
Godkendelse af kommissorier til arbejdsgrupper under Følgegrup-
pen for forebyggelse (DAK)

REFERAT

Indstillingen blev tiltrådt.

RESUMÉ
Følgegruppen for Forebyggelse har på baggrund af behov for monitering af indsatser i Sundheds-
aftalen 2019-2023 og revidering af den fælles Ammepolitik besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe 
til monitorering af forløbsprogrammerne for KOL og diabetes samt en arbejdsgruppe til revidering 
af Ammepolitikken. Kommissoriet for arbejdsgruppen vedr. monitorering af forløbsprogrammerne 
for KOL og diabetes samt kommissoriet for arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af ny Ammepolitik 
sendes derfor til godkendelse i Det Administrative Kontaktforum. 

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Følgegruppen for forebyggelse har foruden de to nedenstående arbejdsgrupper, forventeligt også 
to arbejdsgrupper på hjerteområdet der ønskes nedsat i efteråret 2021. 

Sagen dagsordensættes på mødet i Det Administrative Kontaktforum for at der er enighed om-
kring, at der skal allokeres ressourcer til besætning af arbejdsgrupperne.

Jeanette Rokbøl kan uddybe. 

INDSTILLING
Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum 

 Godkender at Følgegruppen for forebyggelse nedsætter de nævnte arbejdsgrupper og 
kommunerne derved forpligter sig på at allokere ressourcer til besætning i arbejdsgrupper-
ne.

INDSTILLING
Følgegruppen for Forebyggelse indstiller, at Det Administrative Kontaktforum

 Godkender kommissoriet for arbejdsgruppe vedr. monitorering af KOL og diabetes. 
 Godkender kommissoriet for revidering af Ammepolitikken

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
Følgegruppen for Forebyggelse har d. 18. august og d. 29. september 2021 besluttet at nedsætte 
hhv. en tværsektoriel arbejdsgruppe vedr. monitorering af forløbsprogrammerne for KOL og diabe-
tes samt en arbejdsgruppe til revidering af Ammepolitikken. På baggrund af Det Administrative 



Kontaktforums beslutning den 17. september 2021 om, at sager der vedrører ressourcer og økono-
mi ikke kan formandsgodkendes, sendes kommissorierne for arbejdsgrupperne til godkendelse i 
Det Administrative Kontaktforum.

Monitorering af forløbsprogrammerne for mennesker med KOL og diabetes
I efteråret 2020 havde Det Administrative kontaktforum en strategisk drøftelse vedr. monitorerings-
indsatser i Sundhedsaftalen 2019-2023. Følgegruppen for Forebyggelse igangsatte derfor en un-
dersøgelse af, hvordan og i hvilket omfang forløbsprogrammerne for KOL og diabetes bedst moni-
toreres. I løbet af 2021 har Følgegruppen indhentet input fra de lokale samordningsfora og imple-
menteringsgrupper ift. hvilke effektmål, der allerede måles på, hvordan de anvendes samt hvad 
der skal til for at monitorering vil have gavn i praksis. 

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. monitorering af forløbsprogrammerne for KOL og diabetes
Følgegruppen for Forebyggelse besluttede d. 18. august 2021 at nedsætte en tværsektoriel ar-
bejdsgruppe til at bearbejde de tværgående effektmål på et aggregeret niveau, der viser effekten 
af forløbsprogrammerne for hhv. KOL og diabetes. Arbejdsgruppen skal give en status på de eksi-
sterende tværgående effektmål inden for KOL og diabetes med udgangspunkt i de allerede ind-
hentede input fra samordningsfora og implementeringsgrupperne. Der udpeges fire repræsentan-
ter fra hver implementeringsgruppe og to repræsentanter fra Kompetencegruppen for monitorering. 
Kommissorieret for arbejdsgruppen er formandsgodkendt af Følgegruppen for Forebyggelse og 
vedlagt som bilag til punktet. 

Revidering af Ammepolitikken
Den fælles Ammepolitik i Syddanmark er udarbejdet i 2012 mellem Region Syddanmark og de 22 
syddanske kommuner, og den har til formål at kvalificere og ensarte den støtte og omsorg, der gi-
ves i forbindelse med amning på tværs af sektorer. I april 2021 blev Følgegruppen for Forebyggel-
se præsenteret for udkastet til den ny Fødeplan i Region Syddanmark af det regionale Fødeplans-
udvalg. Et af indsatsområderne i den ny Fødeplan er styrkelse af bedre ammeforløb, hvor der bl.a. 
er kommet ny evidensbaseret viden. Ammepolitikken er en indsats i regi af Følgegruppen for Fore-
byggelse, og i april 2021 besluttede Følgegruppen, at Ammepolitikken skal revideres og opdateres 
i henhold til den bedste faglige praksis. 

Kommissorium for udarbejdelse af ny Ammepolitik
Følgegruppen for Forebyggelse godkendte d. 29. september 2021 kommissoriet for udarbejdelse 
af den ny Ammepolitik. Kommissoriet er udarbejdet af sekretariatet for Fødeplansudvalget, der 
håndterer arbejdet med Ammepolitikken. Den nye Ammepolitik skal udarbejdes på baggrund af 
den eksisterende men revideres og opdateres, så alle familier i Syddanmark modtager omsorg, 
støtte, vejledning, samt individualiseret behandling af høj faglighed. Der nedsættes en arbejds-
gruppe med en bred vifte af fageksperter på området, herunder repræsentanter fra fødesteder, re-
levante specialeråd, kommunale sundhedsplejersker og brugerrepræsentanter. Kommissoriet for 
arbejdet er vedlagt som bilag til punktet.

Proces
Udpegning til arbejdsgrupperne igangsættes efter kommissorierne er godkendt af Det Administrati-
ve Kontaktforum. 

Arbejdsgruppen vedr. monitorering af forløbsprogrammerne for KOL og diabetes vil fremlægge sta-
tus på de eksisterende tværgående effektmål og plan for fremtidig monitorering til Følgegruppen 
for Forebyggelse medio 2022. Herefter nedlægges gruppen. 



Arbejdsgruppen for revidering af Ammepolitikken forventes at mødes 3-5 gange, og Ammepolitik-
ken forventes klar til høring og godkendelse primo 2023. 

BILAG 
 Kommissorium arbejdsgruppe vedr. monitorering af KOL og diabetes
 Kommissorium_Ammepolitik_2021


