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Følgegruppen for forebyggelse  
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opgave/ 
projekt 

Status på indsatsen Forventes at 
være klar til 
fremlæggelse 
for Følge-
gruppen 

Forventes at 
være klar til 
fremlæggelse 
for SKU/DAK  

Forventes at 
være klar til 
implemente-
ring i 
(P)SOF’erne 

Øvrige bemærk-
ninger 

Kontaktperson(er) 
i arbejdet 

Nye indsatser 

Partnerskabs-
projektet 
”Røgfri fremtid” 
 

Projekt Røgfri Fremtid har eksisteret 
siden 2018, og blev som projekt afslut-
tet i august 2021, hvor lov om røgfri 
ungdomsuddannelser også trådte i 
kraft.  
 
Partnerskabet Røgfri Fremtid eksisterer 
stadig, og alle syddanske kommuner og 
region er partnere. Grundskolerne ind-
førte røgfri skoletid pr. skolestart 2020. 
Øvrige indsatser er frivillige, jf. partner-
skabserklæringen. 
 
I Region Syddanmark arbejdes der nu 
på et evalueringsdesign, som skal un-
dersøge hvilken effekt projektet har 
haft. Det undersøges ud fra to perspek-
tiver; implementering af indsatser samt 
samarbejdet i partnerskabet. Evaluerin-
gen udføres af SIF, og forventes færdig 
i medio juni. 
 
Nu står indsatsen overfor nye udfor-
dringer angående snus og andre to-
baksprodukter. Der er udarbejdet mate-
riale på hjemmesiden 
www.myteromsnus.dk 
 

Evalueringen 
præsenteres på 
møde i oktober 
2022 
 

 Røgfri Fremtid 
er implemente-
ret. 
 
 

Der er en positiv 
udvikling på ryge 
prævalensen jf. 
Sundhedsprofilen. 
Dog er der flere, 
der bruger andre 
tobaksprodukter, 
som fx snus. 
 
 

Christina Boesen 
Kristensen på mail: 
cbk@rsyd.dk  

Uden for røgfri fremtid-rammen ligger 
VBA indsatsen i samarbejde med sy-
gehuse og kommuner. 
Alle sygehuse har implementeret det og 

 Resultaterne 
fra seneste 
undersøgelse 
præsenteres for 

VBA-indsatsen 
er implemente-
ret, men kræver 
fornyet fokus 

Der udgives halv-
årlige regionale 
rapporter fra Ry-
gestopbasen, næ-

Stine Bjerregaard 
på mail: Sti-
ne.Bjerregaard@rs
yd.dk 

https://myteromsnus.dk/
mailto:cbk@rsyd.dk
mailto:Stine.Bjerregaard@rsyd.dk
mailto:Stine.Bjerregaard@rsyd.dk
mailto:Stine.Bjerregaard@rsyd.dk
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alle kommuner har tilbud om rygestop-
rådgivning.  
I et regionalt netværk arbejdes der nu 
på at skabe fornyet fokus på indsatsen 
på bagkant af Covid-19 situationen. 
 
Følgegruppen har forestået to under-
søgelser, der samler registrerer af hen-
visninger til rygestop samt hvordan 
borgeren kontaktes, og om det takkes 
ja til et rygestopforløb. 
 
Resultaterne er præsenteret på følge-
gruppen i hhv. november 2021 og juni 
2022.  
Følgegruppen har besluttet at sætte 
den fælles monitorering i bero, og op-
fordrer til lokale drøftelser. 
 
Ved behov kan monitoreringen genop-
tages. 
 

DAK (SSG) i 
september 
2022, som 
skriftlig oriente-
ring 

ovenpå Covid-
19. 
 

ste gang ultimo 
juni 2022. 

Samarbejdsaf-
tale for børn 
og  
unge med 
overvægt og 
overvægtige 
gravide 
(familieoriente-
ret tilgang) 
 

På baggrund af et godkendt 

kommissorie er der udpeget en 

arbejdsgruppe. Arbejdet er igangsat i 

vinteren 2021. På grund af forsinkelse 

og det komplekse område, har 

Følgegruppen i september 2021 

godkendt udsættelse af 

samarbejdsaftalen med forventning om 

høringsudkast i oktober 2022.  

 

Der er god engagement i 

Høringsudkast 
oktober 2022  

Ultimo 2022  Forår 2023 Udfordringerne i 
arbejdet omhand-
ler den brede mål-
gruppe, kommuni-
kationsvejene 
mellem sektorer 
når det handler om 
overvægt samt 
hvor stort et fokus 
der skal være på 
BMI i aftalen. 

Frida Johanne 
Pilgaard Middelfart: 
fjpm@rsyd.dk  

mailto:fjpm@rsyd.dk
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arbejdsgruppen, da en 

samarbejdsaftale på området er 

efterspurgt.  

 

Arbejdsgruppen er for nuværende i 

gang med borgerinddragelse samt 

involvering af relevante andre aktører. 

Partnerskabs-
projektet 
”ABC for men-
tal sundhed” 
 

Region Syddanmark samt 19 

kommuner deltager i partnerskabet. 

Alle partnere forpligter sig til lokal 

koordinering af indsatsen. Ligeledes 

skal der sikres koordinering og 

erfaringsudveksling ift. igangsatte 

indsatser på tværs i Syddanmark. 

Regionen bidrager derudover med 

projektet ”ABC for mental sundhed på 

ungdomsuddannelser”, der organiseres 

i stil med Røgfri Ungdomsuddannelser.   

Der er nedsat en styregruppe i projektet 

som havde første møde den 2/3-22 

med fokus på rekruttering af 

ungdomsuddannelser. Styregruppen 

har fokus på overgangene i 

skolesystemet – fx fra grundskole til 

ungdomsuddannelse og fra skole til 

praktikforløb. 

I projektet er der fokus på de lokale 

partnerskaber samt på udvikling af 

Løbende – 
halvårlig. 

November 
2022 

 Følgegruppen for 
Forebyggelse 
igangsætter ikke 
yderligere tiltag. 
 
Der er forventning 
om at de enkelte 
kommuner har 
iværksat tiltag. 

Henriette Bondo 
Andersen, Henriet-
te.Bondo.Andersen
@rsyd.dk 
 
 

mailto:Henriette.Bondo.Andersen@rsyd.dk
mailto:Henriette.Bondo.Andersen@rsyd.dk
mailto:Henriette.Bondo.Andersen@rsyd.dk
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undervisning og materialer til at 

understøtte arbejdet. Et 

undervisningsforløb skal pilottestes i 

efteråret. 

Der forventes at blive afholdt et Kick-Off 

arrangement i november 2022. Der 

afholdes ligeledes workshops henover 

efteråret. 

Eksisterende indsatser 

Sundhedspro-
filen  
 

Spørgeskemaet ”Hvordan har du det” 
har været sendt til borgere i Region 
Syddanmark i perioden 5. februar til 12. 
maj 2021.  
Resultaterne fra den nationale del af 
undersøgelsen offentliggøres d. 10/3 
2022, og de regionale data offentliggø-
res for politikere og direktører d. 14/3 
2022. 
 
Resultatet af Sundhedsprofilen præsen-
teres på et seminar for administrativt 
personale d. 4. april 2022. 

Blev drøftet i 
Følgegruppen 
april 2022.   

Resultatet af 
Sundhedsprofi-
len blev præ-
senteret for 
DAK den 31. 
marts 2022. 
 
 

 Sundhedsprofilens 
resultater gav ikke 
anledning til nye 
indsatser, men en 
vigtig drøftelse 
omkring et over-
ordnet fokus på 
hvad vi kan gøre i 
det tværsektorielle 
felt (i denne grup-
pe) og på sund-
hedsområdet. 
 
Mental mistrivsel 
og overvægt er 
vigtige udfordrin-
ger vi sammen kan 
tage fat på. 
 

Naja Ramskov 
Krogh, Na-
ja.Ramskov.Krogh
@rsyd.dk 
 
Peter Lund Kri-
stensen, plkristen-
sen@rsyd.dk 

mailto:Naja.Ramskov.Krogh@rsyd.dk
mailto:Naja.Ramskov.Krogh@rsyd.dk
mailto:Naja.Ramskov.Krogh@rsyd.dk
https://webmail.regionsyddanmark.dk/owa/redir.aspx?C=BfnnZNnvOqbkUupzHDNpYF6xMmogLOdYzKikFXzO6l0rXXgWXvzVCA..&URL=mailto%3amam%40rsyd.dk
https://webmail.regionsyddanmark.dk/owa/redir.aspx?C=BfnnZNnvOqbkUupzHDNpYF6xMmogLOdYzKikFXzO6l0rXXgWXvzVCA..&URL=mailto%3amam%40rsyd.dk
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Arbejdsgrup-
pen vedr. nye 
rammer for 
kronisk syge  
 

Forløbsprogram for mennesker med 
depression er godkendt i alle kommu-
ner undtagen to.  
 
Implementering af Tværsektorielt for-
løbsprogram for mennesker med de-
pression blev sat i gang med Kick Off 
møde d. 4. juni 2021. 
 
I samarbejde med kompetencegruppen 
for monitorering er der udarbejdet 
spørgsmål. 
 
I februar blev baseline resultater præ-
senteret for følgegruppen, som bl.a. 
viste at ca. ¼ af kommunerne har en 
koordinerende kontaktperson som of-
test er tilknyttet sundhedsområdet. 

Præsentation af 
opfølgnings-
resultaterne 
primo 2023 

 Implementering 
er i gang. 
 

Opfølgning på 
baseline målinger 
skal ske ultimo 
2022. 
 
 
 
 
 
 
 

Stine  
Bjerregaard, Sti-
ne.Bjerregaard@rs
yd.dk 
 
Iben Lykke Ernlund 
Eggertsen: 
Iben.LykkeErnlund
Eggert-
sen@middelfart.dk 

Forløbsprogram for mennesker med 
ryglidelser: Arbejdsgruppen har udar-
bejdet en tids- og procesplan for arbej-
det, hvilken blev godkendt af Følge-
gruppen d. 22/2-2022, og af DAK den 
21/4-22. SKU godkendte også den 16. 
maj 2022. 
 

Oktober 2022 November 
2022 

Efteråret 2023  Jette Dalsgaard 
Andersen,  
Jet-
te.Dalsgaard.Ander
sen@rsyd.dk 
 
 
Ane Maria Balle-
gaard Lauridsen, 
anl75@esbjergkom
mune.dk 

Via projektarbejdet TeleKOL er der sket 
en henvendelse til arbejdsgruppen, om 
at den telemedicinske indsats (Tele-
KOL) bliver indarbejdet i forløbspro-
grammet for KOL. 
 
*dette arbejde skal ske i sammenhæng med 
et eventuelt behov for revidering af pro-
grammet. 

    

mailto:Stine.Bjerregaard@rsyd.dk
mailto:Stine.Bjerregaard@rsyd.dk
mailto:Stine.Bjerregaard@rsyd.dk
mailto:Iben.LykkeErnlundEggertsen@middelfart.dk
mailto:Iben.LykkeErnlundEggertsen@middelfart.dk
mailto:Iben.LykkeErnlundEggertsen@middelfart.dk
mailto:Jette.Dalsgaard.Andersen@rsyd.dk
mailto:Jette.Dalsgaard.Andersen@rsyd.dk
mailto:Jette.Dalsgaard.Andersen@rsyd.dk
mailto:anl75@esbjergkommune.dk
mailto:anl75@esbjergkommune.dk
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Forløbsprogrammet for mennesker 
med KOL og forløbsprogrammet for 
mennesker med diabetes  
 
Følgegruppen har fokus på, hvordan 
der bedst kan monitoreres på forløbs-
programmerne for KOL og diabetes. 
 
I første halvår af 2021 pågik en syste-
matisk indhentning af input til ovenstå-
ende fra SOF’er og IPG’er, hvilken blev 
præsenteret på følgegruppemøde i 
august 2021. 
 
Følgegruppen har besluttet at nedsætte 
en arbejdsgruppe til at arbejde videre 
med monitorering af forløbsprogram-
merne på baggrund af input fra 
SOF/IPG.  
 
Arbejdsgruppen deltog på møde den 1. 
juni, og fortalte om opgavens mulighe-
der og begrænsninger.  
 
Følgegruppen besluttede, at foretage 
en prøvehandling vedr. indsamling og 
bearbejdning af data i Middelfart og 
Billund kommuner med det formål at får 
indblik i hvad eksisterende data kan 
vise, og om det kan give mening ift. at 
måle på forløbsprogrammets formål. 
 

Oktober 2022 
 

.  Er implemente-
ret 

Der er store udfor-
dringer med både 
at trække eksiste-
rende data samt at 
erhverve sig ny 
data. Udfordringen 
består også i at 
finde data, der kan 
vise om vi er lyk-
kedes med formå-
lene i forløbspro-
grammerne. 
 
Se det hele billede 
i referatet fra føl-
gegruppens møde 
den 1. juni. 

Iben Lykke Ernlund 
Eggertsen: 
Iben.LykkeErnlund
Eggert-
sen@middelfart.dk  

mailto:Iben.LykkeErnlundEggertsen@middelfart.dk
mailto:Iben.LykkeErnlundEggertsen@middelfart.dk
mailto:Iben.LykkeErnlundEggertsen@middelfart.dk
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Forløbsprogrammet for mennesker 
med hjertesygdom herunder også 
HjerteSyd.  
 
Der er for nuværende to arbejdsgrup-
per, én til kvalitetsudvikling med afsæt i 
HjerteSyd samt én til revidering af hjer-
teforløbsprogrammet. Sidstnævnte er 
IKKE udpeget, og sat på pause jf. be-
slutning på møde i Følgegruppen fe-
bruar 2022. 
 
Der blev afholdt en vellykket tværsekto-
riel audit november 2021. Dette plan-
lægges igen til efteråret 2022. 
 
Arbejdsgruppen for kvalitetsudvikling 
har afholdt to møder, hvor antallet af 
data i HjerteSyd og indrapporteringer til 
DHRD drøftes. I kvalitetsarbejdet tager 
arbejdsgruppen udgangspunkt i de 
nationale Lærings- og Kvalitetsteam 
(LKT) og den syddanske forbedrings-
model. 
 

 
Løbende - 
halvårlig 

   Lisa Albæk Peder-
sen,  
Lisa.Albaek.Peders

en@rsyd.dk 

 

Tværsektoriel 
aftale på bør-
ne-og unge-
området 
 

Arbejdet er i god gænge i alle imple-
menteringsgrupper. Lige nu er der ud-
kast til: Vejledning til dagsorden plan-
lægning, udarbejdelse og opfølgning. 
Derudover udarbejdes en fælles skabe-
lon til udarbejdelse af underretning for 
sundhedsprofessionelle. 
 
Der afholdes workshop i regi af børne- 

 
Løbende som 
det giver me-
ning i imple-
menteringsar-
bejdet. 

     Alice Skaarup Jep-
sen, projektleder. 
asj@rsyd.dk  

mailto:Lisa.Albaek.Pedersen@rsyd.dk
mailto:Lisa.Albaek.Pedersen@rsyd.dk
mailto:asj@rsyd.dk
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og unge implementeringsgruppen i 
Lillebælt omkring elektronisk kommuni-
kation mellem almen praksis og kom-
muner samt sygehus og kommuner. 
Workshopperne skal skitsere om der er 
et grundlag for at afprøve elektronisk 
kommunikation på børne- og unge om-
rådet. 
 
Det regionale budget 2021; Indsats 
”børn som pårørende” er placeret i regi 
heraf, da det også indgår som en faglig 
forpligtelse. 
 
Midlerne til projektet kan anvendes året 
ud. 
 
Der er afholdt to temadage, én om spi-
seforstyrrelser i maj og en om funktio-
nelle lidelser i juni. 
 
Der planlægges en temadag om spise-
forstyrrelser den 11. maj og en om 
funktionelle lidelser den 8. juni. Klik her, 
og se mere om temadagene. 

Opdatering af 
den eksiste-
rende regiona-
le samar-
bejdsaftale 
for det børne- 
og ungdoms-
psykiatriske 
område 

Følgegruppen for Forebyggelse 
godkendte d. 27/6 2019 at nedsætte en 
arbejdsgruppe, som skulle opdatere 
den eksisterende aftale.  
Det er sidenhen blevet konstateret, at 
der i højere grad er behov for 
struktureret og koordineret 
kommunikation på børne- og 
ungeområdet (somatik og psykiatri) end 

     Alice Skaarup Jep-
sen, asj@rsyd.dk 

https://regionsyddanmark.dk/fagfolk/det-naere-sundhedsvaesen/samarbejdsaftaler/born-og-unge
https://regionsyddanmark.dk/fagfolk/det-naere-sundhedsvaesen/samarbejdsaftaler/born-og-unge
mailto:asj@rsyd.dk
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 en egentlig separat samarbejdsaftale. 
 
Arbejdet er derfor henlagt til 
Arbejdsgruppen vedr. 
Samarbejdsaftalen på børne- og 
ungeområdet, hvor det fremgår som en 
faglig forpligtelse, at der skal etableres 
struktureret og koordineret 
kommunikation på børne- og 
ungeområdet.  
 
Den tværsektorielle aftale på børne-og 
ungeområdet planlægger 
prøvehandlinger vedr. kommunikation 
og samarbejde, som har betydning for 
opdateringen af den eksisterende 
aftale. 
 

Regional tvær-
sektoriel aftale 
om infektions-
hygiejnisk 
Rådgivning 
 

Der foreligger et færdigt udkast til en 
revideret rammeaftale 
 
Ultimo juni forelægges den regionens 
koncernledelsesforum forud for endelig 
godkendelse i DAK-formandsskabet. 
 
Revideringen bygger på en evaluering 
af rammeaftalen udført i hele regionen. 
En tværsektoriel arbejdsgruppe har 
stået for revideringen med tæt involve-
ring af Følgegruppen for forebyggelse. 
 

 Blev delvist 
godkendt i DAK 
maj 2022 
 
 

Medio 2022 Skal drøftes på 
KLF den 28. juni 
og dernæst for-
mandsgodkendes i 
DAK. 
 

Lars Kunz Schu-
bert: 
Lars.Kunz.Schuber
t@rsyd.dk  

Aftale om sår-
bare gravide 

Samarbejdsaftalerne (Aftale om 
sårbare gravide og Samarbejdsaftale 
omkring gravide og børn 

    Vurderes 

implementeret 

Der foreligger 
forslag om at 
sammenlægge de 

Alice Skaarup 

Jepsen, 

mailto:Lars.Kunz.Schubert@rsyd.dk
mailto:Lars.Kunz.Schubert@rsyd.dk
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tilknyttet Familieambulatoriet Plus 
i Region Syddanmark) sætter rammen 
omkring det tværsektorielle samarbejde 
i Region Syddanmark, som vedrører 
alle aktører i svangre omsorgen og 
forebyggende indsatser for børn og 
unge, og som møder de sårbare 
gravide (praktiserende læge, 
jordemødre, fødsels- og barselsafsnit, 
Familieafdeling (myndighed) 
sundhedspleje og andre relevante 
aktører). 
 

 to aftaler: 
”Aftale om sårbare 
gravide” og 
”Samarbejdsaftale 
omkring gravide og 
børn tilknyttet 
Familieambulatorie
t Plus i Region 
Syddanmark” 
 
*dette arbejde skal 
ske i sammenhæng 
med et eventuelt 
behov for revidering. 

asj@rsyd.dk 

Samarbejdsaf-
tale omkring 
gravide og 
børn tilknyttet 
familieambula-
toriet PLUS i 
Region Syd-
danmark 
 
 

Opgaverne er overført fra 
Følgegruppen for Behandling og Pleje.  
DAK godkendte førstnævnte 
samarbejdsaftale den 23. november 
2017, SKU godkendte derefter den 19. 
december 2017. DAK godkendte 
samarbejdsaftale omkring gravide og 
børn tilknyttet familieambulatoriet Plus 
den 25. januar 2018 med en tilføjelse 
om monitorering på udviklingen af antal 
familier i Familieambulatoriet, samt 
antal besøg pr. familie. 
 
Den 12. december 2019 godkendte 
Følgegruppen for behandling og pleje 
opdaterede inklusionskriterier. Det 
bemærkes, at tilretningen er sket på 
baggrund af faglige vurderinger. 
Fødeplanudvalget har godkendt sagen 
og Formandsskabet i DAK er orienteret 
herom. 

   Er 
implementeret 

Det er aftalt 
mellem 
følgegruppen og 
Fødeplansudvalget
, at aftalerne 
drøftes med 
fødeplansudvalget 
en gang om året 
for at sikre 
sammenhæng 
uden overlap i 
aftalerne. I løbet af 
2022 skal det 
vurderes om 
aftalerne skal 
skrives sammen 
pga. overlap. 
 
*dette arbejde skal 
ske i sammenhæng 
med et eventuelt 

Alice Skaarup Jep-
sen, asj@rsyd.dk 

mailto:asj@rsyd.dk
mailto:asj@rsyd.dk
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Følgegruppen for forebyggelse  

Indsats/ 
opgave/ 
projekt 

Status på indsatsen Forventes at 
være klar til 
fremlæggelse 
for Følge-
gruppen 

Forventes at 
være klar til 
fremlæggelse 
for SKU/DAK  

Forventes at 
være klar til 
implemente-
ring i 
(P)SOF’erne 

Øvrige bemærk-
ninger 

Kontaktperson(er) 
i arbejdet 

 
Inklusionskriterierne har været drøftet i 
Fødeplanudvalget den 8. oktober 2019, 
samt været i en skriftlig høring hos 
Styregruppen for Familieambulatorierne 
i Syddanmark. I begge fora 
imødekommes opdateringen.  
 

behov for revidering. 

Ammepolitik-
ken 
 

Ammepolitikken fra 2012 er implemen-
teret, men skal revideres. 
 
I efteråret 2021 blev kommissorie god-
kendt. I februar 2022 er arbejdsgruppen 
nedsat og arbejdet påbegyndt. 

Høringsperiode 
og godkendelse 
1. halvår 2023 

Medio 2023 2. halvår 2023   Alice Skaarup Jep-
sen, asj@rsyd.dk  

Aftale om Re-
gionens råd-
givning til 
kommunerne 
om 
forebyggelse 
 

Følgegruppen følger efterspørgsel og 
behov for rådgivning løbende, og drøf-
ter prioritering og planlægning af råd-
givningsaktiviteter. 
 
Bl.a. blev en konference om overvægt i 
regi af denne aftale afholdt den 22. 
september 2021, ligesom der afholdes 
rådgivningsaktiviteter i regi af projektet 
”ABC for mental sundhed på ungdoms-
uddannelser” 

    Stine Bjerregaard, 
Sti-
ne.Bjerregaard@rs
yd.dk 
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