Referat fra bestyrelsesmøde i KiAP den 22. oktober kl. 17.00 – 19.30

Til stede: Mireille Lacroix, næstformand i PLO, Dennis Staahltoft, medlem af PLO’s bestyrelse (via
video), Bo Libergren, næstformand for RLTN og regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Jorun
Bech, regionsrådsmedlem Region Sjælland, Rikke Friis, forhandlingsdirektør i Danske Regioner og
Christian Boel, styregruppeformand og regionsdirektør i Region Nordjylland.
Der var afbud fra Karsten Rejkjær Svendsen, medlem af PLO’s bestyrelse.
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,
Flemming Bro, lægefaglig konsulent i KiAP (via video) og Claus Christoffersen,
kommunikationsrådgiver i KiAP.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af halvårsrapport, 1. halvår 2020
Halvårsrapporten blev godkendt uden bemærkninger.

3. Drøftelse af aktuel status på klyngearbejdet under COVID-19
Programchefen orienterede om, at efter pausen i klyngemøder i forbindelse med nedlukningen i
foråret, har mange klynger startet kvalitetsarbejdet op igen enten på fysiske eller virtuelle
møder. Udviklingen i pandemien i øjeblikket betyder dog, at der forventeligt vil være en nedgang
igen i fysiske møder.
Flemming Bro orienterede om KiAP’s kommende COVID-19-pakke, som baseres på
spørgeskemafunktionen i den dataformular, der er under udvikling. Pakken udkommer som en
virtuel pakke.
Sekretariatet har herudover udarbejdet en guide til virtuelle møder, som klyngekoordinatorerne
kan lade sige inspirere af.
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Bestyrelsen vil gerne informere klyngerne om, at der er forståelse for, at gennemførelsen af
fysiske møder er vanskeliggjort i den nuværende situation med COVID-19-pandemi. Bestyrelsen
vil dog opfordre til, at arbejdet i klyngerne fortsætter i alternative rammer, ikke mindst via de
mange muligheder, der findes for at mødes virtuelt. Bestyrelsen beder i den forbindelse KiAP
drøfte tilbud om facilitering med de regionale kvalitetsenheder for at afklare, om der er behov
for yderligere indsatser til klyngerne for at gøre dem trygge i denne mødeform, både hvad angår
mødeledelse og tekniske forhold.
Det blev endvidere pointeret, at, det er vigtigt, at KiAP opsamler og formidler de gode eksempler
på virtuelle klyngemøder.

4. Orientering om igangsættelse af kommunespor
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Bestyrelsen roste forarbejdet og håber, det kan danne grundlag for et forbedret samarbejde
mellem almen praksis og kommunerne. Man ser frem til at følge det videre arbejde.

5. Orientering om indsats for læger udenfor klyngerne
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Øvrige orienteringspunkter
Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.
Det blev bemærket at, det kan overvejes om opmærksomheden på ordiprax+ kan skabes på
måder, der samtidig fremmer brugen af virtuelle møder mv.

7. Eventuelt
Programchefen orienterede om hvordan KiAP har forholdt sig til den tilbagemelding, der er
kommet fra Datatilsynet vedr. datahændelsen i februar. Bestyrelsen havde ingen bemærkninger
hertil.
Bestyrelsen var enige om, at den nuværende overenskomst fortsætter indtil, der forelægger en
ny aftale, hvorfor den nuværende bestyrelse og styregruppe også fortsætter. Sekretariatet bedes
derfor planlægge møder i 1. kvartal 2021 for både styregruppe og bestyrelse.
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Endelig blev det oplyst at Ugeskriftet, inden for de kommende uger, udkommer med en artikel
som dels tager udgangspunkt i forskningsprojektets første delrapport og dels i interviews med
menige klyngemedlemmer. Sekretariatet rundsender artiklen til bestyrelsen, når den udkommer.
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