Referat af styregruppemøde tirsdag den 19. juni 2018

Deltagere: Christian Boel, styregruppeformand og koncerndirektør i Region Midtjylland, Trine
Jeppesen, medlem af PLO’s bestyrelse, Henrik Dibbern, medlem af PLO’s bestyrelse, Annette
Houmand, Næstformand i DSAM, Knut Borch-Johnsen, vicedirektør, Holbæk Sygehus (via video),
Jakob Lundberg, direktør i Næstved Kommune.
Gæster: Henrik Pinds Rasmussen, Maja Skov Paulsen, Thomas Bo Nielsen og Christian Hollemann
Pedersen (KiAP).
Sekretariatet: Rikke Verner Agergaard, Kirsten Gregens Dalsjö (observatør), Cecilie Heerdegen
Leth (observatør), Birgitte Harbo (referent).
Afbud: Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Forud for mødet var sekretariatet blevet gjort opmærksom på behovet for mere fyldestgørende
sagsfremstillinger. Sekretariatet vil tage højde herfor i udarbejdelsen af fremtidige dagsordener.

2. Præsentation af KiAP
Programchefen præsenterede KiAP’s organisering, opgaver og medarbejdere.
Styregruppen tog orienteringen til efterretning og besluttede, at gruppen skal orienteres om
status for opgaver i KiAP, som relaterer sig til styregruppens arbejde, bl.a. overdragelse af Sentinel
(anvendes fortsat af praktiserende speciallæger (FAPS)). Præsentationen af opgaver mv. er vedlagt
referatet.
Henrik Prinds Rasmussen og Maja Skov Paulsen fra KiAP præsenterede derefter muligheden for at
etablere et klyngemodul til understøttelse af klyngens arbejde samt muligheden for at udarbejde
datatræk på KOL og diabetes med udgangspunkt i en generisk motor, som også benyttes til
forløbsplanerne.
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Styregruppen tog orienteringen til efterretning og gav udtryk for, at de præsenterede muligheder
virker praksisnære, let tilgængelige og synes at opfylde flere behov.

3. Status på programmet
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Hjemmeside, herunder status for klyngeindmelding
Formalia om klyngedannelse, herunder samarbejde med Deloitte
Dialog med regionerne og regionale PLO-formænd
Ansættelse af lægefaglig konsulent
Igangsættelse af arbejdsgrupper
Henvendelse fra patientforening
Regeringens nye sundhedsudspil: ”En læge tæt på dig – en plan for fremtidens
almen praksis”

Programchefen gennemgik status for programmet.
Styregruppen tog orienteringen til efterretning. I forhold til klyngeindmelding ses en tendens til, at
klyngerne bliver større end forventet. Det betyder, at programmet bl.a. skal være opmærksomt
på, at det kommende efteruddannelsestilbud til klyngekoordinatorerne klæder koordinatorerne
på til at facilitere større grupper.
Der var enighed om, at svar på uklarheder om formalia i forhold til klyngedannelse lægges på
hjemmesiden i takt med, at de afklares.
Styregruppen ønsker at få tilsendt oversigt over arbejdsgrupperne, når de sidste medlemmer er
kommet på plads.
Hvad angår henvendelser fra eksterne parter om samarbejde er der behov for, at styregruppen får
et oplæg til en principiel drøftelse af, hvordan samarbejdet mest hensigtsmæssigt kan foregå. I
forhold til den konkrete henvendelse fra en ekstern part er det i regi af programmet endnu for
tidligt at indgå et samarbejde. Denne drøftelse vil indgå i projektsporet om regional organisering,
der fokuserer på rammerne for og forventninger til samspillet mellem klynger og det øvrige
sundhedsvæsen.
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4. Drøftelse af første udkast til leveranceplan for klyngesporet
Styregruppen drøftede første udkast til leveranceplan for klyngesporet. Der blev bl.a. spurgt ind til
forslag om regionale undersider på www.kiap.dk. Der var enighed om, at det er en god idé at
skabe overblik over regionale initiativer, men at der skal være konsensus mellem regionerne og
KiAP omkring formål og anvendelse af regionale informationer på hjemmesiden.
Der er etableret en facebook-gruppe for klyngerne, som KIAP’s sekretariat vil blive inviteret til. Det
er vigtigt, at KIAP’s rolle på forhånd siden defineres tydeligt.
Styregruppen godkendte udkast til leveranceplan med beslutning om, at der inden for den
nærmeste fremtid skal ske en målrettet kommunikation til kommunerne i form af et nyhedsbrev,
som kan sendes rundt og fx tages med til møderne i de kommunalt lægelige udvalg.
Styregruppen vil på næste møde få fremlagt udkast til en samlet projektbeskrivelse for
klyngesporet.

5. Drøftelse af klyngekoordinatorernes behov for understøttende digitale værktøjer
Styregruppen godkendte, at sekretariatet undersøger og beskriver, hvilke administrative og
tekniske behov, herunder digitale løsninger, som klyngekoordinatorerne kan have behov til at
håndtere og understøtte klyngernes arbejde.
Oplægget skal beskrive fordele og ulemper ved de forskellige scenarier, herunder præsentere bud,
der ikke kun forholder sig til nutidens behov men også rækker frem i tiden. Det er desuden vigtigt
at spørge bredt ud om behovet, da der sandsynligvis er læger, som er interesseret i at melde sig
som koordinator, men endnu ikke har gjort det, og som kunne have relevante input.

6. Drøftelse og godkendelse af efteruddannelsesoplæg til klyngekoordinatorer fra PLO-E
Styregruppen drøftede oplæg til efteruddannelsestilbud til klyngekoordinatorer.
Styregruppen ønskede at korte uddannelsesoplægget ned til en dag, og således tilbyde en form for
introdag til klyngekoordinatorerne.
Dagen skal have fokus på mødeledelse og facilitering, herunder særligt i store klynger, hvordan
arbejder man med data, og hvordan skabes fremdrift i klyngearbejdet. Programmet må desuden
gerne tydeliggøre, at det er teoretisk funderet. De administrative elementer flyttes til
hjemmesiden i form af forskellige instruktioner og videoer.
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Herudover skal der på sigt udbydes forskellige supplerende og mere tematiske
uddannelsesmoduler på baggrund af efterspørgsel. Disse moduler tænkes afviklet lokalt som
kortere moduler med en kombination af faglige input og netværksopbyggende tiltag.
Det blev aftalt, at styregruppen godkender revideret udkast til program for introduktionskursus til
klyngekoordinatorer via en skriftlig proces i styregruppen. Herefter sendes oplæg til
fondssekretariatet til gennemførelse af en skriftlig proces i Fonden for almen praksis i forhold til
stillingtagen til finansiering. Styregruppen godkendte, at kurserne afholdes med en kursusdag per
region.
7. Drøftelse af mulige kommunikationsaktiviteter i forhold til klyngedannelsen
Styregruppen var enige i de i sagsfremstillingen nævnte kommunikationsaktiviteter, herunder
interview/video med en klyngekoordinator på hjemmesiden og om muligt artikel i Dagens Medicin
samt inspirationsoplæg/artikler fra andre lande, der arbejder med klynger. Herudover skal der
laves et danmarkskort på hjemmesiden, hvor man kan følge klyngedannelsen samt et nyhedsbrev
til kommunerne.

8. Drøftelse af evt. studietur for styregruppen
Styregruppen besluttede, at der skal planlægges en studietur for styregruppen, og at sekretariatet
skal se på mulighederne i Wales og Skotland afhængig af, hvilket land Danmark bedst kan
sammenlignes med.
9. Næste møde
Styregruppen besluttede, at sekretariatet sender et forslag til en proces for udvælgelse af
forskningsprojekter rundt til skriftlig høring i styregruppen. Forslaget skal tage udgangspunkt i at
sikre størst mulig stringens og uvildighed i udvælgelsesprocessen.

10. Eventuelt
Anette Houmand bad styregruppen være opmærksom på, at der den 20-22. august 2018 afholdes
en konference om overdiagnostisering i København.
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