræsentant undersøger i  eget bagland, om det kan have interesse samt hvordan det kan 

håndteres 

 
Bilag:  

1. Notat vedr. anvendelse af forskellige test ved etableringen af HjerteSyd databasen 

2. Kommissorie for arbejdsgruppe for drift af HjerteSyd 

 
Referat 

 

Lisa Albæk Pedersen fortalte, at der er sendt Databehandleraftaler ti l alle 22 kommuner. Ni kommuner 

har indtil videre returneret. Når begge parter har underskrevet Databehandleraftalen, kan kommunen 

begynde at anvende databasen, hvorfor databasen kan tages i brug løbende.  

På et netop afholdt møde i arbejdsgruppen, blev test vedr. arbejdskapacitet drøftet igen, hvilket derfor 

også blev vendt i  Følgegruppen for Forebyggelse. Der er i  gruppen enighed om, at det mest 

hensigtsmæssige vil være, at alle kommuner anvender samme arbejdskapacitetstest, og at det er 

samme test, der anvendes både i kommuner og på sygehuset. Målet er derfor at arbejde hen mod, at 

alle anvender samme test på sigt. Idet Region Midtjylland er i  gang med at validere Watt Max testen til 

hjerteborgere der genoptrænes i  kommunalt regi, bedes arbejdsgruppen undersøge, hvor langt de er 

med dette, og melde tilbage til Følgegruppen for Forebyggelse. Derudover skal arbejdsgruppen afklare, 

hvad det kræver af udstyr, samt prisen herpå. Derudover blev arbejdsgruppen bedt om at finde 

relevante indikatorer i  databasen, der kan vise udviklingen af hjerteområdet i  forhold ti l at kunne 
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monitorere på forløbsprogrammet. Dette gøres i  samråd/sparring med kompetencegruppen for 

monitorering. 

 

Kommissoriet for arbejdsgruppen for drift af HjerteSyd blev godkendt uden forbehold. Nedsættelse af 

arbejdsgruppe koordineres mellem Lisa og sekretariatet 
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3) Evaluering af Rammeaftalen om infektionshygiejnisk rådgivning fra sygehusene til kommunerne 

13.40-14.15 

 

På møde i august 2020 blev det besluttet at igangsætte evalueringen af rammeaftalen for 

infektionshygiejnisk rådgivning tidligere end planlagt. Derfor blev evalueringen gennemført i  november 

og december 2020. 

Evalueringen er todelt og baserer sig på følgende:  

- Generiske spørgsmål, der er drøftet i  regi af SOF’erne.  

- Spørgeskemaundersøgelse, der er udsendt ti l alle 22 kommuner i Region Syddanmark.  

 

Konsulent Marie Jensen, der er tovholder for evalueringen, deltager på mødet og vil præsentere 

evalueringsresultaterne med henblik på en videre drøftelse af en eventuel revidering af rammeaftalen. 

 

Indstilling: 

Det indstilles at, Følgegruppen for Forebyggelse: 

- Tager evalueringen til orientering og drøfter den fremadrettede proces 

 

Bilag:  

3. Evalueringsresultaterne eftersendes senest sammen med mødereferat. 
 

Referat: 

Marie Jensen indledte med en gennemgang af den netop overståede evaluering.  
Evalueringen blev igangsat i  efteråret 2020, og er lavet i  samarbejde med regionale 
hygiejnesygeplejersker. 
 
Evaluering fremsendes med referat. Hovedtrækkene i evalueringen var, at knap 1/3 af kommunerne har 
ti lkøbt ydelser jf. rammeaftalen. Der er ikke tilkøbt ydelser i privat regi. Der er stor forskel på SOF’erne 
ift. hvor mange kommuner, der har ti lkøbt ydelser. Covid 19 har medført oprustning på 
hygiejneområdet og hygiejneorganisationerne i kommunerne. Nogle steder er det fast forankret, andre 
steder er det nyetableret. Fundamentet er derfor ret forskelligt på tværs af kommuner, og dermed er 
der forskellige behov for rådgivning.  
I store træk opleves det, at Rammeaftalen understøtter denne forskellighed samt det tværsektorielle 
samarbejde. Evalueringen har vist en række forslag ti l forbedringer, bl.a. er der fremkommet et ønske 
fra SOF Lillebælt om, at der ikke er økonomi mellem sektorer i  en kommende aftale. Dertil et ønske om 
et fagligt netværk, hvor der kan sparres omkring både helt konkrete infektionshygiejniske udfordringer, 
samt opbygning af hygiejneorganisation og kompetenceudvikling. 
 
Det vurderes, at der er behov for at igangsætte en revidering af rammeaftalen, med både mindre og 
større ændringer samt nye nuanceringer. Da evalueringen skal forelægges DAK i maj, bedes 
arbejdsgruppen om at lave et udkast ti l et oplæg til DAK, som kan godkendes i  Følgegruppen for 
Forebyggelse d. 28/4 2021. Arbejdsgruppen skal ti lføjes kommunale hygiejnesygeplejersker, så begge 
sektorers perspektiver belyses i  en fremtidig revidering af rammeaftalen. Marie kontakter tre 
kommunale hygiejnesygeplejersker ift. indtrædelse i  arbejdsgruppen. 
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4) Godkendelse af program til Kick Off Arrangement vedr. forløbsprogrammet for mennesker med 
depression kl. 14:30 - 14:40 

 

Det tværsektorielle forløbsprogram for mennesker med depression blev godkendt af 

Sundhedskoordinationsudvalget den 8. december 2020. Forløbsprogrammet er sammen med 

kommunikationspakken og implementeringsplanen sent ti l implementering i de psykiatriske 

samordningsfora.  

 

Som et led i  implementeringen er det også truffet beslutning om at afholde et fælles temaarrangement 

for de psykiatriske samordningsfora. På møde i Følgegruppen for forebyggelse den 9. december 2020 

blev det besluttet, at arbejdsgruppen for udvikling af nye rammer for kronisk sygdom skal udarbejde en 

skitse til afholdelse af en temadag i marts 2021. En skitse hvor formandskabet for Følgegruppen for 

forebyggelse er vært og dermed byder velkommen, hvorefter formandskabet for arbejdsgruppen 

præsenterer det centrale indhold i  forløbsprogrammet for mennesker med depression, som fx 

stratificeringsmodellen og forløbsprogrammets anbefalinger.  

 

På baggrund af corona-situationen har det dog vist sig, at det er yderst vanskeligt at planlægge et 

temaarrangement i marts, hvor formandskabet for arbejdsgruppen kan afsætte en halv dag til 

præsentation af forløbsprogrammet. Derfor er det arbejdsgruppens anbefaling, at temadagen først 

afholdes i maj.  

 

I overensstemmelse med prioriteringerne i Sundhedsaftalen 2019-2023 har arbejdsmarkedsområdet 

fået særskilt opmærksomhed i forløbsprogrammet for mennesker med depression. Derfor foreslås det 

også, at der arbejdes videre med at ti lrettelægge et program, hvor en eller flere oplægsholdere kan 

præsentere erfaringer med, hvordan arbejdsmarkedsområdet sammen med de øvrige indsatser kan 

tænkes ind i et sammenhængende forløb, i  tråd med forløbsprogrammets intentioner.  

 

Indstilling: 

Det indstilles at, Følgegruppen for Forebyggelse: 

- At det fælles kick-off arrangement vedrørende forløbsprogrammet for mennesker med depression 

flyttes ti l  maj 2021 

 

 

Referat:  

Der er et stort ønske om, fra kommunernes side, at komme i gang med forløbsprogrammet, blandt 

andet at begynde at få almen praksis ti l at henvise til de kommunale ti lbud. Derfor foreslås det på 

mødet, at emnet dagsordenssættes i  de lokale KLU møder, så man kan gå i gang inden kick off, og nå at 

danne sig erfaringer på forhånd. Følgegruppen for Forebyggelse beder arbejdsgruppen om at forberede 

et generisk dagsordenspunkt, der kan tilrettes lokale forhold og sættes i  de lokale KLU møder. 

Derudover ser Følgegruppen for Forebyggelse meget frem til  at komme i gang med forløbsprogrammet, 

og glæder sig ti l kick off i  maj. 

 



 

 

 

 Side 8/8 

5) Punkter til kommende møder kl. 14.40 – 14.50 

1) Resultaterne fra pilotundersøgelsen i SOF-Lillebælt vedr. VBA-henvisninger (28/4) 

2) Opsamling på henvendelse ti l SOF’erne vedr. overvægtsindsatsen i Syddanmark (28/4) 

3) Kick-off af forløbsprogrammet for mennesker med depression (28/4) 

4) Rammeaftale for infektionshygiejnisk rådgivning (28/4 2021) 

5) Monitorering af Forløbsprogrammerne (forventet ti l august mødet) 

6) Giver det mening at følge op på den nye opgave under B&U aftalen, som er landet hos FFF (børn 

som pårørende). (april eller august, afhængig af, hvor de er i  arbejdet) 

7) Sundhedsprofilundersøgelse – status på svarprocent (august) 

8)    På april-mødet forventes en status på ABC for mental sundhed med tanke på at DAK/SKU også skal 

høre om det inden sommer. Der er politisk ønske om at lave ABC organisering a la Røgfri Fremtid. 

Der skal laves projektbeskrivelse (regionalt), og den forventes godkendt (hvornår?) Dertil skal det 

undersøges, hvilke indsatser kommunerne har igangsat, eller planlægger at sætte i  gang for at løfte 

den mentale sundhed. Lene Bruun fortalte derudover, at KU overtager finansiering af partnerskabet 

ABC efter Nordea Fonden. KU har lovet finansiering af projektet i  et år, dvs. frem til  august 2022.  

 

6) Eventuelt 14.50 – 15.00 

Der er kommet en forespørgsel på, hvordan viden fra følgegruppemøder videreformidles, og om f.eks. 
referater sendes ud? Referaterne fra følgegruppemøderne kan findes på regionens hjemmeside: 
https://www.regionsyddanmark.dk/wm475768 . Derudover er enighed om, at det er op til  deltagerne at 
videreformidle viden på lokale SOF-møder som et fast orienteringspunkt (implementeret på SOF-OUH 
og SOF- Lil lebælt). Fælles Kommunalt Sundhedssekretariat sender også gerne relevant information ud. 
 

Næste møde 

28. april 2021 kl. 13.00 - 15.30.  
 

 

https://www.regionsyddanmark.dk/wm475768

