Referat fra bestyrelsesmøde den 22. oktober 2018 (åbent)
Mødet blev afholdt i Domus Medica kl. 17.30 til 20.00.
Til stede: Christian Freitag, formand for PLO (formand), Dennis Staahltoft, medlem af PLO’s
bestyrelse, Bo Libergren, næstformand for RLTN og regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Jorun
Bech, regionsrådsmedlem Region Sjælland, Rikke Friis, direktør i Danske Regioner og Christian
Boel, styregruppeformand og konstitueret regionsrådsdirektør i Region Midtjylland.
Afbud: Karsten Rejkjær Svendsen, medlem af PLO’s bestyrelse.
Fra sekretariatet: Kirsten Gregens Dalsjö, chefkonsulent i PLO, Cecilie Heerdegen Leth,
seniorkonsulent i Danske Regioner, Rikke Agergaard, programchef i KiAP, Christian Hollemann
Pedersen (under punkt 4), chefkonsulent i KiAP, og Birgitte Harbo, chefkonsulent i KiAP (referent).
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Kommunikation om status for klyngedannelse
Bestyrelsen godkendte, at der blev udsendt en pressemeddelelse fra bestyrelsen med henblik på
at synliggøre status for og motivere til etablering af klynger. Inden pressemeddelelsen udsendes
skal mulighederne for et fællesinterview imidlertid undersøges.
3. Orienteringspunkter:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med følgende forslag og bemærkninger:
-

Det kan være en god idé at sende en mail til hver enkelt klyngekoordinator med link til
tilmelding til introdagene.
Husk at spørge ind til klyngekoordinatornes behov for uddannelse, når de er samlet til
introdagene
Klyngerne skal orienteres om, at der er forskel på DGE-grupper, lægelaug m.v. og klynger,
hvad angår regler for tilskud.
Vigtigt at fremhæve regionernes tilbud til klyngerne på hjemmesiden.
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4. Stillingtagen til forskningsprojekter (fortroligt)
Referat af punktet er fortroligt.

5. Afklaring af rammer for klyngernes arbejde med kvalitetsudvikling
Bestyrelsen drøftede rammerne for klyngearbejdet samt prioritering af arbejdet i
indikatorgruppen, herunder omfanget af indikatorer. Bestyrelsen var enige om, at det er et
krav i overenskomsten, at klyngernes kvalitetsarbejde skal være databaseret, men at det er
valgfrit, hvilke emner klyngerne vil arbejde med. Dog forventes der at være en vis
sammenhæng mellem klyngernes arbejde og bl.a. de 8 nationale mål. KOL og diabetes er også
et oplagt valg, dels på grund af krav i overenskomsten til lægernes kvalitetsarbejde på disse
områder, og dels fordi det må forventes at være et af de områder, der først vil være data på.
I forhold til indikatorgruppens arbejde har bestyrelsen en forventning om, at gruppen leverer
en række forslag til indikatorer, der er fagligt relevante, og som giver klynger mulighed for at
vælge blandt nogle indikatorer inden for forskellige fagområder. Antallet af indikatorer skal
således ikke begrænses, men omfatte hele klyngernes forventelige brede interessefelt,
herunder de emner, som lægerne ifølge overenskomsten forventes at arbejde med. Det vil
således være naturligt, at de indikatorer, der udarbejdes af arbejdsgruppen spiller sammen
med de spor, der er lagt ud i overenskomsten. Det gælder bl.a. KOL og diabetes, men arbejdet
i indikatorgruppen er ikke begrænset til disse områder.

6. Orientering om vedtaget projektbeskrivelse og kommissorium for projektspor
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Præsentation af ny hjemmeside
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og roste den nye hjemmesiden, herunder fokus på,
at gøre det simpelt for klyngerne at finde de nødvendige informationer og redskaber.
Der var enighed om, at adgang til eksempler på, hvordan klyngerne kan arbejde med data, skal
være lettilgængelige på siden.

8. Godkendelse af mødeplan 2019
Bestyrelsens mødeplan for 2019 blev godkendt.
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9. Eventuelt
Programchefen orienterede om, at bestyrelsen på deres møde den 3. december vil blive
præsenteret for udkast til budget for 2019 samt årsrapport for 2018.
PLO-sekretariatet orienterede om, at Sundhedsdatastyrelsen i forbindelse med to kurser om
dataudtræk i klyngerne på Lægedage vil præsentere det nye Ordiprax+ for kursusdeltagerne og
samtidig få input til det videre arbejde. Endvidere planlægges en workshop for ca. 15
klyngekoordinatorer den 11. december i en testversion af den nye Ordiprax+.
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