Referat
Møde:
Tid:
Sted:
Deltagere:

Koordineringsgruppen for Sundhedsaftalen
Tirsdag den 15. december 2020 kl. 8.00-10.00
Teams
Daniel Kjærgaard Simonsen, Maja Lynderup Bergmann, Mathilde Hougaard
Madsen, Peter Hvid Paulsen, Jonas Lunen, Haukur Thorsteinsson, Maria
Dinesen,
Afbud:
Camilla Donslund
Mødeleder: Peter Hvid Paulsen

1. Opfølgning på Fælles Forretningsudvalg 1. december v. alle
Referat:
Koordineringsgruppen drøftede kort referatet fra mødet i Fælles Forretningsudvalg (FFU) 1. december.
Af særlige opmærksomhedspunkter nævnes:
•

DASH-board:
Det blev i opsamlingen nævnt, at Ledelsesinformationsgruppen samlede op på FFU-beslutningen fredag
d. 11. Der foreligger ikke et referat fra mødet endnu.

•

Sundhedspleje-telefonlinjen:
Punktet blev drøftet af FFU, og regionen går videre med afdækning af området via fx input fra lignende
ordning i Region MIDT med henblik på forberedelse på et SKU-punkt i foråret 2021.

2. Opfølgning på SKU 10. december v. alle
Referat:
Maria Kjær Dinesen orienterede om SKU-mødet på baggrund af udkast til referat.

3. Opfølgning på koordineringsgruppens møde 20. november v. alle
Opfølgning på nyt ift. følgende punkter:
• Læringsmail Sundhedspolitisk Samling
• Forældreuddannelse - nyt om processen?
• Sammenskrivning af aftaler - nedsættelse af grupper mv.
• Evt. samarbejdsaftaler - MedCom og Børn og Diabetes – opfølgning

Referat:
•
•

Læringsmail:
Der er et materiale på vej til koordineringsgruppen fra Haukur Thorsteinsson
Forældreuddannelse:
Det anbefales fra Region Nordjyllands side, at man afventer en igangsættelse af videre initiativ på
området mhp. at alle kommuner kommer på plads (vakante stillinger, organisatorisk ramme mv.) Sagen
sættes på igen i 2021.

•

Sammenskrivning af aftaler:
o Forebyggelse: Der er gang i en kommunal udpegning, hvor der er kommet positiv tilkendegivelse
fra 3 kommuner (Aalborg, Morsø, Hjørring). Peter Hvid Paulsen formidler kontakt til det regionale
niveau.
o Kommunikation på børne- og ungeområdet: Iben Mortensen fra Region Nordjylland giver et bud
på omfang af opgaven inkl. behov for bemanding af gruppe og fremsender til Det
fælleskommunale Sundhedssekretariat mhp. kommunal afklaring af bemanding (til indledende
vurdering).
o Ældre/demens: Arbejdet afventer igangsættelse jf. referat fra 20. november i
Koordineringsgruppen.
o MedCom: MedCom er i proces
o Børn og Diabetes. Der har været dialog, og man arbejder videre lokalt. Det er aftalt, at man lokalt
vender tilbage til Koordineringsgruppen ved behov.

4. Midtvejsevaluering af Sundhedsaftalen 2021 v. alle
Referat:
Koordineringsgruppen drøftede den kommende proces for midtvejsevalueringen af Sundhedsaftalen, der skal tilgå
Sundhedsstyrelsen i sommeren 2021 via Sundhedskoordinationsudvalget.
Koordineringsgruppen aftalte, at Maja Behrmann og Jonas Birk Lunen tager opgaven, og forbereder et punkt til
behandling i Fælles Forretningsudvalg 18. januar 2021. Inden da har man afdækket evt. forhold omkring proces i
resten af landets regioner.

5. Koordineringsgruppens arbejdsproces, dagsordensform mv. v. Jonas og
Maja
Referat:
Koordineringsgruppen drøftede gruppens arbejdsform, herunder metoder til samarbejde, overblik og form på
dagsorden. Det blev bl.a. drøftet hvordan opgaver fra centrale fora (Strategisk Sundhedsforum og Fælles
Forretningsudvalg) kan overskueliggøres.
Det blev besluttet, at Koordineringsgruppen oprettes som forum i Teams eller Trello, med Mathilde Madsen som
ansvarlig.
Derudover sættes et bud på en intern opgaveliste på næste møde i koordineringsgruppen. Jonas er ansvarlig.
Dagsordenen udarbejdes fremover med en begrænset beskrivelse til hvert punkt, der tydeliggør baggrunden og
det ønskede output fra koordineringsgruppens behandling af punktet. Som udgangspunkt er det den, der
fremsender et givent punkt, der fremsender en beskrivelse af punktet til den/de dagsordensansvarlige.

5. Mødekalender 2021 v. Jonas og Maja
Referat:
25. januar fremlægges mødekalenderen 2021. Jonas Birk Lunen og Maja Behrmann har ansvaret.

6. Evt.
Referat:
•
•

Spredningsmodel inkl. evt. Triple Aim fra MIDT:
Punktet sættes på til næste møde inkl. bilag af Jonas Birk Lunen
Samarbejdsaftale om Selvmordstruede:

•
•

Der er minimale ændringer i nogle oversigter, og spørgsmålet er, om det evt. kan ændres uden en større
godkendelsesproces, da det drejer sig om objektive informationer?
Det blev understreget, at det er vigtigt at sikre kommunikationsflow, da ændringerne kan være vigtige for
samarbejdet, selvom ændringerne er ukontroversielle. Det er evt. et orienteringspunkt på SSF, når
arbejdet er slut.
SKU forretningsorden:
Punktet behandles på næste møde i KG
Gensyn med Mathilde:
Mathilde Hougaard Madsen er trådt ind i KG igen.

7. Næste møde
Næste møde i Koordineringsgruppen er 25. januar 2021.

