Dagsorden
Møde:
Tid:
Sted:
Deltagere:

Koordineringsgruppen for Sundhedsaftalen
Torsdag den 16. april 2020 kl. 09.00-11.00
Regionshuset, Niels Bohrs vej 30, 9220 Aalborg Ø (mødelokale H)
Jane Pedersen, Vickie Hayes Kyed, Peter Hvid Paulsen, Jonas Lunen, Haukur
Thorsteinsson, Maria Dinesen, Camilla Donslund

Afbud:
Mødeleder: Jane

Godkendelse af referat fra 12. marts
SSF-dagsorden v. Vickie
Referat:
1. Status fra klyngerne
RN meddelte en kapacitetssænkning i COVID-beredskabet i overensstemmelse med de nationale
retningslinjer. Derudover blev det vendt i gruppen, at nogle drøftelser egner sig bedre til den lokale dialog
om patientsamarbejdet, herunder fx på klyngeniveau.
Det blev også bemærket, at der er forskel på de kommunale muligheder for at etablere isolationspladser,
hvorfor man måske kunne se lokale, tværkommunale løsninger, hvor man i højere grad deltes om
kapacitet.
Det blev aftalt, at koordineringsgruppen beder formandskabet for Strategisk Sundhedsforum om at tage
stilling til muligheden for en lokal drøftelse i forhold til det bredere patientbillede, efterhånden som man
nærmer sig normal drift.

2. Status Covid-19
Punktet rykkes op til punktet ovenfor.

3. Status IV
Punktet fastholdes.
Camilla Donslund spurgte til om IV-processen har været suspenderet, og status er, at
kompetenceudviklingen har været på standby, men at der også har været fremdrift i forhold til de
oprindeligt indmeldte klarmeldinger 1. april og 1. juni.
Camilla anførte for PLO, at de ikke har set aftalen pga. fravær til Strategisk Sundhedsforum 6. marts.

4. DASH-board
Punktet vurderes fortsat at have en berettigelse på SSF-mødet 29. maj, og fastholdes derfor.
5. PRO
Punktet udskydes til mere normal drift.

6. STENO
Punktet udskydes til mere normal drift.

7. Revision af sundhedsaftalen om kommunikation på fødselsområdet
Bliver ikke klar til maj-mødet i SSF
8. Forløbsprogram overvægtige gravide
Bliver ikke klar til maj-mødet i SSF
9. Ledelsesinformationsgruppen – ændringer
Punktet sættes på Fælles FU-mødet 8. juni.

10. TIT – evaluering
Vickie afklarer med Jakob, om det skal på SSF-mødet i maj.
Camilla spurgte, om projektet er helt slut og ikke overgået til drift. Det blev besluttet, at det er vigtigt med
en status/viden om de kommuner, der evt. kunne finde på at fortsætte med indhold fra projektet.

11. Godkendelse af kommissorium for Indlæggelse og Udskrivning
Punktet forventes udskudt til september, da både arbejdsgruppe og underarbejdsgruppe på chefniveau
ikke har afholdt møder i perioden.

12. TeleCare Nord – kvartalsstatus
Fastholdes

13. Øvrige punkter:
Der skal tilføjes punkter om Sundhedspolitisk Samling samt dagsorden til
Sundhedskoordinationsudvalget.

Ændring i opfølgning på forløbsprogram v. Jonas
Kort beskrivelse (samt se bilag):
Koordineringsgruppen drøfter hvor mandatet til at godkende den foreslåede ændring ligger. Er det en
mailorientering til de lokale driftsgruppe på baggrund af de lokale beslutninger, de traf i 2019, eller skal
ændringsforslaget i klyngestruktur eller Fælles FU/Strategisk Sundhedsforum, da det er ændring af en aftale, der
oprindeligt er godkendt her?
Baggrundsnotat og ændret forløbsprogram vedlagt som bilag.

Referat:
Koordineringsgruppen lægger op til at ændringen og evt. processen kan drøftes og godkendes i Fælles FU på
mødet 8. juni.

Sundhedspolitisk Samling juni 2020 v. Jane og arbejdsgruppen
Arbejdsgruppen fortsætter med at mødes for at få styr på mødets form og indhold.
Afbestillingsgrænsen er overskredet ift. kongrescentret, så det skal afklares, om arrangementet evt. blot kan
”skubbes” til en nærmere bestemt dato i efteråret 2020.
Arbejdsgruppen afklarer med Leif og Eva om arrangementets afholdelse og indhold, da det er påvirket af COVID.

Porteføljestyring på projektgrupper v. Vickie
Udskydes til et senere møde.

Opfølgning på møde mellem klyngesekretærerne og koordineringsgruppen
– er det muligt for netværket at mødes? V. Maria
Udskydes til et senere møde.

Tilgængelighed for synshandicappede på rn.dk – herunder referater fra
møder i administrative og politiske klynger v. Maria
Udskydes til et senere møde.

Koordineringsopgaven – omfang og værktøjer v. Jonas
Udskydes til et senere møde.

Evt.
Jane oplyser, at der er kommet en henvendelse fra Jammerbugt Kommune ift. data om genindlæggelser og
indlæggelser i somatik og psykiatri.
Regionens udgangspunkt er, at man regner med at der er kommunal adgang til data via KØS, men dette afklares
via kontakt med Jammerbugt Kommune. Det Kommunale Sundhedssekretariat har ingen data-adgang, der kan
supplere i den konkrete sag.

Afslutning
Næste møde er 16. april 2020.

