Referat Koordineringsgruppen 24. februar 2020
1. Besøg fra Sjællands SKU i september v. Vickie

Mødet er kalendersat d. 24. -25. september, og Vickie har sendt en mødeindkaldelse i kalenderen.
Region Sjællands SKU ønsker oplæg om følgende emner:
• Børnesundhedsprofil
• TeleCare Nord
• Møde med SKU Nordjylland v. formandskabet
• Besøg i akutfunktionen i Aalborg Kommune
• Oplæg af Professor Janne Seemann, AAU
Deltagelse af Koordineringsgruppen afklares i løbet af foråret.
2. Vedr. opfølgning på forløbsprogrammet for voksne med bipolar affektiv sindslidelse

(tværsektoriel sundhedsaftale) v. Jane og Maria (se også vedlagte bilag)
Indstillingen fra koordineringsgruppen er, at man tager det op i de relevante driftsfora. Der kan evt.
leveres et bud på forslag til ændring, hvorefter den videre proces/godkendelse kan afklares.
Jonas fra det fælleskommunale sekretariat og Anne Kristine Hvitfeldt fra Psykiatrien ser på om der
kan laves en begrænset ændring, som kan gå videre i proces i de relevante driftsfora med henblik på
at sikre et nogenlunde ens udgangspunkt for de lokale drøftelser.
3. Samarbejdet med Steno Diabetes Center (orientering v. Peter)

Der er truffet aftale med Leif Serup og Eva Sejrsdal om at Steno Diabetes Center inviteres til
Strategisk Sundhedsforum på mødet 29. maj 2020. Invitationen skal give mulighed for fælles dialog
mellem den samlede SSF-kreds og Steno, set i lyset af Stenos besøg i de lokale klynger i 2020.
Peter Hvid Paulsen fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat har orienteret Anne Krøjer om
den aftale proces.
Koordineringsgruppen udarbejder frem mod maj måned udkast til et dagsordenspunkt for besøget i
samarbejde med Steno.
4. Næste møde i SSF: hvad har vi på dagsorden og er der særlige

opmærksomhedspunkter? (herunder opsamling på temadrøftelse om psykiatrien) (v.
bordet rundt)
Dagsorden og praktik omkring næste møde i Strategisk Sundhedsforum 6. marts 2020 blev drøftet.
De relevante opgaver i koordineringsgruppen blev drøftet og endeligt aftalt, herunder også rammen
for den fælles drøftelse om psykiatri, der finder sted i sammenhæng med SSF.
5. Sundhedspolitisk Samling 19. juni v. Jonas

Koordineringsgruppen drøftede planlægningen af Sundhedspolitisk Samling med henblik på at skabe et
fælles fundament til det kommende arbejde med at føre planlægningen i mål.
Temaet for dagen er Ulighed i Sundhed, men med et blik på Sundhedsaftalens øvrige pejlemærker.
Forslag om at få besøg af Otto Ohrt fra Aarhus Kommune, Sundhedschef og desuden formand for Sund By
netværket blev fremlagt.
Derudover skal det afklares hvilke indlæg dagen i øvrigt skal indeholde, men et oplæg hertil kommer fra
planlægningsgruppen snarest.
6. Kort opsamling på samarbejdet med klyngesekretariaterne v. Jonas

Koordineringsgruppen drøftede sit møde med klyngesekretariaterne, herunder hvilke ønsker til
samarbejdet der fremkom under mødet.
Der arbejdes videre med at finde en form på samarbejdet, hvor man ikke pålægger klyngerne et
ekstra lag kontrol eller organisering, men hvor vidensdeling og netværk fortsat spiller en vigtig
rolle.
7. Spændende buzzwords v. Jonas
En række begreber er gået igen i opstarten på den nye sundhedsaftale-periode.
• Kommunikationsstrategi
• Brugerinddragelse
• Vidensdeling på tværs
• Facilitering af SSF-møder (jf. udviklingsdøgn)

Koordineringsgruppen drøftede begreberne med henblik på at identificere evt. opgaver for gruppen
i forhold til disse.
8. Evt.
Vickie fulgte op på, om der er behov for højere mødekadence i koordineringsgruppen, og den
overvejende holdning var, at evt. behov hurtigt kan dækkes med en ekstra mødeindkaldelse.
Derudover endte mødet med en reminder om at huske at få sundhedsaftale-organiseringen opdateret
i de eksisterende samarbejdsaftaler, da det ofte er den gamle organisering, der afspejles her.
Bemærkningen er tænkt som en husker til koordineringsgruppens medlemmer, når disse arbejder
med revideringer i Den Tværsektorielle Grundaftale.

