Referat
Møde:
Koordineringsgruppen for Sundhedsaftalen
Tid:
Onsdag den 10. juni 2020 kl. 8.30-10.30
Sted:
Teams - virtuelt
Deltagere: Jane Pedersen (JP), Vickie Hayes Kyed (VHK), Peter Hvid Paulsen (PHP), Jonas
Birk Lunen (JBL), Haukur Thorsteinsson (HT), Maria Dinesen (MD), Camilla
Donslund (CD)
Afbud:
Mødeleder: Maria Dinesen

Godkendelse af referat fra 12. maj
Referat:
Referatet blev godkendt.

Opfølgning på SSF-møde 29. maj og Fælles Forretningsudvalgsmøde 8. juni
v. alle
Gennemgang af dagsorden (bilag 2) /referat til SSF-mødet 29. maj samt FFU 8. juni (bilag 3).

Referat:
SSF-møde:
Sundhedsaftalens DASH-board:
Der mangler en afklaring fra regionalt hold ift. deltagerkreds i ledelsesinformationsgruppen. Næste møde foreslås
afholdt efter sommerferien.
JP giver PHP besked om, hvilken regional aktør, der skal koordineres med ift. et nyt møde.
Kommissorium for Driftsforum for Børn og Unge Psykiatri:
Kommissoriet blev godkendt i SSF uden kommentarer. Psykiatrien har dog en række bemærkninger til
kommissoriet, herunder faktuelle fejl.
Det blev besluttet, at en tilretning af kommissoriet skal ske på forummets første møde, hvorefter det sendes til
orientering i Fælles FU.
Fælles Forretningsudvalg:
Børnesundhedsprofilen:
Kommissoriet er godkendt som indstillet i Fælles FU, og udpegningen til styregruppen skal derfor sættes i gang
hurtigst muligt.
På styregruppens første møde kan kommissoriet drøftes med baggrund i høringssvar fra Aalborg Kommune.
Børnesundhedsprofilen er også på SKU-dagsorden med henblik på endelig godkendelse af en gentagelse d. 18/6.
VHK sender punktet til koordineringsgruppens kommunale deltagere mbp. orientering og evt. kommentering inden
d. 11/6.
Drøftelse af kadence for sekretariatsbetjeningen i Fælles Forretningsudvalg:

Det blev besluttet at fastholde den nuværende arbejdsgang med fokus på at overholde de fælles tidsfrister for
fremsendelse af materiale i forberedelsesfasen.
Kommissorium for de overvægtige børn, unge og gravide:
Sammenfatning af forskningsresultater vedr. overvægtige børn, unge og gravide sendes med referatet fra Fælles
FU.

Orientering om status efter tværgående FU-møde om psykiatri 28. maj v.
Jonas Birk Lunen og Jane Pedersen
På SSF-mødet 6. marts blev det besluttet at samle repræsentanter fra Sundheds, social, beskæftigelse og
børn/unge til et samlet FU-møde om psykiatri-samarbejdet. Mødet blev afholdt 28. maj, og er siden blevet drøftet i
både SSF 29. maj samt FFU 8. juni.
Der gives en kort orientering om mødets forløb og indhold fra de deltagende koordineringsgruppemedlemmer,
samt drøftes input til den videre proces og videre fokuspunkter i det fælles arbejde.

Referat:
Koordineringsgruppens repræsentanter på det tværgående FU-møde om psykiatrisamarbejdet orienterede kort om
mødets forløb, samt den skitserede proces for det fremadrettede arbejde.
Der arrangeres endnu et tværgående FU-møde i efteråret, hvor repræsentanterne skal drøfte fælles vision og det
videre arbejde.

Sundhedspolitisk Samling 2020 v. Haukur Thorsteinsson
Sundhedspolitisk Samling er fastsat til 20.november 2020, og der arbejdes fortsat videre med programmet.
Arbejdsgruppen orienterer på mødet om planlægningens status, herunder lokation, input fra klyngerne og evt.
ekstern inspiration.

Referat:
Arbejdsgruppen orienterede kort om fremdriften i arrangementet, som afholdes på Comvell i Rebild.
Arbejdsgruppen bad Koordineringsgruppen om input til balancen mellem Key-note-oplæg, workshops og de
forskellige emner fra Sundhedsaftalen samt hvorvidt Borgerdesign fra Region Midtjylland skulle have en plads i
programmet. Der blev ikke truffet beslutninger, men givet input til arbejdsgruppens videre arbejde d. 17/6.
Sundhedspolitisk Samling er et punkt på SKU-mødet d. 18/6. HT og VHK er tovholdere herpå.

Bud på overblik over projekter og arbejdsgrupper v. Jonas Birk Lunen
Jonas Birk Lunen fremlægger sit bud på et overbliksmateriale for koordineringsgruppen. Der tages blandt andet
afsæt i et lignende materiale fra seneste sundhedsaftaleperiode.

Referat:
JBL gav nogle indledende tanker omkring et overblik over projekter og arbejdsgrupper via Teams/powerpoint.
Behovet for et overblik drejer sig om de centralt igangsatte udviklingsprojekter, og ikke hvad klyngerne sætter i
gang lokalt.

Det blev besluttet at tage udgangspunkt i den tidligere Sundhedsaftale-periodes overblik, men med tilføjelse af en
række informationer, der muliggør hurtig opfølgning og overblik, såsom proces, arbejdsgruppedeltagere,
formandskab og sekretariat.
JBL vil til næste møde i Koordineringsgruppen udarbejde og præsentere et nyt udkast.
Som en udløber til punktet drøftede koordineringsgruppen et møde med klyngesekretær-gruppen, med henblik på
at drøfte og udvikle de fælles arbejdsgange vedr. status, vidensdeling og andre opgaver, der løses i feltet mellem
de lokale klynger og den centralt placerede koordineringsgruppe.
MD, JBL og CD har til opgave at få kalendersat et møde i september.

Forslag om heldagsmøde i koordineringsgruppen i august v. Jane Pedersen
En drøftelse i gruppen af behov for og ønsker til et heldagsmøde i koordineringsgruppen i august.

Referat:
Der var bred opbakning til idéen.
Heldagsmødet skal have afsæt i erfaringer og drøftelser fra det første år i den nye sundhedsaftale-organisering,
herunder de pointer om udvikling af mødeformer, som blev drøftet på udviklingsdøgnet i Strategisk
Sundhedsforum i januar. Desuden skal der på dagen udarbejdes et årshjul for Koordineringsgruppen, ligesom det
skal vendes, hvordan koordineringsopgaven gribes an i praksis, fx i forhold til sammenhængen mellem Strategisk
Sundhedsforum og de 4 klynger.
VHK finder en dato for heldagsmødet.

Dagsorden til SKU-mødet v. Maria Dinesen
Dagsordenen drøftes med henblik på evt. obs. punkter.
Den kan ses i SSF-dagsordenen (bilag 2) i daværende punktform og ellers bruges den rigtige version, hvis den er
kommet til mødet i koordineringsgruppen 10. juni.
Dagsorden sendes ud torsdag d. 11. juni inden kl. 14.

Referat:
Obs. punkter blev behandlet under punktet vedr. opfølgning på SSF-møde og Fælles FU møde.

Evt.
Intet under evt.

Afslutning
Næste planlagte møde er 9. september 2020, VHK er mødeleder.

