Referat af styregruppemøde torsdag den 23. maj 2019
Mødet blev afholdt som et videomøde i Danske Regioner

Deltagere: Christian Boel, styregruppeformand, regionsdirektør i Region Nordjylland, Knut BorchJohnsen, vicedirektør, Holbæk Sygehus, Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark,
Jakob Lundberg, direktør i Næstved Kommune, Trine Jeppesen, medlem af PLO’s bestyrelse,
Henrik Dibbern, medlem af PLO’ bestyrelse og Lise Dyhr, medlem af DSAM’s bestyrelse.
Sekretariatet: Rikke Verner Agergaard, programchef i KiAP, Cecilie Heerdegen Leth,
seniorkonsulent i Danske Regioner, Peter Christian Madsen, konsulent i Danske Regioner, Birgitte
Harbo, chefkonsulent i KiAP (referent).

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2. Input til PLO-E’s kommende kursus om data
Styregruppen drøftede PLO-E’s kommende kursus om data i november. Styregruppen var enig i de
foreslåede tilføjelser til programmet, og om at kurset med disse ændringsforslag kan afholdes
som planlagt i efteråret 2019.
Styregruppen havde desuden et ønske om at sikre et tættere samarbejde med udbydere af
kursustilbud til klyngerne, herunder om undervisningens nærmere indhold, hensigter og formål
samt det konkrete dagsprogram. Denne måde at udvikle klyngetilbud på kan man bl.a. se, at de
har haft stor gavn af i New Zealand. Styregruppen bad på den baggrund det udvidede sekretariat
om at forberede en drøftelse på næste møde af programmets fremtidige involvering i
efteruddannelsesindsatsen til klyngekoordinatorerne.

3. Godkendelse af oplæg til rammer for netværks-/inspirationsdage den 8.-9. oktober 2019
Styregruppen drøftede forslag til overordnet ramme for netværks-/inspirationsdagene i oktober.
Styregruppen gjorde opmærksom på, at der var en fejl i det vedlagte regneeksempel. Sekretariatet
har glemt at fratrække omkostninger forbundet med aftensmad på dag 2.
Der var opbakning til, at sekretariatet arbejder videre med det skitserede oplæg, hvor det er
muligt at deltage sammenlagt halvandet døgn, og hvor klyngerne finansierer omkostningerne
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forbundet med at sende max 3 medlemmer afsted. Øvrige deltagende organisationer afholder
også selv deres udgifterne forbundet med arrangementet, på nær medlemmer af KiAP’s
styregruppe og bestyrelse, hvis deltagelse finansieres af KiAP. Styregruppen var enig om, at de
regionale kvalitetsenheders deltagelse og medvirken på dagen skal prioriteres. De var også enige
om, at form, deltagerkreds mv. på netværksdagene skal afprøves og evalueres, og at der på den
baggrund kan ske en tilpasning af konceptet til de kommende år alt efter klyngernes ønsker og
behov. Det er vigtigt at melde datoen ud hurtigst muligt og inden sommerferien. Styregruppen vil
blive holdt løbende orienteret om planlægningen af arrangementet og vil blive bedt om at
godkende det endelige program.

4. Orientering om status for programmet
Programchefen orienterede om status for programmet. I den forbindelse bad styregruppen
sekretariatet om - i samarbejde med regionerne - at udarbejde en nærmere opgørelse af læger
udenfor klyngerne i august/september, når de sidste klynger forventes at have registreret sig.
Styregruppen bad også om, at sekretariatet går i dialog med de regionale kvalitetsenheder om,
hvordan man kan sikre en højere grad af overensstemmelse mellem tilbuddene (fx den samme
basispakke) på tværs af alle udbydere i KiAP og regionerne. Der var desuden et ønske om, at KiAP
forsøger at skabe noget medieomtale den 6. juni i forbindelse med, at ordiprax+ går i luften.
Programchefen orienterede om, at Camilla Palmhøj fra Region Midtjylland, Lise Dyhr fra DSAM og
Jonas Hald fra PLO er udpeget til forskningsprojektets følgegruppe. KiAP har desuden ansat Palle
Mark Christensen som lægelig konsulent én dag om ugen.
Styregruppen tog orienteringen til efterretning.

5. Tilbagemelding fra bestyrelsen vedr. delmål og succeskriterier
Styregruppen tog tilbagemeldingen fra bestyrelsen til efterretning omhandlende, at der skal
sorteres ud i de succeskriterier, som vedrører programmets almindelige drift, og at der skal tilføjes
et delmål under klyngepakker om fokus på tværsektorielle pakker.
6. Drøftelse af udsendelser af styregruppens dagsordener
Styregruppen drøftede eventuel offentliggørelse af dagsordener forud for styregruppemøderne og
besluttede, at det er op til hver part i styregruppen at distribuere dagsordenen til relevante
personer. Det betyder, at sekretariatet ikke skal offentliggøre dagsordenerne på hjemmesiden
eller sende dagsordenerne ud til andre end styregruppens medlemmer/sekretariater.
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10. Drøftelse af dagsorden til næste møde
Styregruppen havde følgende forslag til punkter til kommende møder:
-

Status på læger i klynger
Status på klyngepakker
Fokus på spor 4 med inspiration fra New Zealand (bl.a. uddannelse af klyngekoordinatorer,
proces for udarbejdelse af klyngepakker, koordination af tilbud i regionerne/KiAP)
Jura i tilknytning til datasporet og samkøring af data
Aktivitet i klyngerne, hvad arbejder klyngerne med?
Årshjul for klyngekoordinatorer på KiAP’s hjemmeside
Oplæg fra PLO og DSAM om datasæt til klyngerne (fra seminaret den 1. maj)
Introduktion til Ordiprax+.

Styregruppen var enige om at fastholde datoen for mødet til trods for, at et medlem er på
sommerferie og et medlem muligvis har anden mødeaktivitet.

11. Eventuelt
Der var intet under eventuelt.
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