Referat af styregruppemøde onsdag den 11. december 2019
Deltagere: Christian Boel, styregruppeformand, regionsdirektør i Region Nordjylland, Jakob
Lundberg, direktør i Næstved Kommune, Knut Borch-Johnsen, vicedirektør, Holbæk Sygehus, Kurt
Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark, Trine Jeppesen, medlem af PLO’s bestyrelse og
Lise Dyhr, medlem af DSAM’s bestyrelse.
Sekretariatet: Rikke Agergaard, programchef i KiAP, Thomas Bo Nielsen, souschef i KiAP, Kirsten
Gregens Dalsjö, chefkonsulent i PLO, Peter Christian Madsen, konsulent i Danske Regioner, Birgitte
Harbo, chefkonsulent i KiAP (referent).
Mødet blev af hold som et videomøde.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
2. Godkendelse af oplæg fra spor 4: Klyngernes samspil med det øvrige sundhedsvæsen
Styregruppen havde ros og anerkendelse til arbejdsgruppen, der har formået at lave en
interessant og fremadskuende rapport på et område under konstant udvikling.
Styregruppen hæfter sig særligt ved de mange positive eksempler på, at det tværsektorielle
samarbejde allerede er godt i gang, og at det tyder på, at samarbejdspotentialet er stort, men at
det fortsat skal forfølges og udfoldes. Rapporten er desuden med til skabe gennemsigtighed og
synliggøre snitfladerne mellem sektorernes indsatser.
Gruppen drøftede dels rapportens overordnede formål, dels enkelte delelementer særligt i form af
potentialer for det tværsektorielle arbejde og overvejelser om organisering af de
klyngeunderstøttende aktiviteter.
Generelt set er det vigtigt at sikre såvel fagligheden som effektiv ressourceudnyttelse i udvikling af
klyngetilbud. Styregruppen var derfor også enig med arbejdsgruppen i, at der skal ske en
øget koordinering mellem KiAP og de regionale kvalitetsenheder med henblik på at udnytte
ressourcerne bedst muligt. Hvorvidt der skal nedsættes en formel koordinationsgruppe, og
hvordan den i givet fald skal bemandes, må bero på en videre drøftelse.
Styregruppen foreslår, at der arbejdes videre med at afdække potentialer for samarbejde, men at
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man i mellemtiden skal dele de eksempler, der på nuværende tidspunkt er samlet, som
inspiration.
Styregruppen foreslog at se nærmere på potentialer for tværsektorielle forløb i forhold til
klyngearbejdet, herunder samarbejdet mellem almen praksis, hospitaler og kommuner.
Med bemærkning om, at DSAM’s placering i figuren på side 8 skal ændres, og at fagligheden i
forhold det videre arbejde er meget central, tog styregruppen oplægget til efterretning som input
til den videre udvikling af Kvalitetsprogrammet.
Det udvidede sekretariatet bedes efterfølgende udarbejde et forslag til, hvordan bilaget med
eksempelsamlingen skal formidles til forskellige parter.
Eftersom næste bestyrelsesmøde først ligger i april 2020 sendes oplægget sammen med
styregruppens bemærkninger til KiAP’s bestyrelse.

3. Status for programmet
Programchefen orienterede om, at ordiprax+ fortsat er forsinket. En betaversion er dog sat i drift,
og kan tilgås af via deres journalsystemerne. Der er endnu ikke fastsat en dato for, hvornår den
fulde løsning af ordiprax+ forventes idriftsat.
Af hensyn til DSAM’s årsmøde vil KiAP’s inspirationsdage blive forsøgt placeret i slutningen
af oktober 2020.
Styregruppen spurgte til forslag fra et bestyrelsesmedlem om en indtastningsformular for
klyngekoordinatorer bag login på kiap.dk, hvor klyngernes medlemmer anonymt kan indtaste egne
data, som klyngekoordinatoren kan trække ud. Programchefen orienterede om, at det er blevet
foreslået, at KiAP laver en indledende afdækning af de praktiske og tekniske muligheder herfor.
Dette fremlægges styregruppen til drøftelse på mødet den 5. marts 2020.
Styregruppen tog med disse bemærkninger orienteringen til efterretning.

4. Godkendelse af styregruppens halvårsrapport til bestyrelsen
Halvårsrapporten blev godkendt uden bemærkninger.
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5. Forslag til KiAP’s budget for 2020
Budgettet for 2020 blev godkendt uden bemærkninger.

6. Næste møde
Næste møde i styregruppen den 5. marts 2020 afholdes som et videomøde. Der var forslag om på
fremtidige møder at have drøftelser om efteruddannelsesområdet og se yderligere eksempler på
kommunal klyngeunderstøttelse. Knut Borch-Johnsen vil desuden på et senere møde vil fortælle
om lærings- og kvalitetsteam og de foreløbige erfaringer på området.
7. Eventuelt
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