
Godkendelse af status for 2021 samt prioritering af følgegruppernes 
indsatser for 2022 (DAK)

REFERAT
Hvordan fastholdes sammenhængen mellem de 22 kommuner, når klyngerne er etableret? 
Det blev besluttet, at der hurtigst muligt skulle indkaldes til et to-timers eftermiddagsmøde for alle 
Sundhedsdirektører, hvor ovenstående spørgsmål skal drøftes. Der er derfor indkaldt til et virtuelt 
møde d. 9. februar 2022 fra 16:00-18:00.

RESUMÉ
På mødet i Det Administrative Kontaktforum d. 27. januar 2022 vil formandskaberne for de fire føl-
gegrupper præsentere status for følgegruppernes indsatser for 2021 og prioriteringer for 2022 og 
frem til sundhedsaftalens udløb, og der lægges derudover op til en drøftelse af opfølgningen på 
fællesmødet mellem Det Administrative Kontaktforum, Følgegrupper og Kompetencegrupper, som 
blev afholdt d. 6. oktober 2021. 

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Ingen bemærkninger.

INDSTILLING
Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum 

 Godkender status for 2021 og fremtidige prioriteringer på følgegruppens indsatser
 Drøfter opsamlingen på fællesmødet mellem Det Administrative Kontaktforum, følgegrup-

per og kompetencegrupper d. 6. oktober 2021.

INDSTILLING
Følgegrupperne indstiller, at Det Administrative Kontaktforum

 Godkender status på følgegruppernes indsatser for 2021 
 Godkender prioritering af indsatserne i Følgegruppen for Forebyggelse og følgegruppen for 

behandling og pleje.
 Drøfter opsamlingen på fællesmødet mellem Det Administrative Kontaktforum, følgegrup-

per og kompetencegrupper d. 6. oktober 2021.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
Det Administrative Kontaktforum præsenteres for den årlige status for 2021 på følgegruppernes 
indsatser under Sundhedsaftalen 2019-2023. Vedlagt dagsordenen er bilag, der viser status og pri-
oriteringer på følgegrupperenes indsatser, som ligeledes er opsummeret nedenfor. Formændene 
for de respektive følgegrupper præsenterer følgegruppernes status på mødet, og formændene for 
følgegrupperne for behandling og pleje samt forebyggelse præsenterer derudover ønske til priorite-
ring af følgegruppernes indsatser. Endvidere lægges der op til, at Det Administrative Kontaktforum 



drøfter opfølgningen på fællesmødet mellem Det Administrative Kontaktforum, Følgegrupper og 
Kompetencegrupper, som blev afholdt d. 6. oktober 2021. 

Følgegruppen for forebyggelse
Følgegruppen for forebyggelse har det seneste år (2020/2021) igangsat flere indsatser med fokus 
på målsætningerne i Sundhedsaftalen 2019-2023, herunder målsætningerne om ’mental trivsel og 
sundhed blandt børn og unge’ og ’et røgfrit Syddanmark’. Implementeringen af Partnerskabspro-
jektet ABC for mental sundhed er igangsat og forløber planmæssigt. Derudover har følgegruppen i 
foråret 2021 igangsat en undersøgelse af, hvor mange borgere der opnås kontakt med, når der 
sendes henvisninger til kommunale rygestopforløb. Af øvrige indsatser er implementeringen af For-
løbsprogrammet for mennesker med depression i gang og primo 2022 fremlægges tids- og proces-
planen for udarbejdelse af Forløbsprogrammet for mennesker med ryglidelser. Begge indsatser 
skal sikre bedre overgange mellem sektorer for mennesker med kroniske sygdomme. Følgegrup-
pen har desuden fokus på monitorering af forløbsprogrammerne for mennesker med KOL og dia-
betes. 

Enkelte af følgegruppens indsatser er ikke blevet igangsat efter planen i 2020/2021 pga. manglen-
de repræsentation af kommunale formænd og sekretærer. Samarbejdsaftalen på overvægtsområ-
det rettet mod målsætningen ’færre overvægtige’ er derfor forsinket med et år. På baggrund af 
Covid-19 har følgegruppens indsats vedr. den regionale tværsektorielle aftale for infektionshygiej-
nisk rådgivning fået øget opmærksomhed, men revideringen af denne er dog også blevet forsinket. 
Begge indsatser er blevet igangsat i efteråret 2021. Samarbejdsaftalen på overvægtsområdet for-
ventes klar til implementering i foråret 2023, og oplæg til revidering af rammeaftalen for infektions-
hygiejnisk rådgivning lægges op til drøftelse i følgegruppen primo 2022 og derefter i Det Admini-
strative Kontaktforum. Implementeringen af Børne- og Ungeaftalen i 2020 blevet udfordret pga. 
Covid-19, men arbejdet er godt i gang. Ovenstående er blot et udsnit af Følgegruppens indsatser. 
Vedlagt punktet er et statusskema, som opsummerer status på alle følgegruppens indsatser, samt 
et prioriteringsskema, der viser Følgegruppens prioritering af opgaverne det kommende år. 

Overordnet er Følgegruppen for forebyggelse godt i gang med alle de indsatser, som Følgegrup-
pen er forpligtet til jf. Sundhedsaftalen 2019-2023 og de politiske målsætninger. Følgegruppen po-
interer, at opgaveporteføljen ikke må blive større, da det vægtes højt, at der er god tid til at imple-
mentere indsatserne ordentligt. Flere af indsatserne kan med fordel fortsætte ind i den næste 
sundhedsaftaleperiode.

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering
Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering oplever generelt fremdrift i sine indsatser. Følge-
gruppen har dog oplevet udfordringer med at igangsætte arbejdsgrupper grundet manglende re-
præsentation (hhv. kommunale sekretærer samt repræsentation fra almen praksis).

Det kan fremhæves, at Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering i 2021 har udarbejdet en 
samarbejdsaftale på stomiområdet og sendt den til implementering i de lokale samordningsfora. Li-
geledes har følgegruppen udarbejdet anbefalinger til et styrket tværsektorielt samarbejde omkring 
udarbejdelsen af genoptræningsplaner til psykiatriske patienter. Anbefalingerne er sendt til imple-
mentering i de lokale samordningsfora.

Følgegruppen for behandling og pleje
Følgegruppen har mange opgaver, og den har særligt haft fokus på arbejdet med den nye IV-afta-
le. Følgegruppen er en smule forsinket men har formået at få igangsat og færdiggjort flere af dens 



indsatser, bl.a. afklaring af fald i eget hjem, konkrete forespørgsler om opgaveoverdragelse vedr. 
medicinadministration, nye medicinpræparater samt at gennemføre flere evalueringer. Følgegrup-
pens aktiviteter er udspecificeret i vedlagte skematisering af følgegruppens opgaveportefølje.

Følgegruppen har desuden i 2021 prioriteret udarbejdelse af kommissorier for og etablering af de 
stående arbejdsgrupper vedr. opgaveoverdragelse og medicinadministration samt vedr. akutområ-
det. Den stående arbejdsgruppe vedr. opgaveoverdragelse og medicinadministration forventes at 
løse flere af følgegruppens monitorerings-, evaluerings- og revisionsopgaver, som relaterer sig til 
eksisterende samarbejdsaftaler, samt at iværksætte en række nye opgaver. Følgegruppen påbe-
gynder dog allerede nu et skarpt prioriterings- og oprydningsarbejde af førnævnte opgavetyper, og 
den vil vurdere hvilke af de mange opgaver, der ikke har et evaluerings, moniterings- eller revi-
sionsbehov. Hermed kan de overgå til drift og dermed de lokale samordningsfora – og ’udgå’ af føl-
gegruppens opgaveportefølje. Følgegruppen har udarbejdet et forslag til prioritering, og indsatser 
markeret med rødt i vedlagte skema indstilles til at blive sat i bero. 
Den stående arbejdsgruppe for akutområdet er i efteråret 2021 påbegyndt arbejdet med flere af 
følgegruppens nye indsatser i relation til akutområdet.

Øvrige opmærksomhedspunkter:
 Følgegruppen for behandling og pleje har etableret et fint samarbejde med Kompetence-

gruppen for monitorering og Kompetencegruppen for opgaveoverdragelse. Der er imidlertid 
fortsat uklarhed over kompetencegruppernes opgaver og ansvar og dermed også omkring 
snitfladerne mellem følgegrupperne og kompetencegrupperne. Der opleves således en til-
bagevendende diskussion omkring kompetencegruppernes opdrag og hvilke slags opga-
ver, som de skal/kan hjælpe med i relation til Følgegruppens arbejde og bestillinger.

 Flere af følgegruppens opgaver/indsatser relaterer sig ikke til nogle af de nationale målsæt-
ninger

 Følgegruppens arbejde har været præget af strukturelle og nationale barrierer:
o Opgavefeltet har været præget af manglende nationalt fokus og afklaring. Der har 

gennem flere år været en forventning om en central udmelding vedr. kvalitetsarbej-
det samt en reform af sundhedsvæsenet, som tilvejebringer den nødvendige finan-
siering og fordeling af opgaverne mellem sektorerne.

o Det betyder eksempelvis, at alle kommuner og regioner hver for sig har vedtaget 
forskellige samarbejdsaftaler, hvor der i stedet kunne være en fælles, national ram-
me for indsatserne, som stiller borgernes ens.

o Det er meget ressourcekrævende, når der hver gang skal udpeges deltagere til de 
mange arbejdsgrupper mv.

 Følgegruppen for behandling og pleje har mange indsatser i sin opgaveportefølje, hvorfor 
det ikke er muligt at varetage alle opgaverne i øjeblikket. Der må prioriteres skarpt og gene-
relt er det følgegruppens opfattelse, at det er besværligt at frigøre de fornødne ressourcer 
til at kunne arbejde med de indsatser, der er defineret i sundhedsaftalen.

Følgegruppen for uddannelse og arbejde 
Følgegruppen har endnu ikke igangsat tværsektorielle indsatser for implementering af det nationa-
le forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. I 2020 sendte følgegrup-
pen en forespørgsel til de lokale samordningsfora (SOF) om status for implementeringen af det na-
tionale forløbsprogram samt hvilke tværsektorielle indsatser, der evt. blev efterspurgt. Flere SOF-
områder var dog blevet forsinket i implementeringsarbejdet pga. af covid-19. Derfor har følgegrup-
pen i sommeren 2021 foretaget en fornyet forespørgsel til SOF’erne. Der er planlagt behandling af 



tilbagemeldinger fra SOF’erne på følgegruppens møde i december 2021, og hvis der er behov for 
fælles implementeringsindsatser, forventes de igangsat i 2022. 

Følgegruppen prioriterede i 2020 at udvide fokus for indsatser for at øge andelen af somatiske sy-
ge, som fastholdes på arbejdsmarkedet til også at omfatte andre somatiske patientgrupper end 
kun patienter med kræft. En mindre kortlægning viste behov for og potentiale i styrkede indsatser 
på tværs af sundhed, uddannelse og arbejde for særligt fire somatiske patientgrupper. Det drejer 
sig om patientgrupperne med hhv. funktionelle lidelser, uspecifikke rygsmerter/lidelser, kroniske 
smertepatienter og hjerteoverlevere. Planen var i 2020 og 2021 at igangsætte flere mindre prøve-
handlinger på disse områder. Dette arbejde er dog blevet forsinket på grund af aktørernes opgaver 
i forhold til covid-19 samt konsekvenser af sygeplejestrejken. Arbejdet er således først påbegyndt 
igen i andet halvår af 2021. Hvad angår indsatsen for patienter med funktionelle lidelser er Syge-
hus Lillebælt ansvarlig for udvikling af e-læringsmateriale målrettet alle relevante faggrupper og ak-
tører med henblik på at udbrede viden om sygdommen og behandlingsmuligheder samt at under-
støtte opsporing, henvisning, behandling og kommunal håndtering af patientgruppen. Relevante 
aktører fra bl.a. kommuner og almen praksis inviteres med i udviklingsprocessen med henblik på 
kvalificering. Der har været afholdt et møde i efteråret 2021, hvor proces og tidsplan er drøftet. E-
learning forventes igangsat med en kick-off. 

Følgegruppens øvrige indsatser er igangsat i overensstemmelse med den prioriteringsliste, som 
blev godkendt af Det Administrative Kontaktforum den 17. september 2020 og fremgår af vedlagte 
notat.

Opsamling på fællesmødet
Det Administrative Kontaktforum mødtes d. 6. oktober 2021 med alle følgegrupper og kompetence-
grupper med det formål at dele erfaringer fra de første to år med Sundhedsaftalen 2019-2023 samt 
at se frem mod arbejdet med målopfyldelse af den nuværende sundhedsaftale og mod udarbejdel-
se af en kommende sundhedsaftale. På baggrund af dette møde er der udarbejdet en opsamling 
på de vigtigste pointer fra drøftelserne. Der lægges op til, at Det Administrative Kontaktforum drøf-
ter opsamlingen.  

Proces
Såfremt status på følgegruppernes indsatser for 2021 og ønsker til prioriteringer af indsatser god-
kendes i Det Administrative Kontaktforum sendes punktet videre til behandling i Sundhedskoordi-
nationsudvalget d. 3. marts 2022. 

BILAG 
 Følgegruppen for forebyggelse – Prioriteringsskema 2021
 Følgegruppen for forebyggelse – Statusskema 2021
 Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering - Status på indsatser 2021
 Følgegruppen for behandling og pleje – Målsætninger, status og prioritering 2021
 Følgegruppen for uddannelse og arbejde – Status 2021
 Følgegruppen for uddannelse og arbejde - opgaveportefølje og status på indsatser 2021
 Opsamling på fællesmøde mellem Det Administrative Kontaktforum, følgegrupper og kom-

petencegrupper d. 6. oktober 2021.


