REFERAT AF 2. MØDE I DEN REGIONALE BAGGRUNDSGRUPPE DEN 11. OKTOBER 2006
Til stede:
Lone de Neergaard (formand), Sundhedsstyrelsen
Claus Toftgaard, Region Syddanmark
Hans Peder Graversen, Region Midtjylland
Jens Peter Hansen, suppleant, Region Sjælland
Rikke Skou Jensen, suppleant, Region Midtjylland
Mikkel Grimmeshave, Region Nordjylland
Niels Würgler Hansen (sekretariat), Sundhedsstyrelsen
Per Busk, Region Syddanmark
Pernille Slebsager, Region Hovedstaden
Susanne Vest (sekretariat), Sundhedsstyrelsen
Thomas I. Jensen, Danske regioner
Afbud:
Lars Dahl Pedersen, Region Midtjylland
Lars Onsberg Henriksen, Region Sjælland
Svend Hartling, Region Hovedstaden
Svend Skov Jensen, Region Sjælland
Tove Nilsson, Region Nordjylland
1. Godkendelse af dagsorden
Ingen kommentarer.
2. Meddelelser
Lone de Neergaard orienterede fra mødet i det rådgivende udvalg, herunder
om udvalgets behandling af trombolyse ved iskæmisk apopleksi. Herefter
fulgte en kort drøftelse af muligheder for telemedicinsk samarbejde i neuroradiologi på tværs af regionerne
3. Status for specialeplanlægningen
Lone de Neergaard oplyste, at Sundhedsstyrelsen har sendt breve ud til de 4
første specialer mhp start af specialegennemgangene, samt at Sundhedsstyrelsen i den forbindelse gerne fra baggrundsgruppen vil have oplyst, hvis der
er specielle planlægningsmæssige problemstillinger indenfor nogle af specialerne, som Sundhedsstyrelsen bør være opmærksom på.
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Der blev her fra gruppen gjort opmærksom på, at der indenfor visse funktioner er et overlap mellem forskellige specialer, som eksempel var der visse
funktioner indenfor endokrinkirurgi. Sundhedsstyrelsen vil i den forbindelse
sikre, at de specialer, der er involveret omkring en funktion, vil være til stede
ved gennemgangen. Der var desuden en drøftelse af, at man ved gennemgang af de forskellige specialer skulle sikre et samspil med samarbejdende
afdelinger omkring en funktion. Der blev desuden gjort opmærksom på, at
der indenfor specialet Klinisk Genetik er forskellige aktører i Region Hovedstaden.
4. Status på gennemgang af det akutte beredskab
• Status på dokumentation
Sundhedsstyrelsen informerede om, at der i ekspertgruppen var bred
enighed af, at yderligere søgning af litteratur ikke væsentligt vil bidrage
til evidensgrundlaget ud fra en vurdering af, at litteraturen indeholder
meget få planlægningsmæssige konsekvenser.
• Aktivitet på akutområdet
Sundhedsstyrelsen orienterede kort over de nye tabeller, der var indsat i
det fremsendte bilag. Der var en generel enighed af, at data skal tages
med forbehold, idet de formentligt er behæftet med en del registreringsfejl. Til tabel 2G vil der efterfølgende fra gruppens medlemmer blive
meldt de relevante tal indenfor de amter, hvor den præhospitale indsats
med akutenheder ikke udføres af Falck (der skal dog sikres, at Falck ikke
har opgivet disse tal i de øvrige tal i tabellen, idet de modtager opkaldene, men ikke har akutenhederne).
• Konsekvensanalyse
Sundhedsstyrelsen orienterede kort om den nuværende status og man var
afhængig af data fra flere af de lægevidenskabelige selskaber i ekspertgruppen.
• Status fra underarbejdsgruppen til belysning af lægehelikopterordning
Sundhedsstyrelsen fortalte, at underarbejdsgruppen er godt i gang med
arbejdet og at forskellige modeller vil blive beskrevet med fordele,
ulemper og konsekvenser.
5. Drøftelse af form og indhold af sundhedsplaner og statusrapporter.
Bilagene til punktet blev kort drøftet. Sundhedsstyrelsen fremlagde, at det
var vigtigt, at statusrapporterne blev udformet, så såvel regionerne som
Sundhedsstyrelsen kunne bruge indholdet, og at der skulle tages udgangspunkt i punkt 5. Indhold af krav til hovedfunktioner og specialfunktioner fra
Baggrundspapir om specialeplanlægning.
Region Hovedstaden og Region Midtjylland var allerede langt i planlægning
af, hvordan en sundhedsplan burde se ud. De 2 regioner vil efterfølgende
sende deres materiale ud til inspiration til gruppen.
Punktet vedr. form og indhold for sundhedsplaner og statusrapporter drøftes
videre på ved næste møde.
6. Mødekalender for 2006
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Mødet i den regionale baggrundsgruppe mandag den 6. november 2006 kl.
13.00 – 15.00 er aflyst. I stedet er der planlagt et nyt møde til den 14. november kl. 13-15.
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7. Eventuelt
Intet til punktet.

