PRAKTISERENDE
LÆGERS
ORGANISATION

16. januar 2018

Referat af 1. programstyregruppemøde den 4. januar 2018.
Deltagere: Christian Boel, koncerndirektør, Region Midtjylland (formand), Christian Freitag, formand for
PLO og formand for programbestyrelsen, Anders Beich, formand for DSAM, Henrik Dibbern, medlem af
PLO’s bestyrelse, Knut Borch Johnsen, vicedirektør og lægefaglig chef, Holbæk Sygehus, Kurt Espersen,
koncerndirektør, Region Syddanmark.
Afbud: Trine Jeppesen, medlem af PLO’s bestyrelse og Jakob Bigum Lundberg, direktør i Næstved
Kommune, repræsentant for KL.
Sekretariat: Rikke Friis, DR, Jonatan Schloss, PLO, Kirsten Jørgensen, DR, Marie S. Larsen, PLO og Dorthe
Arleth, PLO (referent).

Dagsorden:
1. Velkomst og præsentation
2. Introduktion til program for kvalitetsudvikling i almen praksis ad OK18 ved formand for
programbestyrelsen Christian Freitag.
3. Drøftelse og prioritering af projektspor mhp. milepælsplaner. Konkret oplæg til milepælsplan for
klyngedannelse og data/indikatorer. Som en del af milepælsplan for klyngedannelse skal drøftes et
oplæg til faktaark.
4. Kick-off-arrangement (udlandstur, fx Wales) – tid, sted og indhold. Datoforslag: 1.-3. marts 2018
5. Godkendelse af budget for programmet med henblik på forelæggelse for bestyrelsen
6. Meddelelser fra formand for styregruppen Christian Boel ift. programsekretariat m.v. (bilag bl.a.
governance, stillingsopslag, orientering om regionale møder m.v.)
7. Kommende møder i styregruppen, herunder kadence, længde mv.
8. Eventuelt

Referat:

Ad punkt 1. Velkomst og præsentation
Christian Boel (formand) bød velkommen og foreslog en præsentationsrunde, hvorefter deltagerne
introducerede sig.
Ad punkt 2. Introduktion til programmet og tankerne bag, ved Christian Freitag.
Christian Freitag beskrev kort overvejelserne i forhandlingerne om et nyt kvalitetsregime for almen praksis
og om baggrunden for etablering af en programorganisation, samt ikke mindst tankerne bag
kvalitetsudvikling i klynger – faglige fællesskaber for lægeklinikker. I den forbindelse blev det også
pointeret, at der var stor enighed og engagement i forhold til kvalitetsudvikling i almen praksis mellem
parterne.
I forlængelse af denne introduktion var der meningsudvekslinger om kvalitetsprogrammet bl.a. i forhold til
værdien for patienten i form af bedre behandling, ligesom der også for patienterne vil kunne opnås en
mere ensartet oplevelse af sundhedsvæsenet, herunder almen praksis, med arbejdet i klynger. Vigtigheden
af, at få gjort brug af forskningsenhederne blev også nævnt, både i forhold til at udbrede viden, men også i
forhold til at igangsætte ny forskning. I forlængelse heraf blev anført, at sygehusvæsenet var og fortsat er
på en rejse i forhold til kvalitetsudvikling, og at det i den forbindelse kunne relevant at opsætte nogle
målsætninger eller succeskriterier for program for kvalitetsudvikling i almen praksis, eventuelt i form af
delmål fx for områder som klyngeetablering. Mål eller succeskriterier kunne udmærket ændres over tid,
men det fandtes vigtigt, at der blev sat mål og dermed retning for arbejdet.
I forlængelse af ovenstående blev det besluttet, at styregruppen laver oplæg til bestyrelsen i forhold til mål
og succeskriterier, og at sekretariatet laver oplæg til drøftelse på næste styregruppemøde. Målene bør
omfatte organisatoriske mål – fx klyngeetablering, såvel som effekter for patienter/samarbejdspartnere og
patientbehandlingen.
Under punkt 2 blev også drøftet kommunikation bl.a. i relation til referater og information om programmet
i øvrigt. Det blev besluttet, at bestyrelsen tager stilling til en kommunikationspolitik, et navn og logo for
programmet, og en hjemmeside, hvor fx dagsorden, referater og powerpoint fra de regionale besøg gøres
tilgængelige. Dog blev det besluttet, indtil videre, at benytte DAK-E’s hjemmeside til dette formål, dog
eventuelt med lidt tilpasning i looket, samt at der på PLO og DR’s hjemmeside informeres kort og henvises
til denne side for yderligere information.
Ad punkt 3. Governance og projektspor, særligt klyngeetablering.
Oplæg til governancepapir blev drøftet. Der blev foreslået en mindre ændring. Ny version af
governancepapir vedlagt. Der var enighed om, at governancepapiret var et dynamisk dokument, der kunne
være behov for at opdatere indenfor et år tid.
Herefter fulgte en drøftelse af klyngeetablering i relation til opstart nu eller en mere afventende tilgang. De
hensyn, som blev anført i den anledning, var, at det er godt med engagerede læger, som går i gang, men at
der ved denne tilgang er en risiko for, at en række læger bliver ladt tilbage. Hertil kommer, at programmet
vil få vanskeligere ved at understøtte og sætte retning for relevant klyngedannelse, såfremt der er dannet
et betydeligt antal klynger på forhånd. Det blev i forlængelse heraf aftalt, at etableringen af klynger som
minimum bør afvente Christian Boel og Christian Freitags besøg i regionerne i forhold til dialog om
kvalitetsprogrammet, og i særdeleshed etablering af klynger. Da det sidste af disse besøg er den 9. marts
2018, vil de første klynger kunne etablerer sig fx pr. 1. april 2018. Disse klynger skal melde sig til
programsekretariatet med henblik på styregruppens rådgivning. Denne procedure vil også sikre

styregruppen viden om forhold i klyngedannelsen – en slag pilotprojekt, og styregruppen vil kunne
fastlægge pejlemærker i forhold til klynger. Alle deltagere var dog enige om, at klynger vil være dynamiske
enheder, så der vil over tid ske en tilpasning, som også vil være uden for styregruppens råderum.
Udkast til faktaark tilpasses, så der kun anføres det, det der er relevant på nuværende tidspunkt og
inspiration i form af ”tørresnor” med forslag til emner, som klyngerne kan arbejde med, tilføjes. Nyt oplæg
vedlagt. Faktaark og oplæg til foreningsvedtægter, som kan udgøre inspiration til klynger i foreninger
offentliggøres sammen med referatet. I forhold til økonomi vil forholdet om udbetaling af midler til
klyngerne, herunder eventuelt i form af en overgangsordning, blive drøftet mellem parterne (PLO og
DR/RLTN).
Om indikatorer var der på den korte bane behov for at programmet bidrager til udvikling af de almen
medicinske indikatorer, som skal indgå i de nationale mål for sundhedsvæsenet, idet disse skulle være klar i
maj 2018 med henblik på at indgå i ØA19. På længere sigt skal der arbejdes med øvrige almen medicinske
indikatorer.
Det blev besluttet at etablere en arbejdsgruppe med deltagere som angivet i dokumentet i projektsporet DR, PLO, DSAM og Sundheds- og Ældreministeriet. Arbejdsgruppen skal i første omgang arbejde med
udvikling af indikatorer ift. de nationale mål og senere øvrige indikatorer for almen medicin. Danske
Regioner anførte i den forbindelse, at de ønsker deltagelse af en repræsentant fra PKKP.
Programsekretariatet skulle udarbejde kommissorie for arbejdsgruppen.
I forlængelse af ovenstående blev det pointeret, at det ville være programbestyrelsen, som var afsender af
forslag til nationale mål for almen praksis. Anders Beich vil komme med et kort oplæg til arbejdsgruppen.
Og endelig blev det foreslået at inddrage patienter til fokusgrupper i forhold til nationale mål.
Ad 4. Studietur
Studietur blev drøftet. Der var ikke opbakning til, at hele styregruppen tog på studietur til Wales bl.a. pga.
knap tid, dog var der opbakning til, at Christian Boel og Christian Freitag tog afsted, eventuelt på et senere
tidspunkt. Det blev besluttet, at der arrangeres en ”studietur” i Danmark, fx Middelfart, fra fredag den 2.
marts kl. 12 til lørdag den 3. marts 2018 kl. 12. Her kunne eventuelt indbydes oplægsholder fra Wales.
Ad 5. Økonomi
Budget for programmet blev taget til efterretning. Budgettet vil blive forelagt for bestyrelsen mhp.
godkendelse ved bestyrelsens førstkommende møde.
Ad 6. Meddelelser m.v.
Stillingen som sekretariatschef er aktuelt i opslag. . Pt. er der ikke overblik over indkomne ansøgninger,
men der er ca. 14 dage til ansøgningsfristens udløb. I forhold til ansættelsesudvalg er dette beskrevet i
governancepapiret. Konkret vil ansættelsesudvalget bestå af: Christian Boel, Christian Freitag, Trine
Jeppesen, Jonatan Schloss og Rikke Friis.
Endvidere er der nu planlagt regionale møder i alle regioner, hvor Christian Boel og Christian Freitag vil
komme med oplæg og indbyde til dialog om klynger med repræsentanter fra PLO-K, PLO-R og regionale
repræsentanter, herunder fra de regionale kvalitetsorganisationer. Der var enighed om også at indbyde én
repræsentant fra DSAM til disse møder. Sekretariatet laver oplæg til præsentation til disse møder. Christian
Boel og Christian Freitag aftaler den nærmere arbejdsdeling på møderne.

Ad 7. Kommende møder i styregruppen.
Der var enighed om, at styregruppen skulle mødes ca. hver anden måned, dog undtaget ferieperioder, med
en varighed på 2½ time. Der planlægges møder for hele 2018 og næstkommende møde vil finde sted ultimo
marts måned. Doodle udsendes.
Ad 8. Eventuelt
Intet.

