Referat af styregruppemøde onsdag den 21. november 2018

Deltagere: Christian Boel, styregruppeformand og koncerndirektør i Region Midtjylland, Trine
Jeppesen, medlem af PLO’s bestyrelse, Henrik Dibbern, medlem af PLO’s bestyrelse, Lise Dyhr,
medlem af DSAM’s bestyrelse, Knut Borch-Johnsen, vicedirektør, Holbæk Sygehus, Kurt Espersen,
koncerndirektør i Region Syddanmark og Jakob Lundberg, direktør i Næstved Kommune.
Gæster: Thomas Bo Nielsen, souschef i KiAP.
Sekretariatet: Rikke Verner Agergaard, programchef i KiAP, Kirsten Gregens Dalsjö, chefkonsulent i
PLO (observatør), Cecilie Heerdegen Leth, seniorkonsulent i Danske Regioner (observatør),
Birgitte Harbo, chefkonsulent i KiAP (referent).

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2. Status for programmet
Programchefen orienterede om status for programmet, herunder at Kvalitetsprogrammet nu har
nået succeskriteriet om, at 50 procent af de praktiserende læger er i en klynge ved udgangen af
2018. Sekretariatet vil lave en nyhed om udviklingen i antallet af klynger til hjemmesiden og
samtidig lægge et opslag på både facebook og twitter.
Styregruppen ytrede ønske om, at de på deres næste møde i januar får præsenteret et mere
detaljeret overblik over bl.a. klyngernes størrelse, hvordan de fordeler sig i forhold til
kommunegrænser og downloads af eksempler på KiAP’s hjemmeside.
Af hensyn til den store interesse for introdagene for klyngekoordinatorerne, opfordrede
styregruppen til, at man flytter de planlagte introdage i efteråret 2019 så langt frem på året som
muligt.
Lise orienterede om, at DSAM på deres årsmøde i september lavede en workshop om, hvordan
man konkret kan arbejde med kvalitetsudvikling i klyngerne, som KiAP kan lade sig inspirere af.
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3. Aktuelle perspektiver på klyngearbejdet v. PLO
Styregruppen tog oplægget til efterretning og drøftede perspektiver, der kan være
retningsgivende for kvalitetsarbejdet i klyngerne. Oplæg fra PLO udsendes sammen med referatet.
Udfordringerne i det danske sundhedsvæsen er mangesidige, men programmet skal fokusere der,
hvor almen praksis har mulighed for at gøre en reel forskel, og hvor der kan opnås størst effekt for
borgerne. Der er et stærkt ønske om, at ”tørresnoren” kommer til at rumme langt mere end
biomarkører, og hvor mere helhedsorienterede og forløbsbaserede indikatorer og data får en
fremtrædende plads fx i forhold til det samarbejdende sundhedsvæsen. Styregruppen er
opmærksom på, at det er nødvendigt, at klyngerne hurtigt får noget at arbejde med, hvorfor
indikatorer vedr. f.eks. KOL og diabetes, som er relativt nemme at tage fat i for og klyngerne, vil
være noget af det, der først bliver stillet til rådighed for klyngerne.
Der blev opfordret til, at hver part kan gå tilbage i deres respektive baglande og arbejde på en top
ti over væsentlige fokusområder for klyngernes kvalitetsarbejde. PLO og DSAM vil inddrage
Flemming Bro med henblik på at styrke det fagvidenskabelige input.
Jakob Lundberg gav tilsagn om at komme med et oplæg om kommunernes perspektiver op
klyngearbejdet på næste møde.
Der var enighed om, at det er vigtigt, at der skabes mere tid til at udveksle fokusområder og have
strategiske drøftelser, hvorfor sekretariatet blev bedt om at finde forslag til datoer for et internat
for styregruppen i foråret 2019.

4. Forslag til dataunderstøttelse af klyngernes kvalitetsarbejde
Styregruppen tog notatet ”Datalandskabet og dataunderstøttelse af klynger i almen praksis” til
efterretning og godkendte, at arbejdsgruppen beder PL Forum beskrive en fælles national generisk
teknisk løsning, der på tværs af systemleverandører kan forankre kvalitetsindsatserne i klyngerne i
lægens eget journalsystem.
Styregruppen vurderede, at en sådan beskrivelse med fordel kunne rumme en række faser, hvor
man igangsatte faserne i en prioriteret rækkefølge.
Styregruppen var enig i, at KiAP skal tilbyde PL Forum at finansiere ekstern konsulentbistand til at
beskrive og perspektivere ovenstående, så det kan anvendes som politisk beslutningsgrundlag.
Styregruppen godkendte desuden, at KiAP får ovennævnte løsningsbeskrivelse fra PL Forum
vurderet i relation til modellens juridiske holdbarhed.
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Det blev besluttet, at styregruppen vil blive præsenteret for et oplæg til en rammebeskrivelse for
opgaven.
I forhold til sidste indstillingspunkt om ønsker til konkrete tilbud til klyngerne tilkendegav
styregruppen, jævnfør ovenstående drøftelse under punkt 3, at der udover de langsigtede tilbud,
arbejdes videre med nogle lettere tilgængelige tilbud til klyngerne som fx KOL og diabetes parallelt
med udviklingen af en integreret løsning.
Kurt havde specifikke bemærkninger til notatet, som, det blev aftalt, han sender til hele
styregruppen.

5. Link til regionale tilbud
Styregruppen godkendte, at KiAP linker til regionernes egne hjemmesider med information om
klyngetilbud fremfor at etablere undersider til regionerne på www.KiAP.dk.
Styregruppen var enig om, at er der på sigt kunne være behov for at ændre terminologien hvad
angår links til tilbud i takt med, at det bliver relevant også at linke til eksempelvis hospitalernes,
patientforeningers og kommunernes tilbud.
DSAM er i færd med at indsamle erfaringer fra kvalitetsudviklingsprojekter, som på et tidspunkt vil
være relevant at kunne linke til fra KiAP´s hjemmeside i forbindelse med datapakketilbud til de
enkelte klynger.

6. Oplæg til etablering af et digitalt hjælpeværktøj til klyngerne
Styregruppen traf beslutning om, at der udvikles et digitalt hjælpeværktøj til det administrative
arbejde for klyngekoordinatoren. Hjælpeværktøjet udvikles i tilknytning til klyngeregistreringen på
KiAP’s hjemmeside. Sekretariatet udarbejder et revideret beslutningsoplæg, hvor der er fokus på
at udvikle de funktioner, der er størst behov for nu og her.
Det blev besluttet, at det er klyngernes værktøj, og at det ikke skal benyttes til at få information
om, hvad klyngerne arbejder med henblik på understøttelse af klyngernes arbejde eller
forskningsprojekterne. Denne information skal søges på anden vis fx ved mailhenvendelse til
klyngekoordinatorerne.
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7. Mødegodtgørelse til koordinatorer ved netværksdage
Styregruppen traf beslutning om, at KiAP ikke skal finansiere mødegodtgørelse for deltagende
klyngekoordinatorer i forbindelse med afholdelse af nationale netværksdage, hvor fokus er på at
informere og uddanne klyngekoordinatorerne.
Sekretariatet bemærkede, at der er en fejl i dagsordenen, idet deltagelse i introdagene finansieres
af Fonden og ikke af klyngens egne midler, som det fremgår af teksten.

8. Udkast til årsberetning 2018
Styregruppen godkendte udkast til årsberetning 2018. Årsberetningen sendes efterfølgende til
bestyrelsen med henblik på skriftlig godkendelse.

9. Udkast til budget 2019
Sekretariatet gjorde styregruppen opmærksom på, at partner har besluttet, at uforbrugte midler
overføres til en form for opsparing, som Kvalitetsprogrammet efter behov kan søge midler fra
efter godkendelse fra bestyrelsen for KiAP.
Formanden opfordrede til, at KiAP kommer med et forslag til ”nye” aktiviteter/investeringer i 2019
med henblik på understøttelse af programmet.
Styregruppen havde ingen kommentarer til budget 2019. Budgettet sendes efterfølgende til
bestyrelsen med henblik på skriftlig godkendelse.

10. Næste møde
Der var ingen særlige ønsker til punkter til næste møde den 24. januar 2019.

11. Eventuelt
Der var ingen bemærkninger under eventuelt.
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