REFERAT AF 6. MØDE I DEN REGIONALE BAGGRUNDSGRUPPE DEN 3. SEPTEMBER 2007
Til stede:
Lone de Neergaard (formand), Sundhedsstyrelsen
Claus Toftgaard, Region Syddanmark
Kirsten Hansen, suppleant, Danske Regioner
Niels Würgler Hansen (sekretariat), Sundhedsstyrelsen
Pernille Slebsager, Region Hovedstaden
Susanne Vest (sekretariat), Sundhedsstyrelsen
Svend Skov Jensen, Region Sjælland
Tove Nilsson, Region Nordjylland
Afbud:
Per Busk, Region Syddanmark
Hans Peder Graversen, Region Midtjylland
Lars Dahl Pedersen, Region Midtjylland
Lars Onsberg Henriksen, Region Sjælland
Mikkel Grimmeshave, Region Nordjylland
Svend Hartling, Region Hovedstaden
Thomas I. Jensen, Danske regioner

1. Godkendelse af dagsorden
Ingen kommentarer.
2. Meddelelser
Sundhedsstyrelsen informerede om, at på mødet i det rådgivende udvalg blev
det besluttet, at patientforeningerne ikke vil blive involveret på nuværende
tidspunkt i forbindelse med specialegennemgangene, men at Sundhedsstyrelsen senere tager kontakt til patientforeningerne, og at det formentligt vil blive kontakt til den overordnede patientforening.
3. Orientering om statusrapporter
Sundhedsstyrelsen informerede om, at på mødet i det rådgivende udvalg blev
oplægget til statusrapporter for 2007 godkendt. Men der var samtidig en erkendelse af, at statusrapporterne formentlig skal tilrettes - afhængig af de erfaringer der kommer og i forbindelse med de nye specialegennemgange og udmeldinger. Region Nordjylland vil i efteråret 2007 gerne deltage i et pilotprojekt for 2 forskellige specialer med henblik på afprøvning af rapportskabelonen.
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Idet der er funktioner, hvor SKS koderne ikke specifikt angiver funktionen
eller SKS koder ikke forefindes, vil der i forbindelse med statusrapporternes
afgivelse fra regionerne ske en opsamling i et samarbejde mellem regionerne
og Sundhedsstyrelsen.
4. Drøftelse af specialegennemgangene – herunder status og proces
Sundhedsstyrelsen informerede om, at på mødet i det rådgivende udvalg blev
specialerapporten og – udmeldingen for gynækologi og obstetrik drøftet. I
lyset af drøftelserne om specielt ovariecancer blev det besluttet, at det rådgivende udvalg skal have såvel rapport som udmelding til kommentering med
svar i løbet af 2 uger. Efterfølgende færdiggør Sundhedsstyrelsen specialeudmeldingen og sender den til regionerne som herefter kan byde ind på
funktionerne.
Region Nordjylland gjorde opmærksom på, at for varetagelse og fastlæggelse af specialfunktioner drejer det sig ikke kun om volumen, men også om
kompleksitet og ressourceforbrug, og at dette bør komme til udtryk tydeligere i specialerapporterne. Sundhedsstyrelsen var enig heri og blev gjort opmærksom på, at man på nuværende tidspunkt i visse af specialerne ser på,
om data for forskellige funktioner kan pooles, hvis den samme erfaring opnås ved disse funktioner. Der blev desuden drøftet, at der kunne være fordele
ved definition af et nyt begreb omkring et bredere samarbejde indenfor et
speciale for en eller flere funktioner på tværs af 2 regioner med nogle af de
samme krav som for en center-satellit aftale – herunder fælles behandlingsprincipper, forskning og kvalitetssikring.
Der blev desuden drøftet, hvordan der kan stilles krav til Privatklinikker,
som behandler specialfunktioner. Ifølge loven fastsættes de samme krav til
offentlige sygehuse som til privatklinikker når det gælder specialfunktioner.
Privatklinikker skal derfor også afgive statusrapporter omkring specialfunktioner.
5. Møder i gruppen i 2007
Sundhedsstyrelsen informerede om, at i det rådgivende udvalg vil der fra
2008 være møde hver 2. måned. Sundhedsstyrelsen vil derfor i denne gruppe
planlægge møder omkring 1 måned før møderne i det rådgivende udvalg.
Kommende mødedatoer:
7. november 2007, kl. 0930 – 12.30
9. januar 2008, kl. 09.30 – 12.30
10. marts 2008, kl. 0930 – 12.30
5. maj 2008, kl. 09.30 – 12.30
28. august 2008, kl. 09.30 – 12.30
6. Eventuelt
Lone de Neergaard informerede kort om et borgermøde i Region Syddanmark, der var afholdt for at få borgernes bud til, hvad de ønsker til et sygehusvæsen i topklasse.
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