Referat Koordineringsgruppen 12. november 2019
1. Opsamling på møde i Strategisk Sundhedsforum den 8. november
• IV-aftalen: Der skal arrangeres et møde i december for IV-styregruppen (Leif Serup, Henrik Aarup,
Eva Sejrsdal, Malene Møller) for at få styr på bl.a. tids- og procesplan for implementering aftalen.
• Strategisk Sundhedsforum besluttede at opretholde samarbejdsforum for psykiatri på børne- og
ungeområdet. Peter tilpasser det nuværende kommissorium (bl.a. med forslag om delt
formandskab).
• Børnesundhedsprofilen: Haukur bringer, som aftalt på SSF, sagen videre til de kommunale børneog ungedirektører. Helle og Vickie deltager så vidt muligt på møde med direktørerne.
• Netværk vedr. genoptræning: Netværket vedrørende genoptræning orienteres om SSFbehandlingen af netværkets kommissorium.
• Telemedicinsk sårvurdering: Vickie videresender SSF-referatet til TeleCare Nord-sekretariatet.
2. Udviklingsdøgn
Mandag den 18. november mødes SSF-formandskabet og drøfter planlægning af udviklingsdøgnet.
3. Studietur til Bruxelles
Programmet til turen samt notat om det belgiske sundhedssystem skal snart på plads. Haukur og Maria er
tovholdere i Koordineringsgruppen.
4. SKU-dagsorden
PIU inviteres først til marts-mødet i SKU. Derudover sættes implementeringsplan for sundhedsaftalen på
dagsordenen (Jane og Peter færdiggør udkast til planen).
5. Mødeplanlægning for Sundhedspolitisk Samling
Maria sender bud på datoer, som afklares kommunalt.
6. Mødeplanlægning Fælles FU for 2020
Mødeplanlægningen er håndteret.
7. Sammenskrivning af samarbejdsaftaler
Ift. sammenskrivning af aftaler på forebyggelsesområdet er der behov for en lidt bredere stillingtagen til om
der er brug for en reel revision (med nedsættelse af arbejdsgruppe etc.) eller blot en sammenskrivning af
aftalernes indhold. Peter forhører sig kommunalt om dette.
Sammenskrivningen vedr. psykiatriaftaler (ældre/demens) vendes med Jesper Torp.
Sammenskrivningen af aftaler vedr. kommunikation på børneområdet udskydes indtil videre pga.
sammenhæng til igangværende revision af aftale om indlæggelse og udskrivning samt den igangværende
dialog om håndtering af børneundersøgelser.
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8. Henvendelse fra Demensenheden
Jesper Torp er blevet kontaktet af Demensenheden, som gerne vil holde årlige møder med de enkelte
kommuner. Det blev aftalt, at regionen kontakter de enkelte kommuner direkte.

9. Eventuelt
• LÆ-erklæringer (LÆ101 og LÆ121): Udvikling af en digital arbejdsgang er i gang i Aalborg Kommune.
Det blev aftalt, at Haukur drøfter punktet med Netta fra arbejdsmarkedsområdet.
• Fælles tværsektoriel kompetenceudvikling: Regionen har et ønske om et fælles kursus i 2020 for
”forbedringsagenter” (udbudt af Dansk Selskab for Patientsikkerhed). Kurset forventes at koste ca.
20.000 kr. Regionen har brug for en uforpligtende tilkendegivelse om kommunernes eventuelle
interesse i dette. Vickie sender til Haukur og Peter, som videreformidler til kommuner.
• Listen med faste opgaver i Koordineringsgruppen er blevet opdateret.
• Det blev aftalt, at der på januar-møde med klyngesekretariaterne spørges ind til behovet for et
(detaljeret) overblik over arbejdsgrupper (inkl. referater o.l.) på hjemmesiden.
• Der sættes fremadrettet et fast punkt på dagsordenen til Koordineringsgruppen: Hvad skal
formidles til klyngerne fra SSF/SKU-regi?
• Peter laver en mail til klyngesekretariaterne om, at de skal huske status til SSF/SKU på første møde
hvert år – dvs. næste status skal leveres senest 14. februar. Statussen skal ske med udgangspunkt i
de politiske pejlemærker i Sundhedsaftalen.
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