REFERAT AF 4. MØDE I DEN REGIONALE BAGGRUNDSGRUPPE DEN 28. MARTS 2007
Til stede:
Lone de Neergaard (formand), Sundhedsstyrelsen
Claus Toftgaard, Region Syddanmark
Hans Peder Graversen, Region Midtjylland
Lars Onsberg Henriksen, Region Sjælland
Mikkel Grimmeshave, Region Nordjylland
Niels Würgler Hansen (sekretariat), Sundhedsstyrelsen
Per Busk, Region Syddanmark
Pernille Slebsager, Region Hovedstaden
Rikke Skou Jensen, suppleant, Region Midtjylland
Susanne Vest (sekretariat), Sundhedsstyrelsen
Svend Skov Jensen, Region Sjælland
Thomas I. Jensen, Danske regioner
Tove Nilsson, Region Nordjylland
Afbud:
Lars Dahl Pedersen, Region Midtjylland
Svend Hartling, Region Hovedstaden
1. Godkendelse af dagsorden
Ingen kommentarer.
2. Meddelelser
Sundhedsstyrelsen informerede om, at der den 27. marts blev afholdt det første møde i den nationale trombolysegruppe, som har til opgave at følge
trombolysebehandling til iskæmisk apopleksi. Sundhedsstyrelsen vil udarbejde et udkast til en skabelon mhp. fremtidig indrapportering af relevante
data vedr. aktivitet, resultater, organisering og tilrettelæggelse. Resultaterne
af denne afrapportering vil blive drøftet på et nyt møde efter sommerferien,
ligesom afrapporteringen fra trombolysecentrene og de fungerende satellitter
vil blive drøftet i Det Rådgivende Udvalg for specialeplanlægning. Sundhedsstyrelsen vil i løbet af efteråret bl.a. vurdere, om der er grundlag for en
evt. udvidelse af behandlingstilbuddet.
Sundhedsstyrelsen informerede om, at Sundhedsstyrelsen arbejder med svar
til Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Nordjylland på de respektive regioners sygehusplaner (i mellemtiden er der afsendt svar til region
Sjælland og Hovedstaden).
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3. Orientering af høringssvar vedr. rapport: Gennemgang af akutberedskabet og den videre proces
Sundhedsstyrelsen informerede om, at det rådgivende udvalg har haft høringssvar til rapporten på dagsordenen, og at det efterfølgende blev besluttet,
at Sundhedsstyrelsen ud fra vurdering og vægtning af høringssvar og efterfølgende kommentarerne i det rådgivende udvalg vil tilrette rapporten. Rapporten vil herefter blive drøftet den 30. maj på næste møde i det rådgivende
udvalg.
Der var i gruppen bred enighed om, at de overordnede linier i rapporten
kunne anvendes i den kommende sygehusplanlægning. Der blev i gruppen
drøftet visitation af almen praksis versus visitation af andet sundhedsfagligt
personale i regi af almen praksis/akutmodtagelse, visiterede selekterede medicinske patienter, der kan indlægges uden om akutmodtagelsen og akut
modtagelse af børn (sidstnævnte vil også blive drøftet i specialearbejdsgruppen for pædiatri).
Region Midtjylland og Region Nordjylland vil indgå et projektsamarbejde
med Harvard Medical University omkring organiseringen af de fælles akutmodtagelser - herunder efteruddannelse af relevant sundhedspersonale. De 2
projekter vil have hver sin vinkel og med efterfølgende hver sin erfaringsopsamling.

4. Specialegennemgang. Generel orientering og drøftelse af de nuværende udkast til specialerapporter
De udsendte specialerapporter blev drøftet samlet. Sundhedsstyrelsen informerede om, at LPR udtræk for visse specialer kun var lidt brugbare bl.a. på
grund af forskellig og varierende kodningspraksis, hvilket også kan være et
problem i forbindelse med de kommende statusrapporter. Det blev fra flere i
gruppen bemærket, at efteruddannelses krav bør have mindre vægtning i
specialerapporterne. Det er derimod vigtigt at fremføre hvilke kompetencer,
der er brug for. Region Sjælland oplyste, at forvaltningen havde dannet en
underarbejdsgruppe for hvert speciale.
Den regionale baggrundsgruppe ønskede specialerapporterne til kommentering, før den endelige version forelå fra specialearbejdsgruppen mhp. at sikre
en forankring af forslagene i de enkelte regioner. Det blev herunder drøftet,
at der til hver specialegennemgang på nuværende tidspunkt er planlagt 4
møder fordelt ud på 6 mdr. i specialearbejdsgruppen. Det kan herunder være
nødvendigt at strække tiden for det enkelte speciale og planlægge yderligere
et møde, idet den regionale baggrundsgruppe typisk først vil modtage udkast
til specialerapporten med kap. 10 (den fremtidige organisering af specialet)
før 3. møde for specialearbejdsgruppen.
5. Orientering om arbejdet i underarbejdsgruppen for udfærdigelse af
udkast til statusrapporter
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Sundhedsstyrelsen informerede om, at der har været 1. møde i underarbejdsgruppen og at gruppens regionale medlemmer før næste møde vil fremsende
udkast til skabelon for statusrapport. Der blev i underarbejdsgruppen vurderet, at man i første omgang vil koncentrere sig om mulig indrapportering til
Sundhedsstyrelsen af data for aktivitet, samarbejde og nødvendige faciliteter.
Fra den regionale baggrundsgruppe blev der foreslået at inddrage data fra nationale kvalitetsdatabaser – hvor muligt indenfor de enkelte funktioner. Desuden var der forslag til et punkt i statusrapporten, som skal omfatte regionens egne kommentarer på intern audit af funktionen.
6. Eventuelt
Der var en drøftelse af lægers videreuddannelse og efteruddannelse. Det blev
besluttet, at Sundhedsstyrelsen vil bede det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse drøfte common trunk i de intern medicinske specialer med
henblik på at opnå brede kompetencer.
Mødekalender for 2007
Flg. mødetidspunkter er planlagt:
Torsdag den 14. juni kl. 9.30-12.30 i Sundhedsstyrelsen i lokale 502
Mandag den 3. september kl. 9.30-12.30 i Sundhedsstyrelsen i lokale 502
Onsdag den 7. november kl. 9.30-12.30 i Sundhedsstyrelsen i lokale 502
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