Kommissorium for arbejdsgruppe for sundhedsprofilen 2021
Baggrund
Region Syddanmark har ansvaret for at finansiere og gennemføre sundhedsprofilundersøgelsen
”Hvordan har du det?” hvert fjerde år. Som et led i opgaven har regionen ansvaret for at bidrage til
udarbejdelsen et spørgeskema, som inkluderer obligatoriske nationale standardspørgsmål. Der er
endvidere mulighed for at medtage en række regionsspecifikke ekstraspørgsmål. Undersøgelsen
gennemføres i samtlige kommuner i Region Syddanmark.
Sundhedsprofilen anvendes af regionen og kommunerne til bl.a. at monitorere sundhedstilstanden
i Region Syddanmark samt som et prioriterings- og planlægningsværktøj i forbindelse med
tilrettelæggelse af sundhedsindsatser, ligesom profilen anvendes i sundhedsaftalen.

Formål og afgrænsning
Regionen har det overordnede ansvar for sundhedsprofilundersøgelsen, og arbejdsgruppens
formål er overordnet at understøtte arbejdet med sundhedsprofilundersøgelsen.

Leverancer
Arbejdsgruppen har følgende opgaver/leverancer:






Input til kvalificering af regionale spørgsmål
Tilrettelæggelse af kommunikationsindsatsen vedr. sundhedsprofilen i kommunerne både
ved udsendelsen af spørgeskemaet primo 2020 og i forbindelse med offentliggørelsen i
første halvdel af 2021.
Planlægning af tema- eller arbejdsmøder for kommunerne i Region Syddanmark.
Input til afrapporteringsformen.

Sammensætning
Arbejdsgruppen består af følgende medlemmer:
o 7 kommunale medlemmer
o Peter Lund Kristensen, Lektor, Afdeling for tværsektorielt samarbejde, Region Syddanmark
o Mette Nygaard, Specialkonsulent, Afdeling for tværsektorielt samarbejde, Region
Syddanmark (projektleder)
Formandskab og sekretærfunktion varetages af Region Syddanmark, Afdeling for tværsektorielt
samarbejde.
Arbejdsgruppen refererer til Følgegruppen for forebyggelse.

Ressourcer og tidsplan
Arbejdsgruppen mødes efter behov. Det anslås, at tidsforbruget vil være (eksklusiv forberedelse):
2019: et halvdagsmøde (drøftelse af ekstraspørgsmål)
2020: to halvdagsmøder samt to 3-timers møder (drøftelse af ekstraspørgsmål og
kommunikationsindsats)
2021: et halvdagsmøde (drøfte afrapportering)
Tidsplan ser ud som følgende:
Opgave
Møde med alle kommuner om drøftelse af
nye temaer til regionale ekstraspørgsmål
Drøfte regionale ekstraspørgsmål
Spørgeskema klar
Tilrettelægge kommunikationsindsats
Møde med alle kommuner om
kommunikationsindsats
Undersøgelsen pågår
Drøfte afrapporteringsform
Offentliggørelse af rapport
Evaluering

Tidsplan
September 2019
Oktober 2019-juni 2020
August 2020
September – oktober 2020
November 2020
Januar-februar 2021
Maj-september 2021
Marts-april 2022
2022

Arbejdsgruppen for sundhedsprofilen leverer i 2021 forventeligt en status til følgegruppen for
forebyggelse på følgende datoer:
 April 2019
 Oktober 2019
 Juni 2020
 Marts 2021
 Februar 2021

Evaluering
Arbejdsgruppen evaluerer arbejdet med sundhedsprofilrunden 2021 i løbet af 2022. Det kan
desuden overvejes, om der skal laves en evaluering blandt alle kommuner af brugen og udbyttet af
sundhedsprofilen.

