Referat

Referat - LKT-styregruppemøde d. 29. januar 2019
Dato: 29. januar 2019, kl. 9:00-10:30
Sted: Danske Regioner med mulighed for videodeltagelse.
Deltagere:
Erik Jylling, Danske Regioner (formand)
Lene Brøndum Jensen, Sundheds- og Ældreministeriet
Lisbeth Høgh-Jensen, Danske Patienter
Henrik Stig Jørgensen, Sundhedsstyrelsen
Anna-Marie Vangsted, Styrelsen for Patientsikkerhed
Preben Cramon, Region Sjælland (video)
Bjarne Dahler-Eriksen, Region Syddanmark (video)
Mads Haugaard, Region Syddanmark (video)
Anne Skriver, Region Hovedstaden (video)
Ole Thomsen, Region Midtjylland (video)
Jens Winther Jensen, RKKP (Video)
Troels Dan-Weibel, Danske Regioner (referent)
Afbud:
Hanne Agerbak, Kommunernes Landsforening
Mariane Therkelsen, Region Nordjylland
Nummer
0

Titel
Velkomst og meddelelser
Referat
Bjarne Dahler-Eriksen (Region Syddanmark) blev budt velkommen. Der blev derefter
givet en kort introduktionsrunde.
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Godkendelse af foreløbig projektbeskrivelse for LKT Akut Kirurgi
Ekspertgruppen for LKT Akut Kirurgi indstiller,
at, Styregruppen for Lærings- og Kvalitetsteams godkender den foreløbige projektbeskrivelse.
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Referat
Styregruppen tilsluttede sig indstillingen og godkendte projektbeskrivelsen. Dog
havde styregruppen følgende kommentarer til henholdsvis projektbeskrivelsen og
den fremtidige proces med LKT’et:
1) Der er behov for at holde et møde mellem de forskellige grupper, der arbejder
med Akut Kirurgi. Formålet med mødet vil være at sikre koordination mellem
de forskellige parter. Region Sjælland vil indkalde til mødet. Såfremt mødet
medfører mindre ændringer i indikatorerne, vil Styregruppen kunne acceptere
disse. De inviterede vil være:
a. RKKP-databasens styregruppe
b. Styrelsen for Patientsikkerhed
c. Arbejdsgruppen der arbejder med den Nationale Retningslinje
d. Ekspertgruppen i LKT for Akut Kirurgi
e. Sundhedsstyrelsen
2) Arbejdet med den kliniske retningslinje skal gå hurtigere, så der hurtigt kan lægges
en fælles retning for de relevante indikatorer. Dette vil fungere som mellemled mellem nuværende position, og det endelige datagrundlag for LKT’en.
3) LKT’en skal tages op på næste styregruppemøde d. 24. april 2019. Her vil der igen
blive taget stilling til en korrigeret projektbeskrivelse.
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Afklaring af samarbejdet mellem LKT/Ekspertgrupper og RKKP/databaser ifm. opstart af et LKT og løbende dataafrapporteringer, ændringer af indikatorer m.v.
Det indstilles,
at Styregruppen for LKT drøfter udkast til Beskrivelse af samarbejdet mellem RKKP og LKT

Referat
Styregruppen tilsluttede sig indstillingen, og drøftede udkastet. Overordnet set var
styregruppen tilfreds med udkastet, men mente at der enkelte steder var behov for
et mere forpligtigende sprogbrug. Danske Regioners sekretariat retter til.
Når først beskrivelsen er færdig, vil det skulle indgå i en fremtidig drejebog for nye
LKT’er.
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Godkendelse af kommissorium for Vurderingsgruppe ifm. indstilling af emner til nye
LKT’er
Det indstilles,
at Styregruppen for Lærings- og kvalitetsteams godkender vedhæftede udkast til kommissorium for Vurderingsgruppe for indstillinger til nye lærings- og kvalitetsteams.
at Styregruppen for Lærings- og kvalitetsteams tager processen for det videre forløb, samt
udpegelsesprocessen for vurderingsgruppen til efterretning.
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Referat
Styregruppen godkendte kommissoriet men ønskede, at en repræsentant for de almen praktiserende læger også skulle indgå i vurderingsgruppen. Sekretariatet i Danske Regioner retter til.
Styregruppen diskuterede videre, hvilke potentielle hensyn man skal tage højde for,
når man i Styregruppen til april skal udvælge de nye emner til LKT’er. Diskussionen
omhandlede blandt andet psykiatrien, sammenhæng mellem sektorer og det nære
sundhedsvæsen. En potentiel version 2.0 af LKT for den 65+ årige patient med hoftenære lårbensbrud blev drøftet. Her kunne man potentielt lægge mere fokus på den
kommunale del af problemstillingen.
Styregruppen godkendte tidslinjen. Der blev lagt vægt på, at tiden er knap, hvorfor
man skal være hurtig til at indmelde vurderingsgruppemedlemmer til sekretariatet i
Danske Regioner. Styregruppen ønskede derudover, at RKKPs inddragelse blev skrevet
mere frem i processen efter Vurderingsgruppen har indgivet sin prioriterede liste.
Dette skal blandt andet ses i relation til beskrivelsen af samarbejdet mellem LKT/Ekspertgruppe og RKKP/database i dagsordenens punkt 2. Sekretariatet i Danske Regioner retter til.
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Eventuelt
Referat
Der blev ikke rejst nogen yderligere punkter.
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