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1. Velkomst
Formanden for styregruppen bød velkommen.
2. Præsentation af status på LKT Tvang ved formanden for ekspertgruppen Tina
Gram Larsen
Indstilling:
Det indstilles,
- at styregruppen tager orienteringen om LKT Tvang til efterretning.
Referat:
Tina Gram Larsen præsenterede status på LKT Tvang.
Styregruppen drøftede forudsætningerne for et succesfuldt LKT. Der blev
spurgt til, om kommunerne kan tilgå data i forebyggelses- og tryghedsplanerne.
Det kræver som udgangspunkt samtykke fra patienterne at dele data.
Projektbeskrivelsen skal efter planen godkendes på næste møde i styregruppen
for LKT.
Der var ros til ekspertgruppens foreløbige arbejde.
Styregruppen tog orienteringen til efterretning.
3. Godkendelse af at forberedelserne til LKT ADHD stilles i bero
Indstilling:
Det indstilles,
- at forberedelse af LKT ADHD sættes i bero.
- at ekspertgruppens arbejde sendes videre til Kommunernes Landsforening med henblik på, at der kan sendes en orientering om ekspertgruppens arbejde til det lokale samarbejde i sundhedsaftaleregi.
- at forberedelse af LKT ADHD tages op til overvejelse igen i Styregruppen for LKT, når der foreligger evalueringer fra satspuljeprojekterne
og/eller, når ADHD-databasen har etableret og valideret resultatindikatorer.
Referat:
Der var anerkendelse af Region Syddanmarks og ekspertgruppens arbejde.
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Styregruppen pointerede, at LKT ikke altid er det rigtige værktøj til løsning af et
problem. Det er vigtigt, at forudsætninger om f.eks. adgang til data og evidens
for best practice er tilstede.
Styregruppen drøftede muligheden for, at forberedelserne til LKT ADHD ikke
blot sættes i bero, men om LKT’et helt skal aflyses.
Styregruppen godkendte indstillingerne.
4. Godkendelse af projektbeskrivelse for LKT KOL
Indstilling:
Det indstilles,
- at styregruppen godkender udkast til projektbeskrivelse for LKT KOL.
Referat:
Der var ros til projektbeskrivelsen.
PLO foreslog, at det bør være en konsulent fra KiAP, der deltager i ekspertgruppen. Det vil sikre bedre spredningseffekt. KiAP har udarbejdet klyngepakker på
KOL-området.
Der blev spurgt til småskala-afprøvningen. Der var enighed om, at det er vigtigt
at tydeliggøre i projektbeskrivelsen, hvornår man samler op på småskala-afprøvningen.
Herudover blev det besluttet, at Region Midtjylland bruger et andet ord end
”ulempeindikator” – f.eks. ”risikoindikator.
Projektbeskrivelsen blev godkendt med ovenstående tre ændringer.
5. Kort status på LKT Akut Kirurgi
Indstilling:
Det indstilles,
- at Styregruppen tager orienteringen til efterretning.
Referat:
Styregruppen tog orienteringen til efterretning,
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6. Kort status på LKT Børnediabetes
Indstilling:
Det indstilles,
- at styregruppen tager orienteringen til efterretning.
Referat:
Styregruppen blev orienteret om, at der mangler afklaring vedrørende dataindsamlingen for LKT Børnediabetes. Der blev også orienteret om, at RKKP har startet et projekt med udvikling af diabetes databaserne. Det sker ud fra et ønske
om at se bredere på diabetespopulationen. Der er tæt kobling mellem RKKP og
LKT’et.
Styregruppen tog orienteringen til efterretning.
7. Kort status på LKT Hoftenære lårbensbrud
Indstilling:
Det indstilles,
- at styregruppen tager orienteringen til efterretning.
Referat:
Region Syddanmark orienterede Styregruppen om, at fremlæggelsen af data
for LKT’et afhænger af LPR3, men at man også har en plan B for fremvisning af
data.
Der var stor ros til projektet, som har været rigtig godt organiseret. Region
Midtjylland fortalte, at de kan måle stor fremgang på de hårde indikationer såsom dødelighed. Både kommuner og hospitaler er meget glade for projektet,
hvilket også blev fremhævet på KL’s sundhedskonference, hvor der var et inspirerende oplæg fra nogle af de deltagende kommuner.
Der blev talt om, at kultur, relationer og brug af ranglister muligvis har været
medvirkende til succesen.
Orienteringen blev taget til efterretning.
8. Godkendelse af afslutningsrapport på LKT Palliation
Indstilling:
Det indstilles,
- at styregruppen drøfter den afsluttende rapport for LKT Palliation.
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Referat:
Styregruppen drøftede kort afslutningsrapporten for LKT Palliation. Det har været svært at måle fremgang på indikatorerne.
Styregruppen godkendte rapporten.
9. Drøftelse af udskydelse af indstillingsprocessen
Indstilling:
Det indstilles,
- at styregruppen drøfter de tre skitserede muligheder og vælger, hvorvidt indstillingsprocessen for nye LKT’er skal udskydes.
Referat:
Styregruppen drøftede, hvornår indstillingsprocessen skal påbegyndes. Flere
regioner sagde, at hospitalsledelserne ikke giver udtryk for, at der er behov for
at nedsætte tempoet. De regionale tovholdere er dog knappe ressourcer.
Der var enighed om, at det er nogle forhold, der skal arbejdes på – herunder
tættere involvering af kommuner og almen praksis (næste dagsordenspunkt)
og at sikre udvælgelse af områder, der egner sig til LKT-metoden.
Styregruppen besluttede at følge mulighed 2 – dvs. at indstillingsprocessen som
planlagt igangsættes efter styregruppemødet den 6. maj, og at LKT’erne udvælges på styregruppemødet den 21. oktober. Selve opstarten tidsfastsættes ikke
pt., da det er vigtigt, at man har god tid til forberedelsesfasen.
Herudover besluttede styregruppen, at tovholdergruppen ser nærmere på,
hvordan indstillingsprocessen kan forbedres.
RKKP understregede, at der er en catch-22-situation ift. data, da områderne
udvælges, før man har udformet indikatorerne – dette gøres først af ekspertgruppen. Man kan derfor i indstillingssituationen tænke, at der er god data på
området, men når man efterfølgende står med de færdige indikatorer, kan der
godt være problemer med at få data på disse. Kan man derfor i indstillingsprocessen bruge tid på at indsnævre områderne? Det blev anbefalet, at man konsulterer international litteratur på området.
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Punkt 11 om invitation til næste indstillingsrunde blev også drøftet. Der var
enighed om, at det er vigtigt, at indstillingskriterierne er meget skarpe, og at
områder, der ikke opfylder kriterierne sorteres fra.
Danske Regioner understregede, at dette også var et fokusområde sidste år –
og at man i år også bør undersøge, hvordan selve indstillingsmødet kan forbedres.
Styregruppen besluttede, at tovholdergruppen også kommer med anbefalinger
til, hvordan der inviteres til indstillingsprocessen, og hvordan man sørger for,
at ansøgningerne opfylder kriterierne.
På næste styregruppemøde den 6. maj, drøfter styregruppen tovholdergruppens anbefalinger.
10. Godkendelse af kommissorium for arbejdsgruppen for bedre inddragelse af
kommuner og almen praksis i LKT-arbejdet
Indstilling:
Det indstilles,
- at styregruppen godkender kommissoriet for arbejdsgruppen for
bedre inddragelse af kommuner og almen praksis i LKT-arbejdet.
- at styregruppen inden 7. februar udpeger deltagerne til arbejdsgruppen.
Referat:
Region Sjælland foreslog, at man skriver ”bedre koordinering og samarbejde”.
Derudover blev det foreslået at inddrage en konsulent fra KiAP med hensyn til
spredningen.
Det blev pointeret, at datadelingen er en udfordring, når der arbejdes på tværs,
hvormed det blev besluttet, at RKKP skal inddrages i arbejdsgruppen.
Med disse bemærkninger blev kommissoriet godkendt.
11. Drøftelse af hvordan der skal inviteres til næste indstillingsproces (udskudt
fra sidste møde)
Indstilling:
Det indstilles,
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-

at styregruppen for lærings- og kvalitetsteams drøfter, hvordan der skal
inviteres til næste indstillingsproces.

Referat:
Styregruppen drøftede, hvordan der skal inviteres til næste indstillingsproces,
under punkt 9.
Det blev besluttet, at tovholdergruppen arbejder med en kvalificering af næste
indstillingsproces frem til den 6. maj, hvor indkaldelsen af nye LKT’er igangsættes.
12. Beslutninger på næste styregruppemøde 6. maj
Indstilling:
Det indstilles,
- at styregruppen tager orienteringen til efterretning.
Referat:
Styregruppen vil på næste møde den 6. maj drøfte tovholdergruppens input til
kvalificering af indstillingsprocessen. Indkaldelsen af nye LKT’er sættes i gang
efter styregruppemødet den 6. maj.
13. Eventuelt
Der var ingen punkter til eventuelt.
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