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Årsrapport 2015
Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har primære formål og opgaver for
de 22 medlemskommuner at:
1. Understøtte Sundhedsstrategisk Forum arbejde og hermed formulering af fælleskommunale holdninger på sundhedsområdet
2. Understøtte den fælleskommunale interessevaretagelse i det tværsektorielle sundhedssamarbejde
3. Assistere den kommunale interessevaretagelse i forhold til de to
praksisområder vedrørende de almen praktiserende læger og de
privatpraktiserende fysioterapeuter.
En grundlæggende opgave for Fælleskommunalt Sundhedssekretariat er at
sikre kommunikation og vidensdeling mellem kommunerne. På den baggrund arbejder Sekretariatet med at understøtte medlemskommunernes
interessevaretagelse og indflydelse. Fælleskommunalt Sundhedssekretariat
har derfor i 2015 udarbejdet 150 sagsfremstillinger. Her ud over kommer et
mindre antal skrivelser og notater vedrørende tværkommunale og tværsektorielle sager. Sagsfremstillingerne er indeholdt i ca. 30 dagsordener, som
Sekretariatet alene eller i samarbejde med andre har udarbejdet. Sekretariatet har deltaget i mere end 300 større og mindre møder i løbet af 2015.
Sekretariatet har løbende kontakt ud i de kommunale forvaltninger – direktører, stabs- og fagkonsulenter, til afdelinger og medarbejdere i Regionen
og øvrige samarbejdspartnere (eksempelvis KL, Fælleskommunalt Socialsekretariat og andre fælleskommunale sundhedssekretariater). Sekretariatets

FÆLLESKOMMUNALT
SUNDHEDSSEKRETARIAT

to medarbejdere har i den forbindelse i 2015 afsendt ca. 10.000 mails og
talt i telefon i ca. 250 timer.

Sundhedsstrategisk Forum
Det er Sekretariatets hovedopgave at betjene Sundhedsstrategisk Forum og
hermed de 22 medlemskommuner. Hver kommune er repræsenteret i Forummet ved øverst ansvarlige for sundhedsområdet i den pågældende
kommune. Der afholdes 5-6 årlige møder. Forummet har besluttet at fungere med et formandskab til at forestå den løbende ledelse og drivkræft.
Formandskabet består af 5 kommuner og har i 2015 været udgjort af sundhedsdirektørerne fra Aabenraa (formand), Esbjerg, Vejen, Odense og Middelfart. Formandskabet sekretariatsbetjenes ligeledes af Fælleskommunalt
Sundhedssekretariat. Der afholdes 6-7 årlige møder i Formandskabet.

Det administrative Kontaktforum
Det administrative Kontaktforum er det øverste tværsektorielle embedsmandsorgan og består af repræsentanter på direktørniveau fra Region Syddanmark og kommunerne samt repræsentanter fra Praktiserende Lægers
Organisation i Syddanmark. Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum
repræsenterer kommunerne i forummet. Mødeforberedelse og beslutninger i Det administrative Kontaktforum er dermed et naturligt omdrejningspunkt for mange af Sekretariatets opgaver. Det administrative Kontaktforum har afholdt 5 møder i 2015.

Sundhedskoordinationsudvalget
Sekretariatet assisterer endvidere det syddanske KKR-sekretariat med at
betjene Sundhedskoordinationsudvalget i Syddanmark. Sundhedskoordinationsudvalget er det politiske tværsektorielle udvalg på sundhedsområdet
og står over Det administrative kontaktforum. Udvalget består af kommunale og regionale politikere samt repræsentanter for alment praktiserende
læger. Der sidder fem kommunalpolitikere i Sundhedskoordinationsudvalget og varetager de fælleskommunalpolitiske interesser. De fem er udpeget
gennem KKR og kommer i valgperioden fra Esbjerg (kommunal medformand), Middelfart, Nyborg, Odense og Aabenraa.

Side 2 af 5

Praksisplanudvalget og Samarbejdsudvalget for fysioterapi
Sekretariatet deltager også i møder i Praksisplanudvalget og Samarbejdsudvalget for fysioterapi. Udvalgene består af kommunale og regionale politikere samt repræsentanter for henholdsvis almen praksis og privatpraktiserende fysioterapeuter. Sekretariatet bidrager til de deltagende politikers
mødeforberedelse samt arbejder løbende med sager og betjening af kommunerne på administrativt niveau. Sagerne kan f.eks. handle om vederlagsfri fysioterapi eller FællesMedicinKort.

SAGER MED SÆRLIGT FOKUS I 2015
Igangsættelse af Sundhedsaftalen 2015-2018
Sundhedsaftalen 2015-2018 blev godkendt primo 2015. Starten af 2015 var
præget af proces i forhold til prioriteringer af indsatser i aftalen. Herefter
startede man i anden halvdel af 2015 op med at implementere de udvalgte
indsatser. Der er nedsat 5 følgegrupper, som forestår iværksættelsen af de
prioriterede indsatser og de initiativer, som man forpligtiges til på baggrund
af nationale tiltag. Iværksættelsen af hver enkelt indsats sker gennem brug
af arbejdsgrupper, hvor de 22 kommuner efter indmeldelse fra deres side
bidrager til den fælleskommunale bemanding. Sekretariatet følger arbejdet
i følgegrupperne tæt og hjælper med information, videreformidling, koordinering mellem grupperne, bl.a. i forhold til beslutninger taget i Sundhedskoordinationsudvalget og i Det administrative Kontaktforum.

Praksisplan for almen praksis
Der blev i sommeren 2015 godkendt en praksisplan for almen praksis, som
skal medvirke til at sikre sundhedsaftalens gennemførelse i forhold til almen praksis. Desværre er det ikke lykkes at indgå en underliggende aftale,
som er en forudsætning for, at der kan blive frigivet midler til en række
aftaler på området.
Implementering af FællesMedicinKort (FMK) har fyldt meget i kommunerne
i 2015 og Sekretariatet har medvirket til indgåelse af en oprydningsaftale i
samarbejde med Regionen og de praktiserende læger. Sekretariatet har
arbejdet tæt sammen med kommunerne, regionen og almen praksis i samarbejdet om FMK.
Tværsektoriel kompetenceudvikling
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Kommunaldirektørerne i Region Syddanmark har initieret et større tværsektorielt kompetenceprojekt, som skal medvirke til et større tværfagligt samarbejde mellem de forskellige fagligheder i kommunerne, i regionen og på
uddannelsesinstitutionerne. Fælleskommunalt Sundhedssekretariat sekretariatsbetjener kompetenceprojektet sammen med KKR-sekretariatet, Socialsekretariatet og Regionens HR-afdeling.

Strategiudvikling
Der blev i starten af året afholdt et strategiseminar, hvor fokus var på prioriteringer i Sundhedsaftalen og det interne fælleskommunale behov for en
ny strategi for Sundhedsstrategisk Forum. Sekretariatet planlagde og faciliterede seminaret i samarbejde med en ekstern konsulent.

Fælleskommunal strategi for velfærdsteknologi
Der er i 2015 udarbejdet og godkendt en ny fælleskommunal strategi for
samarbejde indenfor velfærdsteknologi. Sekretariatet faciliterer processen
mellem nedsatte referencegrupper indenfor en række velfærdsteknologiske
temaer.

ØKONOMI
Fælleskommunalt Sundhedssekretariat er oprettet på baggrund af beslutning i KKR Syddanmark i juni 2008. Sekretariatet påbegyndte sit virke 1.
marts 2009. Sekretariatet er bemandet af to medarbejdere og er i øjeblikket placeret på Vejen Rådhus hos borgmester Egon Fræhr, formand for KKR
Syddanmark.
Sekretariatet er i dag bemandet med Jesper Madsen-Østerbye og Christina
Ryborg.
Jesper er uddannet i statskundskab ved Aarhus Universitet og har været
ansat siden april 2015. Han har bl.a. arbejdet med stabs- og sekretariatsbetjening hos Landbrug og Fødevarer, Favskov Kommune og Videncentret for
Landbrug.
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Christina er uddannet kandidat i folkesundhedsvidenskab og har blandt
andet lavet en ph.d. på Forskningsenheden for Almen Praksis, før hun blev
ansat i Sekretariatet i november 2014.
Fælleskommunalt Sundhedssekretariat finansieres af kommunerne ud fra
en fordelingsnøgle baseret på indbyggertal (opgjort 1. januar i budgetåret).
Betalingen udgjorde i 2015 ca. 1,19 kr. pr. borger. Budgettet i 2015 var på
ca. 1,4 mio. kr. og regnskabet viste et forbrug på ca. 1,3 mio. kr. Det overskydende beløb er overført til 2016.
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