Referat af styregruppemøde torsdag den 24. januar 2019

Deltagere: Christian Boel, styregruppeformand og koncerndirektør i Region Midtjylland, Trine
Jeppesen, medlem af PLO’s bestyrelse, Knut Borch-Johnsen, vicedirektør, Holbæk Sygehus, Kurt
Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark (på video) 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).
Afbud: Henrik Dibbern, medlem af PLO’s bestyrelse og Lise Dyhr, medlem af DSAM’s bestyrelse.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2. Status for programmet
Programchefen orienterede om, at tallet for andelen af praktiserende læger, der er medlem af en
klynge, er 79 procent og ikke 75 procent, som det fremgår i dagsordenen. Det skyldes, dels at der
er kommet tre nye klynger, siden dagsordenen blev udsendt, og dels at det samlede antal af
praktiserende læger generelt set er faldet en smule. Sekretariatet lovede at opdatere de øvrige
tabeller og opgørelser i dagsordenen og sende det ud med referatet.
Der var forslag om, at programmet i forbindelse med bestyrelsesmødet den 7. marts kunne lave
en presseindsats om status for klyngerne.
Jakob Lundberg ønskede at få en visualisering af, hvordan klyngerne fordeler sig i forhold til
kommunegrænserne. Da statistikmodulet på KiAPs hjemmeside ikke rummer mulighed for at se
hvilken kommune lægerne tilhører, er en sådan opgørelse meget tidskrævende, men sekretariatet
vil undersøge, hvad der kan lade sig gøre. PLO gjorde opmærksom på, at tilhørende kommune
muligvis vil kunne ses i Ordiprax+.
Styregruppen drøftede, hvordan faciliteringen af kvalitetsarbejdet i de allerstørste klynger i
praksis vil komme til at foregå. Der var enighed om at se tiden an og følge klyngernes forskellige

måder at forvalte arbejdet på, herunder bl.a. de store klynger, der deler sig op i mindre grupper.
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Styregruppen vil på deres næste møde den 26. marts blive præsenteret for en samlet
kommunikationsplan for programmet. Sekretariatet vil samarbejde med PLO’s sekretariat om
udvikling af planen. Det er vigtigt, at der vises omhu med hvor meget og hvor lidt, programmet
sender til klyngerne, og har fokus på at det er de rigtige ting, vi kommunikerer.
KiAP har modtaget positiv respons fra systemleverandørerne (PL-Forum). De vil gerne være med i
udviklingen af en løsning, hvor der afprøves forskellige teknologier til fremsøgning af patienter mv.
i lægens journalsystem. De foreslår i tillæg hertil flere mulige projekter, herunder en
algoritmeserver, hvorfra klyngerne kan trække udvalgte aggregerede overblik over et givet tema,
en videreudvikling af den teknologi, der er udviklet til forløbsplaner til også at indeholde
klyngeoverblik, benchmarking mv., samt en afprøvning af det svenske system MedRave, der giver
mulighed for at trække statistikker på forskellige niveauer - fra et nationalt overblik til det enkelte
individ.
KiAP vil nu gå i dialog med PL-Forum og udarbejde et forslag til, hvordan et sådant samarbejde kan
udfolde sig, herunder overvejelser om teknologi, udførende enheder, økonomi, jura mv. KiAP vil
involvere PLO, MedCom og Danske Regioner i arbejdet med forslaget. Det tilstræbes, at et sådant
forslag kan forelægges styregruppen på mødet i marts.
I forhold til Ordiprax+ orienterede Danske Regioner om, at de forsøger at lave en aftale med
Sundhedsdatastyrelsen om, at både lægemiddelkonsulenter og datakonsulenter i regionerne kan
blive undervist i Ordiprax+, således de kan supportere klyngerne i deres brug af systemet.
Programchefen orienterede ligeledes om, at den første klyngekoordinator-introdag er blevet
meget positivt evalueret. Det er især facilitering, som fremhæves som et af de vigtigste
læringspunkter fra dagen, og databearbejdning og implementering fremhæves som relevante
emner til efterfølgende tillægsmoduler. Længden på introdagen vurderes stort set af alle som
passende. Underviserne havde stor ros til styregruppen for tilrettelæggelsen af programmet.
Hvad angår forskningsprojektet var der enighed i styregruppen om, at det kunne være
hensigtsmæssigt undervejs i projektet at involvere lægefaglig ekspertise som sparringspart.
Styregruppen tog orienteringen til efterretning.

3. Drøftelse vedrørende organisering af arbejdet i projektsporerne for data og indikatorer
Styregruppen drøftede, om opgaverne i de nuværende arbejdsgrupper for data og indikatorer i
højere grad bør tilrettelægges, så grupperne arbejder mere som referencegrupper. Der er behov
for at drøfte organiseringen af arbejdsgrupperne, da det er svært for arbejdsgrupperne at levere
på de give opgaver pga. opgavernes kompleksitet og mangel på ressourcer.
Styregruppen var opmærksom på udfordringerne med den eksisterende organisering af
arbejdsgrupperne, men var enig om at afvente de input, som PLO og DSAM forventer at kunne
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levere efter deres interne møde den 15. februar. Formålet med det interne møde i regi af PLO og
DSAM er, at man afsætter tid til fælles faglige drøftelser af mulige data og indikatorer med henblik
på at kunne komme med nogle konkrete bud herpå til det videre arbejde i projektsporene med
data og indikatorer.
Det blev besluttet, at resultatet af mødet i regi af PLO og DSAM bringes op på møde i
indikatorarbejdsgruppen den 12. marts. Styregruppen drøfter herefter på deres møde den 26.
marts, hvorvidt der er behov for at ændre på arbejdsgruppernes struktur og kommissorier.

4. Styregruppens input til spor 4 om samspillet med det øvrige sundhedsvæsen
Styregruppen drøftede forventninger til spor 4 om samspillet med det øvrige sundhedsvæsen som
input til arbejdsgruppens første møde den 18. marts.
Styregruppen var enige i kommissoriets oplæg til, at arbejdsgruppen skal starte ud med en
afdækning af hvilke kvalitetsorganiseringer og samarbejdsflader, der er tilstede, og hvilke
ressourcer og faglig kapacitet, de forskellige parter har til rådighed til at investere i samarbejdet
med og understøttelsen af klynger. F.eks. har de regionale kvalitetsenheder samt selve klyngerne
netop fået tildelt ekstra midler i form af hver 12,5 mio. kr. i 2019 og 12,5 mio. i 2020, hvilket giver
mulighed for yderligere understøttelse af kvalitetsarbejdet i klyngerne.
Formålet med afdækningen er også at sikre, at det nationale og regionale niveau koordinerer
indsatser fremfor at udføre dobbeltarbejde.
Klyngernes samarbejde med kommunerne (herunder KLU’erne) og regionerne bør være i fokus for
denne afdækning.
Styregruppen mente, at arbejdsgruppen skal være med til at samle de gode eksempler på
samarbejdet om kvalitetsudvikling på tværs af sektorer. Det kunne være i form af et katalog over
hvem, der skal involveres i et samarbejde, og hvordan det lokale samarbejde bedst kan lade sig
gøre.
Desuden bør der være fokus på et oplæg til hvordan klyngerne, KiAP, PLO og Danske Regioner
forholder sig, når nogen udefra, f.eks. patientforeninger, vil i dialog med klyngerne, herunder
hvilke retningslinjer man kan stille op for sådanne henvendelser. Fokus lige nu skal være på at give
klyngerne arbejdsro internt i klyngen og arbejdsro i forhold til at få samarbejdet op at køre med de
mest relevante samarbejdspartnere i det nære sundhedsvæsen.
Styregruppen stillede i den forbindelse forslag om at bede Danske Patienter komme med input til
samspillet i forhold til, hvad der anses for god kvalitet for patienterne.

5. Drøftelse af indsatser og leverancer for programmet 2019
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Styregruppen drøftede forslag til bruttoliste med indsatser og leverancer for programmet i 2019.
Styregruppen pegede på, at det er væsentligt at prioritere i opgaverne, så programmet kommer i
mål med de vigtigste succeskriterier, som handler om at give klyngerne input til det databaserede
kvalitetsarbejde.
Der var i øvrigt forslag om at samarbejde med regionerne om regionale temadage for
klyngekoordinatorer og etablere en form for udviklingspulje, som klyngerne (og/eller regionerne)
kunne søge til hjælp til f.eks. projekter og undervisning.
Det udvidede sekretariat vil i forbindelse med, at listen fremlægges for bestyrelsen den 7. marts
og på baggrund af styregruppens bemærkninger foretage en indsnævring og prioritering af
opgaver og investeringer i 2019.
Styregruppen vil på deres møde den 26. marts blive præsenteret for resultatet af bestyrelsens
drøftelse.

6. Afklaring af tidspunkt for internat
Styregruppen besluttede at afholde et heldagsmøde den 1. maj i Københavnsområdet.

7. Næste møde
Udover de oplistede forslag til punkter i dagsordenen vil PLO præsentere resultatet af deres møde
den 15. februar.

8. Eventuelt
Der var ingen bemærkninger under eventuelt.
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