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Den 19. august 2016

Ad 1 Godkendelse af dagsorden

Indstilling
At Arbejdsgruppen godkender dagsordenen.
Konklusion
Dagsordenen blev godkendt.
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Ad 2 Godkendelse af modelprojekter

Sagsfremstilling
I arbejdsgruppens kommissorium hedder det, at der skal udarbejdes 2-3 modelprojekter, som skal afprøves. Arbejdsgruppen har arbejdet med fire forslag til modelprojekter. Tovholderne for projekterne giver en kort status på projektbeskrivelserne.
1. Tværsektoriel stuegang – akutområdet (Peter Mandrup)
2. Dobbeltdiagnoser (Anne Hertz)
3. Neurorehabilitering (Christian Bartholdy)
4. Sårbare børn og unge (Flemming Skovsgaard og Birgit Gundorph-Malling)
Arbejdsgruppen skal på baggrund af projektbeskrivelserne godkende projektbeskrivelserne til behandling i Den administrative styregruppe d. 2. september 2016 og i Sundhedskoordinationsudvalget d. 30. september 2016.
Det er desuden aftalt, at formandskabet deltager på mødet i Den administrative styregruppe.
Sekretariatet for Sundhedskoordinationsudvalget har desuden anmodet om, at repræsentanter for arbejdsgruppen præsenterer projekterne for Sundhedskoordinationsudvalget.
Der er udarbejdet en sagsfremstilling til Den administrative styregruppe. Sagsfremstillingen tager udgangspunkt i det notat, der blev drøftet på sidste møde. Sagsfremstilling
er vedhæftet til orientering og eventuelle kommentarer.
Bilag:
1.
2.
3.
4.
5.

Psykisk sygdom og misbrug
Tværsektoriel stuegang
Neurorehabilitering
Sårbare børn og unge
Sagsfremstilling til DAS

Indstilling
 At arbejdsgruppen drøfter projektbeskrivelserne og træffer beslutning om
fremlæggelse for DAS.
 At arbejdsgruppen drøfter præsentation af projekterne for Sundhedskoordinationsudvalget.
 At arbejdsgruppen drøfter indhold i sagsfremstilling til DAS.
Konklusion
Arbejdsgruppen gennemgik projektbeskrivelserne. I projektet tværsektoriel stuegang
blev det rejst, at der bør være opmærksomhed på snitfladen mellem kommunale midlertidige døgnpladser og akutpladser.
I alle projektbeskrivelserne blev aftalt enkelte tekstnære rettelser, herunder at økonomiafsnittene skulle gøres mindre specifikke, således at det tydeligt fremgår, at der er
tale om forventede projektomkostninger og at projektøkonomi vil skulle konkretiseres
efterfølgende sammen med projektpartnerne.
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Arbejdsgruppen besluttede at anbefale alle fire modelprojekter til DAS og SKU.
Formandskabet deltager når sagen behandles i Den administrative styregruppe, således
at en tovholder fra hvert af projekterne kan fremlægge formålet for DAS.
Det blev således aftalt, at modelprojekterne præsenteres i DAS af:
1. Tværsektoriel stuegang (Peter)
2. Borgere med samtidig misbrug og psykisk sygdom (Anne)
3. Tværsektoriel neurorehabilitering (Christian)
4. Sårbare børn og unge (Flemming)

Ad 3. De tværgående spor
Sagsfremstilling
Punktet er udsat fra mødet d. 10. august.
På arbejdsgruppens møde d. 10. juni blev det besluttet at etablere nogle spor med temaer, der forventes at indgå i alle projekterne. Sporene er brugerinddragelse, tværsektoriel /fælles ledelse og evaluering. Formålet med de tværgående spor er, at sikre videndeling om erfaringerne undervejs i projekterne samt at etablere et forum for sparring og rådgivning. Formålet er desuden at sikre en samlet koordineret opsamling af
projekternes resultater.
I notatet under punkt 3 er de tværgående spor foreslået organiseret med en koordinationsgruppe bestående af projektlederne for projekterne, Tværsektoriel Forskningsenhed, Enhed for Tværsektoriel Udvikling samt ekstern evaluator.
På mødet d. 10. juni 2016 deltog Jens Albæk fra Tværsektoriel Forskningsenhed til en
drøftelse af perspektiverne ved et tværgående spor om tværsektoriel ledelse.
Jens har efterfølgende udarbejdet vedhæftede notat om tværsektoriel ledelse i relation
til projekterne. Notatet er et udkast.
Bilag:
6. Tværsektoriel ledelse i modelprojekterne
Indstilling
At arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer kommer med forslag til, hvordan der
kan arbejdes med de tværgående spor.
Konklusion
Arbejdsgruppen besluttede, at der til næste møde i arbejdsgruppen kommer et oplæg
fra koordinationsgruppen generelt om de tværgående spor samt om hvordan evaluering planlægges.

Ad 4. Eventuelt
Det blev drøftet om næste møde kunne rykkes til et tidspunkt på dagen. Det blev dog
besluttet at fastholde tidspunktet d. 14. oktober fra 12-14.
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