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Side 1 

 

Fællesmøde for Temagruppen for kvalitetsudvikling og 

Temagruppen for økonomi og opfølgning 

Referat 

 

 

Tid: 7. januar 2015 kl. 10-12 

Sted: Regionshuset Viborg, lokale F7 

 

Referat 

 

1. Proces i forhold til sundhedsaftalen 

Referat: 

Lis Kaastrup og Pia Astrup orienterede om den videre proces – se 

powerpoint præsentation. 

 

2. Placering af Triple Aim konsulenter 

Referat: 

Drøftelse af placeringen af konsulenter. Det blev besluttet, at Winnie 

Munch og Claus Davidsen også indgår som konsulenter i 

Fødeplanudvalget. 

Med referatet følger en opdateret arbejdsplan – der dog, som nævnt, 

slankes yderligere i løbet af januar. Temagrupperne vil blive holdt 

orienteret herom. 

 

Bilag: 

Arbejdsplan 

 

3. Konsulentrollen  

Referat: 

Konsulentrollen blev drøftet, og det blev kan drages følgende 

konklusioner fra drøftelsen: 

 

• Der afholdes et fælles datamøde for de to temagrupper, hvor 

det belyses, hvilke data der er tilgængelige i alle sektorer. 

Dato/indkaldelse til møde udsendes snarest. 

• Det er afgørende at der sendes et signal til temagrupperne 

om, hvilke forventninger, de kan have til konsulenterne. At det 

er et samspil mellem konsulenter og temagrupper, og 

konsulenterne kommer ikke med alle svar. 

• Temagruppen for behandling, pleje, rehanilitering og træning 

er blevet delt i fire undergrupper, hvilket medfører, at 
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konsulenterne er spredt på de fire grupper. Dette er markeret 

i arbejdsplanen. 

• Konsulenternes navne og kontaktoplysninger sendes til de 

forskellige temagruppers sekretariater. I vil alle blive sat i cc 

på disse mails – og derefter er det op til konsulenterne 

sammen med temagruppernes sekretariater at få etableret 

samarbejdet. 

 

4. Den generelle opfølgning på sundhedsaftalen 

Referat: 

Orientering om den generelle opfølgning – se vedlagte powerpoint 

præsentation.  

Derudover skal der nedsættes mindre arbejdsgrupper, som skal 

arbejde med de baselines som endnu ikke er udviklet. Dette arbejde 

bliver relevante medlemmer af temagruppen kontaktet om. Men som 

udgangspunkt er det de medlemmer som i forvejen er koblet op på 

den temagruppe baselinen er foranket ved. 

 

Det drejer sig om følgende emner: 

• Svangre (Fødeplanudvalget) 

• Arbejdsmarkedet 

• Børn og unge - psykiatri 

 

5. Gruppearbejde – øvelse med driverdiagrammer 

Referat: 

Der blev arbejdet i grupper med forskellige cases. I opfølgningen på 

øvelsen var der følgende bemærkninger: 

 

• Sundhedsmålet er den klare udfordring – der opfordres til at 

Pia Astrup og Jens Bejer Damgaard tager med videre til IHI, 

hvad man gør, når en opgave flytter? 

• Det er vigtigt, at konsulenterne er med helt fra start i arbejdet 

med Triple Aim – og udviklingen af nye indsatser. 

 

6. Eventuelt 

Intet at bemærke. 

 


