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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Der blev budt velkommen til Malene Møller Nielsen fra Region Nord som
har overtaget Jacob Bertramsens plads i gruppen.
2. Korte meddelelser fra Sundhedsstyrelsen
a)

Intern omorganisering i Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen orienterede om den interne omorganisering i styrelsen.
Den 8. oktober 2015 blev den daværende Sundhedsstyrelse opsplittet i
tre styrelser, Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS), Lægemiddelstyrelsen (LMST) og Sundhedsstyrelsen (SST).
Den nye Sundhedsstyrelse er pr. 4. januar blevet omorganiseret og består nu af nedenstående faglige enheder:







Ældre og Demens
Forebyggelse
Evidens, Uddannelse & Beredskab
Planlægning
Strålebeskyttelse
EUnetHTA (slut maj 2016)

Specialeplanlægningen nu er placeret i enheden Planlægning, som også indeholder områderne kræft, hjerter, psykiatri, det borgernære
sundhedsvæsen og rehabilitering.
Der er slået enhedschefstillinger op for de to nye enheder Planlægning
og Evidens, Uddannelse & Beredskab. Der er ansøgningsfrist i slutningen af januar.
b)

Status for ansøgningsrunden
Sundhedsstyrelsen orienterede om status for ansøgningsrunden. Der
var ansøgningsfrist fredag d. 15. januar, men der blev først lukket for
indsendelse af ansøgninger tirsdag aften, da en enkelt region manglede
at få alt materiale indlæst. Der er kommet over 250 ansøgninger med
tilhørende delansøgninger. Data er nu valideret og lagt klar til sagsbehandling, og sagsbehandlingen er allerede gået i gang for de første
specialer. Det er derfor vigtigt at regionerne gør opmærksom på, hvis
de sender revideret materiale, så sagsbehandlerne er sikre på at have
det nyeste materiale.
Der var en kort drøftelse af forventninger til de bilaterale møder som
er planlagt med regionerne i maj og september. Det blev aftalt, at
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Sundhedsstyrelsen genudsender datoerne for møderne og derudover
en beskrivelse af, forventninger til møderne mv.
3. Sundhedsstyrelsens arbejde vedrørende ’En indgang’
Behandling:
Orientering
Sagsfremstilling:
Sundhedsstyrelsen orienterede om arbejdet vedrørende ’En indgang’. Regionerne har udpeget en afdeling i hver region med særligt ansvar for personer med uforklarede symptomer, der er opstået i tidsmæssig relation til
en HPV-vaccine. Organiseringen, kaldet ’En indgang’, trådte i kraft 1. juni
2015. I et statusnotat fra Danske Regioner fra den 21. september 2015 blev
det vurderet hensigtsmæssigt, at Sundhedsstyrelsen indgår i processen omkring den faglige udvikling på området og blandt andet bidrager med faglig
rådgivning om tilrettelæggelsen af indsatsen i forhold til de patienter, som
henvises under ’En indgang’. På baggrund af dette nedsatte Sundhedsstyrelsen i november 2015 en arbejdsgruppe med regionale og faglige repræsentanter til at bistå med arbejdet. Formålet er at ensarte den måde som patienterne håndteres på i sundhedsvæsenet.
Arbejdsgruppen har afholdt tre møder og Sundhedsstyrelsen har sammenfattet arbejdet i en rapport med anbefalinger, som er i høring i arbejdsgruppen til mandag d. 25. januar. Rapporten fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet ultimo januar 2016.
Der var en drøftelse af enkelte formuleringer i rapporten bl.a. i forhold til
organisering, målgruppe og behandling. Sundhedsstyrelsen vil se på formuleringerne igen. Regionerne har også mulighed at indsende skriftlige
kommentarer til rapporten, via de regionale repræsentanter i arbejdsgruppen.
4.

Meddelelser fra Den Regionale Baggrundsgruppe
Region Sjælland orienterede om, at de har to planer vedr. præhospital virksomhed i høring i Sundhedsstyrelsen samt en sundhedsplan på vej.

5.

Næste møde
Næste møde finder sted torsdag d. 1. september 2016 kl. 13-16.
Det blev aftalt at Sundhedsstyrelsen indkalder til videomøde, hvis der opstår behov undervejs i sagsbehandlingen af ansøgningerne.

6.

Evt.
Ingen bemærkninger.
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