Referat
Møde:
Tid:
Sted:
Deltagere:

Koordineringsgruppen for Sundhedsaftalen
Mandag den 26. oktober 2020 kl. 8.30-10.30
Teams
Daniel Kjærgaard Simonsen, Vickie Hayes Kyed, Peter Hvid Paulsen, Haukur
Thorsteinsson, Maria Dinesen, Katharina Helene Galland
Afbud:
Camilla Donslund, Jonas Birk Lunen
Mødeleder: Vickie Hayes Kyed

1. Godkendelse af referat fra Koordineringsgruppens møde 7. oktober
Formål: Drøftelse
Bilag: Referat fra møde i Koordineringsgruppen 7. oktober
Referat: Der var ingen bemærkninger til referatet.

2. Forberedelse af møde i SSF 9. november
Formål: Drøftelse
Den udsendte SSF-dagsorden gennemgås.
Bilag: Dagsorden til SSF 9. november (eftersendes, da det stadig er i proces)
Referat: SSF-dagsorden blev ikke udsendt til gruppen inden mødet, da der stadig blev arbejdet med nogle
punkter; bl.a. er der kommet en orientering om NAU på dagsordenen (punktet uddybes mundtligt på SSFmødet). Ift. punktet om dashboard blev det bemærket, at der mangler input fra klynge midt – dette input
når først at komme efter dagsordenens udsendelse og når derfor ikke med i punktet (input kan tages med
mundtligt på mødet). Omkring punkt om revision af samarbejdsaftale for Klinisk Funktion blev det
bemærket, at den ændrede aftale ikke ændrer noget i økonomi men i den fleksibilitet der er i aftalen; den
reviderede aftale har været i kommunal høring.

3. Opfølgning SKU 22. oktober
Formål: Drøftelse
Der følges op på seneste SKU-møde 2.2 oktober.
Bilag: Dagsorden SKU
Referat: Haukur orienterer fra mødet:

•
•

Ift. dialogen med PIU var der ønske om, at sekretariaterne kom med ideer til hvordan
brugerinddragelse kunne systematiseres – klynger skal tænkes ind her.
Sundhedspolitisk Samling: Der var fortsat opbakning til afholdelse af Sundhedspolitisk Samling som
virtuelt arrangement.

•

•
•
•

Implementeringsplan/årshjul: Der var ønsket om, at mødet 7. oktober 2021 fremrykkes pga. valget.
Der var derudover ønske om, at lighed i sundhed indgår som et tema på næste SKU-møde (10.
december) efter Sundhedspolitisk Samling, som har dette som tema. På dette møde blev det også
foreslået, at tiltag som IPS og TUT behandles.
Hospitalsprofiler: PLO ønsker at være høringspart.
Rådet for Socialt Udsatte: SKU sendte det videre til klyngerne, og vil gerne have dem til at forholde
sig til det.
Sundhed.dk: Der blev sagt ja til besøg fra Sundhed.dk’s bestyrelse. Inden mødet skal SKUmedlemmerne have mulighed for at give input og spørgsmål til sundhed.dk, som kan tages med i
deres oplæg.

4. Justering af grundaftaler
Formål: drøftelse
Punktet drøftes igen med henblik på evt. igangsætning og proces.
Referat: Maria undersøger om der er behov for at nedsætte arbejdsgrupper pga. reel revidering af aftalerne i
forbindelse med sammenskrivningen, eller om sammenskrivning kan klares uden større substantielle ændringer
og dermed uden nedsætning af arbejdsgrupper.

5. Skabelon til årsstatus fra klyngerne
Formål: Drøftelse
På baggrund af mail-proces drøftes skabelonen inden udsendelse til klyngerne.
Bilag: Skabelon til årsstatus fra klyngerne
Referat: Vickie tilpasser skabelon, så det bl.a. lettere kan synliggøres, hvis projekter har relevans for flere
pejlemærker. Derudover skal det helt kort tydeliggøres hvor langt i processen de enkelte initiativer er.

6. Faste opgaver i koordineringsgruppen
Formål: Drøftelse
Listen med faste opgaver løbes igennem, og evt. ændringer drøftes.
Bilag: Faste opgaver i koordineringsgruppen
Referat: Listen med faste opgaver i Koordineringsgruppen blev tilrettet. Som supplement blev det nævnt, at det
kan være fint at kommunikere ud til klyngesekretariaterne, at Daniel tager over for Jane.

7. Status Sundhedspolitisk Samling v. Haukur og Vickie
Formål: Orientering
Koordineringsgruppen modtager en status fra arbejdsgruppen, og giver input til det videre arbejde, herunder ift.
proces.
Referat: Der blev gjort status på planlægningen af Sundhedspolitisk Samling. Der afholdes bl.a. et forberende
møde med Søren Paaske med intro til målgruppe og ønsket indhold.

8. Status på projektoverblik v. Jonas
Formål: Orientering
Der gives en status på arbejdet, og indhentes evt. input fra gruppen ift. kontaktpersoner til de enkelte
opgaver/projekter.
Bilag: Udkast til projektoverblik
Referat: Punktet blev udskudt til næste møde. Der kan indtil da arbejdes videre med at indsætte yderligere
oplysninger i dokumentet. Og så skal dokumentet så vidt muligt gøres printvenligt.

9. Evt.
Referat: Igangsætningen af driftsforum for B&U Psykiatri blev kort behandlet; der er aftalt møde mellem
driftsforummets formandskab og sekretariat den 6. november.

10. Næste møde
Næste møde i Koordineringsgruppen er 18. november

