Referat af KiAP’s styregruppemøde den 4. februar kl. 17 – 19
Mødet blev afholdt som et videomøde
Deltagere: Christian Boel, styregruppeformand, regionsdirektør i Region Nordjylland, Karsten
Rejkjær Svendsen, medlem af PLO’s bestyrelse, Jakob Lundberg, direktør i Næstved Kommune,
Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark, Trine Jeppesen, medlem af PLO’s
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, Flemming Bro lægefaglig konsulent i KiAP, Claus Christoffersen
kommunikationskonsulent i KiAP og Birgitte Harbo, chefkonsulent i KiAP (referent).

1. Godkendelse af dagsorden
Styregruppen godkendte mødets dagsorden.
Danske Regioners sekretariat orienterede om, at lægefaglig vicedirektør Thomas Houe fra
NordSjællands Hospital er udpeget som ny repræsent i styregrupen for regionerne efter Knut
Borch Johnsen er stoppet.

2. Drøftelse af udkast til samlet rapport for kvalitetsprogrammet 2018 - 2020
Styregruppen drøftede udkast til samlet rapport for kvalitetsprogrammet 2018 – 2020. Der var
stor ros til KiAP og programmet, idet man er nået i mål med de af OK-2018 fastsatte
succeskriterier. Derudover var der tilfredshed med den måde, hvorpå programmets resultater
bliver præsenteret i rapporten i en let og overskuelig form.
Styregruppen drøftede, at man især er nået langt i forhold til implementering af programmet ”i
bredden” (99 procent af praktiserende læger er med i en klynge og er kommet i gang med
kvalitetsarbejdet), og at det nu er ved at være tid til at se nærmere på, hvordan kvalitetsarbejdet
kan implementeres ”i dybden”fx med fokus på implemetering i egen praksis. Det handler om at
sikre sig, at alle klynger er så velfungerende som muligt, men særligt om at fortsætte arbejdet
med at tilvejebringe fagligt relevante data til klyngerne, der motiverer til refleksion og
kvalitetsarbejde både på mødet og hjemme i prakis efter mødet.
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Nærmere specifikt nævnte styregruppen følgende:
-

Det skal være nemmere at arbejde databaseret i klyngerne
Fastholde fokus på at pakkerne skal have faglig tyngde og hjælpe praksis med at flytte sig
til at opnå højere kvalitet på et område
Større fokus på implementeringsdelen - hvad de gerne vil arbejde videre med efter
klyngemødet
Skabe bedre koordinering med de regionale kvalitetsenheder, bl.a. i forhold til hjælp til
implementeringsdelen
Behov for at få bedre overblik over, hvad klyngerne arbejder med og interesserer sig for,
så vi kan målrette tilbuddene endnu mere (fx i form af en afrapportering fra klyngerne)
Større fokus på hvordan klyngerne kan samarbejde med øvrige aktører, fx hospitaler,
kommuner og patientforeninger.

Det blev besluttet, at sekretariatet udarbejder et udkast til et perspektiverende afsnit til
rapporten fra styregruppen. Rapporten præsenteres for bestyrelsen på deres næste møde. Dertil
at afsnittet om data blev nuanceret mere i forhold til, at data i programmet forstås som mere
end blot tal. Data kan også bestå af systematisk indsamlet tekst. F.eks. fra
spørgeskemaundersøgelser, audits mv., som er indsamlet med et givent formål, der kan danne
grundlag for en drøftelse i klyngen.

3. Status for virtuelle aktiviteter
Styregruppen tog orienteringen til efterretning.
Der var enighed om, at sekretariatet i dialog med formanden skal overveje behovet for en
spørgeskemaundersøgelse og herunder også timingen. med henblik på at undersøge, hvor
klyngerne står efter COVID-19, hvad erfaringerne har været med at afholde virtuelle møder, og
hvad de har brug for fra KiAP for at komme godt i gang med klyngearbejdet igen. Såfremt det
besluttes at igangsætte en sådan, skal den godkendes i styregruppen

4. Drøftelse af klyngearbejdet efter COVID-19
Styregruppen var enige om, at det ikke er nødvendigt med mange nye initiativer (udover de
allerede planlagte), men at der skal laves en fælles udmeldinger fra parterne i takt med, det
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bliver muligt at afholde fysiske møder igen. Hvis genåbningen trækker ud, bør der laves en
udmelding omkring muligheden for afholdelse af virtuelle møder mv.

5. Drøftelse af status på klyngepakker
Styregruppen tog orienteringen til efterretning, herunder en gennemgang af den konkrete
proces for udarbejdelse af en klyngepakke, og drøftede det videre arbejde med udarbejdelse af
klyngepakker.
Der var enighed om, at det er vigtigt at fokusere på udvikling af klyngepakker indenfor listens
prioriterede emner, herunder også listens mindre tilgængelige emner som fx kontinuitet.
Styregruppen havde derudover følgende forslag til emner for klyngepakker:
- Samarbejdet om psykiatriske patienter
- Særligt sårbare – fx rygning, mistrivsel og overvægt.
- Det tværsektorielle samarbejde

6. Præsentation af ny spørgeskemaformular
Styregruppen fandt spørgeskemaformularen meget brugbar og tog orienteringen til efterretning.

7. Drøftelse af skitse til klyngepakke om henvisning til kommunale forebyggelsesog rehabiliteringstilbud
Styregruppen drøftede oplæg til kommunal klyngepakke om henvisning til forebyggelsestilbud.
Styregruppen var generelt set positive overfor udkastet og den hjælp, der ligger i pakken til
kommunen i forhold til datatræk. De kunne imidlertid ønske sig, at der kom mere ind i pakken
om bl.a. , hvad patienter får med hjem fra tilbuddet, og de udfordringer, der kan være med, at
patienterne ikke ønsker at deltagei de pågældende tilbud.

8. Øvrige orienteringspunkter
Styregruppen tog orienteringen til efterretning, herunder orientering om ordiprax+.
KiAP vil i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen iværksætte en række initiativer, der skal gøre
de praktiserende læger og ikke mindst klyngerne bekendte med ordiprax+.
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I KiAP’s nyhedsbrev til klyngekoordinatorer, der udsendes i uge 6, præsenteres følgende tilbud:
•
•
•

Vejledning til, hvordan du finder vej til ordiprax+ samt præsentation til funktionaliteter og
vejledning til specifikke datatræk.
Klyngepakke om nedre luftvejsinfektioner med udgangspunkt i data fra ordiprax+.
Invitation til webinar om ordiprax+ onsdag den 24. marts kl. 16.00-17.30 for klyngekoordinatorer
og bestyrelsesmedlemmer.

Styregruppen er velkommen til at deltage den 24. marts. Tilmelding kan ske her:
https://www.tilmeld.dk/kiap24032021

9. Næste møde
Styregruppen var enige om et punkt med præsentation af flere skitser til kommunale
klyngepakker hvis muligt.

10. Eventuelt
Der var intet under eventuelt.
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