Referat af styregruppemøde torsdag den 15. august 2019
Mødet blev afholdt som et videomøde i Domus Medica

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

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til klyngekoordinatorerne
Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen til klyngekoordinatorne blev drøftet med følgende
bemærkninger, der skal bringes videre til bestyrelsen på deres møde den 2. september:
•
•

•
•

Det er tydeligt, at klyngerne efterspørger forskellige former for understøttelse, og at der
er stor efterspørgsel efter hjælp fra bl.a. De regionale kvalitetsenheder og KiAP.
Samtidig er det vigtigt, at KiAP henholder sig til den aktivitetsplan, der er opstillet, og ikke
løber efter alle ønsker fra klyngekoordinatorerne, idet behovene forventeligt ændres over
tid.
Konkret kan man overveje at tilbyde lokale netværk fremfor afholdelse af nationale
kurser.
Styregruppen foreslog, at man reklamerede for KiAP’s dokumenthåndteringssystem ved
fx at lave en video, hvor en klyngekoordinator viser, hvordan vedkommende har brugt
systemet.
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3. Godkendelse af kalenderoverblik samt skabelon til årshjul for arbejdet i
klyngerne
Styregruppen godkendte oplæg til kalenderoverblik samt skabelon til årshjul for arbejde
i klyngerne med bemærkninger om, at kalenderen skal fokusere på arrangementer, der er
væsentlige for kvalitetsarbejdet i almen praksis, og at KiAP i forhold til lancering af årshjulet skal
understrege, at der er tale om et tilbud, som de kan vælge at benytte sig af.

4. Opfølgning på ændringer af krav til formalia vedrørende klyngemidler
Styregruppen drøftede den videre proces omkring afdækning af krav til klyngerne om
udarbejdelse af årsregnskab. Der var enighed om, at der er behov for yderligere afklaring af
formalia i forhold til klyngernes regnskabsaflæggelse, og at forskellige forhold skal undersøges
nærmere inden drøftelse af emnet i KiAP’s bestyrelse. Det gælder bl.a. de på mødet fremsatte
forslag om stikprøvekontrol og intern lægelig revision fremsat af PLO og mulige
forvaltningsretlige krav, som Danske Regioner måske kan være omfattet af.

5. Godkendelse af styregruppens halvårsberetning til bestyrelsen
Styregruppen godkendte halvårsrapporten, der herefter fremsendes til bestyrelsen til
godkendelse.

6. Orientering om status for programmet
Styregruppen tog orientering om status for programmet til efterretning med ønske om, at
sekretariatet noterede til bestyrelsen hvilke lægefaglige konsulenter, der varetager opgaven med
udarbejdelse af de enkelte klyngepakker.
Programchefen orienterede om, at Klyngepakken KOL – diagnostik er i gang med at blive testet i
to klynger og vil snarest herefter blive offentliggjort. Conjunctivitis og Diabetes forventes
færdigudarbejdet i løbet af efteråret 2019 alt afhængig af mulighederne for gennemførelse af
test. De tre pakker vil blive sendt til godkendelse i styregruppen løbende.
Styregruppen var bekymrede i forhold til, at adgangen til Ordiprax+ endnu ikke fungerer
optimalt. Styregruppen ønsker at følge sagen tæt.
Styregruppen udtrykte endvidere ønsker om, at disse statuspunkter i dagsordenen gøres mere
korte, overskuelige og læsevenlige og at aktuelle og kommende udfordringer nævnes og
eventuelle uddybninger placeres i bilag.
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PLO-sekretariatet orienterede om, at det i forbindelse med en rundringning til en række
klyngekoordinatorer blev tydeligt, at klyngerne har fået fint gang i kvalitetsarbejdet trods
vanskeligheder med at få adgang til bl.a. Ordiprax og har anvendt både tilgængelige
klyngepakker og data ad andre veje.

7. Orientering om status for datavisninger og juridisk afklaring heraf til brug for
klyngearbejdet
Styregruppen tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at det er vigtigt, at KiAP
fokuserer på de løsninger, som har størst potentiale i forhold til at kunne levere
dataunderstøttelse af høj kvalitet.
Styregruppen aftalte at foretage en skriftlig godkendelse af visninger af ydelsesdata, som vil være
klar inden længe.

8. Orientering om fremdrift i spor 4: Samspillet med det øvrige sundhedsvæsen
Styregruppen tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at afrapporteringen fra
arbejdsgruppen bør lægge mindst vægt på beskrivelse af den nuværende kvalitetsorganisation
og mest vægt på potentialer for samarbejdet og indholdet heraf.

9. Orientering om program for inspirationsdagene den 8.-9. oktober 2019
Styregruppen tog orienteringen til efterretning. Programchefen orienterede om, at der muligvis
skal betales en afgift til Nyborg Strand for en overskreden frist for ændring af deltagerantal.

10. Næste møde
Styregruppen ønsker på næste møde en temadrøftelse om indikatorer og klyngepakker som
opfølgning på styregruppens seminar den 1. maj med en status for den retning, styregruppen
satte for programmet. Styregruppen bad desuden om en status på Ordiprax+.

3

