Referat fra videomøde i KiAP’s bestyrelse den 23 april kl. 17.00 – 19.30

Til stede: Dennis Staahltoft, medlem af PLO’s bestyrelse, Karsten Rejkjær Svendsen, medlem af
PLO’s bestyrelse, Bo Libergren, næstformand for RLTN og regionsrådsmedlem Region Syddanmark,
Rikke Friis, forhandlingsdirektør i Danske Regioner og Christian Boel, styregruppeformand og
regionsdirektør i Region Nordjylland.
Afbud: Christian Freitag, formand for PLO og Jorun Bech, regionsrådsmedlem Region Sjælland.
Fra sekretariatet: Kirsten Gregens Dalsjö, chefkonsulent i PLO, Peter Christian Madsen, konsulent i
Danske Regioner, Rikke Agergaard, programchef i KiAP, Thomas Bo Nielsen, souschef i KiAP og
Birgitte Harbo, chefkonsulent i KiAP (referent).
Kristian Terp (Danske Regioner) deltog under punkt 1.

1. Godkendelse af regnskab 2019
Regnskabet 2019 blev godkendt under bemærkninger. Regnskabet rundsendes til bestyrelsen til
underskrift.

2. Godkendelse af forslag til funktionalitet på KiAP’s hjemmeside til brug for
klyngernes dataprojekter
Forslaget blev godkendt med enighed om, at funktionen kan fortsætte upåagtet, at der kommer
en anden lignende løsning, hvis klyngerne er glade for den og ikke oplever, at den nye løsning kan
erstatte den.

3. Drøftelse af KiAP’s aktiviteter under COVID-19 2020
Bestyrelsen foreslog at der udarbejdes et inspirationspapir til klyngerne med idéer til forskellige
kvalitetsdrøftelser under COVID19, som kan gennemføres virtuelt.
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Såfremt forsamlingsforbuddet bliver forlænget efter den 10. maj, kan KiAP lave nogle mindre
praksispakker på baggrund af de nuværende klyngepakker, som lægerne kan tage fat i i deres egen
klinik, hvis de ønsker det.

4. Orienteringspunkter
Under orientering drøftede bestyrelsen kort afholdelse af inspirationsdagene i slut oktober. Der
var enighed om, at det er en god idé at afvente til efter den 11. maj og så lave en skriftlig
indstilling til styregruppen om enten at fastholde dagene, flytte det, og/eller lave dagene om til
nogle virtuelle online undervisningsseancer.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Næste møde
Bestyrelsen havde ingen yderligere ønsker til næste mødes dagsorden.

6. Eventuelt
Bestyrelsen blev givet en fortrolig orientering.
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