ÅBENT Referat fra styregruppemøde torsdag den 5. marts kl. 18.00 – 20.30 i
Domus Medica
Deltagere: Christian Boel, styregruppeformand, regionsdirektør i Region Nordjylland, Knut BorchJohnsen, vicedirektør, Holbæk Sygehus, Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark,
Trine Jeppesen, medlem af PLO’s bestyrelse, Karsten Rejkjær Svendsen, medlem af PLO’ bestyrelse
og Lise Dyhr, medlem af DSAM’s bestyrelse.
Sekretariatet: Rikke Verner 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).
Afbud: Jakob Lundberg, direktør i Næstved Kommune.

1. Godkendelse af dagsorden
Styregruppen bød Karsten Rejkjær Svendsen velkommen som ny repræsentant for PLO og
godkendte mødets dagsorden, herunder at punkt 3, 5 og 8 er lukkede punkter.

2. Drøftelse af forslag til en dataformular bag log in til brug for klyngernes egne
dataprojekter
Styregruppen drøftede oplæg om udvikling af dataformular til klyngekoordinatorerne. Gruppen
ser gerne, at formularens primære formål ikke bliver at indsamle kliniske data til klyngevisninger.
Det skyldes, at der samtidig arbejdes for at lave standardiserede løsninger til fremsøgning af
relevante kliniske data i almen praksis, så sådanne statistiske informationer om egen
patientpopulation bliver umiddelbar tilgængelig for lægerne i deres eget system. En dataformular
på kiap.dk bør derfor kun midlertidig facilitere indsamling og strukturering af sådanne data, og i
større grad give klyngerne mulighed for at kunne indsamle andre typer at data. Det kunne fx være
om anvendelse af praksispersonale, klinisk praksis, implementering af kliniske vejledninger mv.
Det blev derfor besluttet, at sekretariatet udarbejder et revideret forslag, hvor dataformularens
primære formål knytter sig til indsamling af denne type af data.
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3. Godkendelse af ydelsesdata via KiAP.dk (lukket punkt)

4. Oplæg om erfaring fra Lærings- og kvalitetsteam på hospitalerne
Styregruppen drøftede efter oplægget perspektiver for almen praksis og klyngernes involvering i
LKT-arbejdet og tog oplægget til efterretning.

5. Orientering om de foreløbige resultater fra forskningsprojektet om klyngerne
(lukket punkt)

6. Orientering om status fra programmet
Styregruppen tog orienteringen til efterretning. Der var spørgsmål til, om KiAP har mulighed for at
logge, hvor mange der benytter sig af de nye MedCom datavisninger. Svaret er, at det har KiAP
ikke for nuværende, men der vil blive etableret et statistikmodul i løbet af 2020.

7. Næste møde
Der var enighed om at overveje et videomøde afhængig af hvilke punkter, der skal drøftes.

8. Eventuelt (lukket punkt)
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