Referat Koordineringsgruppen 9. december 2019
Mødedeltagere: Vickie Hayes Kyed, Maria Dinesen, Jane Pedersen, Peter Hvid Paulsen, Haukur
Thorsteinsson
1. Opsamling SKU's studietur
Der blev orienteret om Sundhedskoordinationsudvalgets og Praksisplanudvalgets studietur til Bruxelles den
3.-6. december. Peter laver et første udkast til opsamling fra turen. Når opsamlingen er færdigbearbejdet,
kan den forelægges SKU og PPU.
2. Opsamling SKU-mødet d. 6. december 2019
På SKU-mødet blev der efterlyst en oversigt over deltagere i de politiske klynger. Deltagerkredsen i de
enkelte klynger tilføjes på hjemmesiden, så overblikket kan formidles som links til de fire klyngers
hjemmesider.
3. Status Udviklingsdøgnet
Der er behov for at formulere spørgsmål og eventuelt udvælge pejlemærker/målsætninger fra
sundhedsaftalen, som ”Ny syntese” kan afprøves på. Der skal derudover laves bud på gruppeinddeling (ca.
5 personer i hver gruppe) samt udfærdiges spørgsmål vedr. sundhedsaftalens organisering til drøftelse på
udviklingsdøgnets dag 2 (Peter har lavet et første bud på organiseringsspørgsmålene).
4. Planlægning af Sundhedspolitisk samling
Som besluttet af Sundhedskoordinationsudvalget udsendes en booking til fredag den 19. juni kl. 9-14. Der
skal findes oplægsholdere med fokus på ulighed i sundhed som tema; oplægsholdere kan både være
inspiration udefra samt oplæg fra klyngerne om erfaringer med tiltag ift. ulighed i sundhed. Der skal
udarbejdes en programskitse, som forelægges det Fælles Forretningsudvalg den 31. januar, ligesom det
forventes at være relevant med et ”faktaark” om nordjysk ulighed i sundhed.
5. Dagsorden Strategisk Sundhedsforum d. 6. marts 2020
Den foreløbige dagsorden til Strategisk Sundhedsforum den 6. marts omfatter følgende
(dagsordenspunkter kan nå at ændre sig):
• Planlægning af Sundhedspolitisk Samling den 19. juni (godkendelse af program)
• Årlig status fra klyngerne
• Evaluering af TIT-projektet
• Afrunding på DÆMP-handleplan, herunder opfølgende hjemmebesøg
• Børnesundhedsprofil
• Økonomiberegning vedr. genoptræning for borgere med benamputation
• Kvartalsstatus fra TeleCare Nord
• Opsamling fra SKU/PPU-studietur til Bruxelles
• Opsamling fra udviklingsdøgn for Strategisk Sundhedsforum
6. Status underliggende organisering
På mødet i Strategisk Sundhedsforum den 6. marts forventes status på organiseringen at indgå i drøftelsen
af status fra klyngerne. Emnet kan derudover tages op på mødet mellem Koordineringsgruppen og
klyngesekretariaterne den 22. januar.
7. Opsamling ift. udpegninger til diverse grupper (Jf. bilag 1 "Oversigt over projekter")

Der laves på hjemmesiden et overblik over arbejdsgrupper vedr. sundhedsaftalen (Maria er tovholder). Der
er i den forbindelse behov for at få meldt medlemmer fra de enkelte arbejdsgrupper ind.
8. Møde mellem klyngesekretariaterne og Koordineringsgruppen d. 22. januar 2020
Maria laver et forslag til dagsorden. Dagsordenen kan bl.a. indeholde:
• Opgaver i Koordineringsgruppen og klyngesekretariaterne (med henblik på
koordinering/forventningsafstemning)
• Formidling mellem klynger og Koordineringsgruppen
• Status på underliggende organisering i klyngerne
• Hvad er klyngernes informationsbehov i forhold til igangværende centrale arbejdsgrupper
9. Er der noget, der skal formidles til klyngerne fra SSF og SKU møderne? (Fast punkt)
Ingen punkter med formidlingsbehov.
10. Skabelon til klyngernes årlige status på Sundhedsaftalen
Vickie laver et bud på en simpel skabelon for klyngernes årlige status med udgangspunkt i sundhedsaftalen
pejlemærker og målsætninger.
11. Mødeplan for Koordineringsgruppen 2020
Næste møde afholdes 8. januar kl. 8.30-10.30
12. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

