Sund By sekretariatet
c/o KL-huset
Weidekampsgade 10
2300 København S.
post@sundbynetvaerket.dk

Invitation til møde den 12.9 i SBN temagruppen om dokumentation og evaluering
Sted
Herning Bibliotekerne
Østergade 8
7400 Herning
Plads til 35 deltagere.
Tema:
Dokumentation og evaluering af kommunale forebyggelsestilbud
Mødet handler om hvordan forebyggelsestilbud i kommuner dokumenteres og evalueres – og hvordan
data kan anvendes til at udvikle kvaliteten af tilbuddene. Det primære fokus for mødet er patientrettede
forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom, og hvilke tilgange der er til at følge borgernes
udvikling, ved start og afslutning af tilbuddet og opfølgning efter forløbet. Der er på nuværende
tidspunkt ikke nogen national anbefaling til, hvilke indikatorer det er relevant at indsamle data omkring
til at udvikle kvaliteten af indsatsen. I kommunerne er der derfor forskellige tilgange til at dokumentere
og evaluere tilbuddene.
På mødet præsenterer to kommuner deres tilgang til at anvende data i deres forebyggelsestilbud og
deltagernes erfaringer med at dokumentere og evaluerer forebyggelsestilbud bringes i spil. Medbring
derfor meget gerne på mødet eksempler på, hvordan I dokumenterer og evaluerer jeres tilbud. Har I den
‘fede’ model, den ‘seje’ analyse, eller den ‘lækre ‘ grafiske fremstilling, så tag den med til at dele .
Målgruppe:
Planlægger, koordinatorer og konsulenter i sundhedscentre, eller analyseafdelinger, der arbejder med
dokumentation og evaluering af forebyggelsestilbud.
9:30-10:00

Check-in
Der serveres lidt morgenmad, kaffe og the

10:00-10:20

www.sund-by-net.dk

Velkomst
-

Kort præsentationsrude

-

Valg af referent (der kun skriver
overskrifter, evt. links og billede)

1

-

Sidste nyt fra Sund By netværket?

10.20- 10.50

Introduktion til dagens tema og opstilling af
fælles programteori til at dele erfaringer
udfra i løbet af dagen. v. Louise Thielgaard
Nikolajsen, sundhedskonsulent, Herning
Kommune og Karen Eriksen, konsulent, Center
for Forebyggelse i praksis, KL

10.50 - 11.00

Pause og markedsplads til at dele de gode
eksempler

11:00-11:30

MOVEA en fælles tilgang til
dokumentation og evaluering af
forebyggelsestilbud for en række
kommuner i Region Midt
v. Ellen Åvad Holm, konsulent, Herning
Kommune

11:30- 12.00

Erfaringer og refleksioner fra Ålborg
Kommune med dokumentation og
evaluering af kommunens
forebyggelsestilbud til borgere med
kronisk sygdom
v. Jannie Claudius Jakobsen
Konsulent, Analyseenheden, Ålborg
Kommune

12:00-12:45

www.sund-by-net.dk

Frokost
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12.45-13.45

Drøftelse af deltagernes erfaringer med at
dokumentere og evaluere
forebyggelsestilbud til borgere med
kronisk sygdom
-

Hvilke data indsamles og hvordan
anvendes de?

-

Hvordan er erfaringerne med at
anvende data til at udvikle
kvaliteten af tilbuddene?

Drøftelse i mindre grupper og opsamling af
pointer i plenum
13.45-14.00

Pause og markedsplads til at dele de gode
eksempler

14.00–14.30

Oplæg om nationale kvalitetsmål på
sundhedsområdet. V. Lise Holten,
konsulent, Social og sundhed, KL.

14.30-14.50

Drøftelse af arbejdet med de nationale
kvalitetsmål og hvordan de kan anvendes i
lokalt i arbejdet med at dokumenterer og
evaluere forebyggelsestilbud til kronikere i
kommuner.

14.50-15.00

Fælles opsamling på pointer fra mødet i
dag

15.00-15:30

Afslutning –V SBN

www.sund-by-net.dk

-

Eventuelt (punkter skal
fremsendes forinden)

-

Næste møde(r)

-

Tak for nu
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