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Koordineringsgruppen for Sundhedsaftalen
Onsdag den 9. september 2020 kl. 8.30-10.30
Følger senere
Jane Pedersen, Vickie Hayes Kyed, Peter Hvid Paulsen, Jonas Lunen, Haukur
Thorsteinsson, Maria Dinesen, Camilla Donslund, Katharina Helene Galland

Afbud:
Mødeleder: Vickie Hayes Kyed

1. Opsamling på heldagsmøde – vigtigste pointer v. Alle
Koordineringsgruppen holdt 31. august et heldagsmøde, hvor gruppens emner blev betragtet i et
udviklingsperspektiv. Der gøres status på dagen.

Referat:
Koordineringsgruppen drøftede hvordan man kan understøtte en mere strategisk vinkel på dagsordener i
Strategisk Sundhedsforum. Det blev besluttet at undersøge muligheden for at dagsordensætte en strategisk
drøftelse om fx mental sundhed på mødet i Strategisk Sundhedsforum 9. november. Mental Sundhed er som
udgangspunkt et emne på Sundhedspolitisk Samling i 2021.
Som løftestang til at understøtte den strategiske vinkel foreslås det at bruge SKU-årshjulet som inspiration til
relevante emner.
Maria Dinesen gjorde opmærksom på, at referater fra koordineringsgruppen ikke var helt opdateret på
hjemmesiden – dette er en problemstilling, der strækker sig tilbage til årsskiftet. Dette rettes der op på i efteråret
med Jonas og Maria som tovholdere.

2. Forberedelse af møde i Strategisk Sundhedsforum v. Vickie
Formål: Drøftelse
Strategisk Sundhedsforum afholdes næste gang 25. september.
På baggrund af møderne i Fælles Forretningsudvalg 28. august og Koordineringsgruppen 31. august drøftes
dagsordenen til Strategisk Sundhedsforum.

Referat:
Det blev besluttet, at dagsordenen til Strategisk Sundhedsforum ændres, så der laves et beslutningspunkt om at
IV-arbejdsgruppen skal træde sammen.

3. Sundhedspolitisk samling i år (jævnfør de aftalte opgaver i
arbejdsgruppen for Sundhedspolitisk Samling) og næste år v. Haukur S.
Torsteinsson
Formål: Orientering og drøftelse
Arbejdsgruppen for Sundhedspolitisk Samling 2020 præsenterer deres overvejelser og et bud på et revideret
arrangement i tråd med ønskerne fra Fælles Forretningsudvalgs beslutning fra 28. august.
Programmet eftersendes hurtigst muligt.

Referat:
Det blev besluttet at Sundhedskoordinationsudvalget spørges om afholdelse og form på baggrund af et
revideret program af 3 timers varighed.
Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til et revideret program.

4. En gennemgang af listen over faste opgaver i gruppen v. alle
Formål: Drøftelse
Arbejdsdelingen i koordineringsgruppen baseres blandt andet på en opgaveliste, som senest er redigeret i
forbindelse med at Vickie Hayes Kyed trådte ind i gruppen som barselsvikar for Maja.
Med udgangspunkt i ca. 1 års erfaring med den nye sundhedsaftale-organisering, samt dagens møde, drøftes
opgavelisten i koordineringsgruppen.
Bilag 1: Opgaveliste for koordineringsgruppen

Referat:
Vickie Hayes Kyed gjorde opmærksom på, at Maja snart vender tilbage fra barsel, og at Vickie dermed er på vej
ud af koordineringsgruppen. Samtidig tiltræder Daniel Kærgaard Simonsen som Vicekontorchef i stedet for Jane
Pedersen, og overtager dermed også Janes plads i koordineringsgruppen.
På den baggrund udskydes videre drøftelse af punktet til senere.

5. Overblik over igangværende projekter v. Jonas
Formål: Orientering/drøftelse
Før sommerferien 2020 besluttede koordineringsgruppen, at der skulle udarbejdes en opdateret og udvidet
projektoversigt i regi af sundhedsaftalen.
Jonas Birk Lunen fik opgaven, og præsenterede i foråret udkastet til en ramme for arbejdet.
På baggrund af den efterfølgende drøftelse foreligger der nu er færdigt dokument, med få undtagelser. Efter en
sidste opdatering af manglende information i materialet, er det derfor klart til implementering som det nye
projektoverblik.
Bilag 2: Udkast til projektoverblik

Referat:
Koordineringsgruppen udtrykker opbakning til det udarbejdede overbliksmateriale, men henstiller til, at der
revideres i de enkelte celler mhbp. at undgå dobbeltinformationer.
Jane Pedersen prøver at tilføje kontaktpersoner til de enkelte opgaver, hvorefter Jonas Lunen arbejder på at
indhente de nødvendige informationer for at opdatere projektoverblikket.

6. Evt.
Punkt om udmelding vedr. socialtandpleje. Gæst – Rikke Thorst fra Region Nordjylland
Referat:
Kommunerne skal lave en aftale om anæstesi med hospitalerne ift. tandpleje. Der er flere løsningsmuligheder på
området.
Høringsfristen var 23. august, og dermed overskredet på koordineringsgruppens møde – aftalens ikrafttrædelse er
30. september
Peter Hvid Paulsen og Jonas Birk Lunen sender henvendelse videre til det kommunale Sundhedsdirektørernes FU
til videre afklaring.

Status fra de administrative klynger
Referat:
Det blev kort drøftet hvordan status fra klyngerne administreres i det kommende efterårsrul. Jane Pedersen fandt i
den forbindelse et udkast til status frem, som blev sendt rundt i marts 2020, men ikke brugt til yderligere. Det blev
besluttet at sende dette udkast til en skabelon rundt til klyngerne ift. efterårsstatus, hvorefter der kan arbejdes frem
imod en mere reel årsstatus i det nye år.
Status fra klyngerne er også et emne på det kommende møde mellem koordineringsgruppen og
klyngesekretariaterne 29. september.

7. Afslutning
Næste planlagte møde er 29. september 2020, hvor vi mødes med klyngesekretariaterne
Næste ordinære møde er 7. oktober 2020.

