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Referat 

 

Møde:  Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg 

Tid:   Fredag den 7. juni 2019 kl. 8.30-10.30 

Sted:   Boulevarden 13, 9000 Aalborg (Sundhedssekretariatets kontor) 

Deltagere:  Leif Serup, Peter Møller Rasmussen, Bente Graversen, Peter Hvid Paulsen, 

Jonas Birk Lunen 

Afbud:            Lone Becker, Hanne Madsen, Haukur Thorsteinsson 

    

 

 

1. Indhold på Sundhedspolitisk dialogforum den 25. oktober 2019 

Planlægningen af Sundhedspolitisk Dialogforum den 25. oktober 2019 skal så småt i gang med henblik på 

at sikre god tid til processen omkring det endelige program og evt. booking af oplægsholdere.  

 

Arbejdet med den kommende praksisplan forventes at være kommet langt til oktober, og der lægges 

derfor op til bl.a. at bruge mødet til at give de kommunale medlemmer af Praksisplanudvalget en 

fornemmelse af den ønskede retning fra Sundhedspolitisk Dialogforum. 

 

Sekretariatet har foreløbigt følgende emneforslag: 

• Praksisplan for almen praksis: Input til de kommunale PPU-medlemmers arbejde med ny 
praksisplan via plenum, gruppedrøftelser mv. 

• Implementering af Sundhedsaftale (det skal dog bemærkes, at implementeringsarbejdet også vil 
blive drøftet i en bred politisk kreds på Sundhedspolitisk Samling 20. september). 

• Sundhedsreform set i lyset af valgresultatet fra juni og deraf følgende udmeldinger/konturer af en 
sundhedsreform. 

 

Indstilling:  

• For at være på forkant med planlægningen af Sundhedspolitisk Dialogforum den 25. oktober 2019 
ønskes input fra Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg til emner. 

 

Referat: 

Det blev aftalt, at program for Sundhedspolitisk Dialogforum den 25. oktober 2019 vendes med de 

kommunale medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget på det kommunale SKU-formøde den 24. juni. 

Følgende mulige emner til programmet medtages til det kommunale SKU-formøde: 

• Praksisplan for almen praksis: Med henblik på at dette punkt ikke bliver en gentagelse af seneste 
Sundhedspolitisk Dialogforum, hvor praksisplanen også blev drøftet, skal det være med 
udgangspunkt i mere konkret materiale. 

• Oplæg ved nordjysk repræsentant i KL’s Sundhedsudvalg om arbejdet i KL og hvad der rører sig i KL 
på sundhedsområdet. 

• Oplæg ved Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm om det stigende fokus på kommunerne på 
sundhedsområdet, og hvilke forventninger til kommunerne der følger af dette (herunder 
eksempelvis kvalitetsstandarder). 

• Sundhedsområdet og eventuel sundhedsreform i lyset af ny regering (det blev dog bemærket, at 
det er usikkert hvor konkret dette punkt kan nå at være til oktober). 
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2. Gennemgang af dagsorden til DAS-møde 11. juni 2019 

Næste møde i Den Administrative Styregruppe er blevet flyttet til et aftenmøde den 11. juni, og det 

kommunale DAS-formøde er afkortet til en halv time. Da der dermed ikke er meget tid til at gennemgå 

DAS-dagsordenen på formødet, vil det være hensigtsmæssigt med en indledende gennemgang af 

dagsordenen for at afklare, om der er dagsordenspunkter, som er særligt vigtige at behandle på DAS-

formødet. Dagsordenen til DAS-mødet er vedlagt som bilag 1. 

 

Indstilling:  

• Sundhedsdirektørernes forretningsudvalg drøfter DAS-dagsorden med henblik på at afklare 
eventuelle kommunale opmærksomhedspunkter. 

 

Referat: 

Det blev besluttet at følgende punkter skal have særlig fokus på det korte kommunale DAS-formøde den 

11. juni 2019: 

• Implementeringsplan til Sundhedsaftalen 2019 og program til Sundhedspolitisk Samling den 20. 
september 2019 (DAS-dagsordenens punkt 3 og 8): Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg 
drøftede vigtigheden af, at materialet til Sundhedspolitisk Samling den 20. september 2019 levner 
plads til politiske drøftelser. Sundhedspolitisk Samling skal bl.a. bruges til at forventningsafstemme 
vedrørende implementering af sundhedsaftalen. Opstilling af dilemmaer/spørgsmål kan i den 
forbindelse være et redskab; eksempelvis hvad det i praksis vil sige at ”sætte klyngerne fri”, 
hvordan/i hvilket omfang der skal koordineres mellem klynger og følges op på lokale initiativer, og 
i hvilken grad Sundhedsaftalens emner skal behandles synkront i klyngerne. Materialet og 
dagsordenen til Sundhedspolitisk Samling bør i højere grad understøtte disse drøftelser, så 
politikerne kan give et input til det videre arbejde. For at give plads til disse politiske drøftelser kan 
det overvejes at udelade det landspolitiske indspark, som programudkastet lægger op til. 

• Orientering om revideret økonomiberegning i relation til TeleCare Nord Hjertesvigt: Der orienteres 
om, at der, i samarbejde med deltagere fra universitetet, igen ses på beregningen af økonomien 
omkring TeleCare Nord Hjertesvigt (bl.a. ift. timetakst på sygeplejeydelser). Det forventes at dette 
arbejde er afsluttet til august. 

• Udpegning af kommunal repræsentant til bestyrelse for Steno Diabetes Center Nordjylland: 
Indstillingen af en kommunal repræsentant afklares på DAS-formødet, så denne kan indstilles til 
godkendelse på KKR-møde den 21. juni 2019. 

 

 

3. Opfølgning på SOSU-dimensioneringsaftalen 

Sundhedsdirektørerne tog, på baggrund af en bekymring om finansieringen af den nye SOSU-

dimensioneringsaftale, initiativ til udarbejdelsen af et notat (bilag 2), som blev sendt til KL den 15. maj 

2019 (KKR Hovedstaden har fremsendt en lignende henvendelse). Emnet blev drøftet på møde mellem 

KL's og KKR's formandskaber den 16. maj 2019. Efter mødet har KL sendt et notat ud til de 98 kommuners 

borgmestre og kommunaldirektører som redegør nærmere for økonomien på området (bilag 3). 

 

Der kommer en sag om SOSU-dimensioneringen på KKR Nordjylland den 21. juni 2019, hvor de to notater 

vedlægges sagen. 

 

Notatet fra KL adresserer en række af de bekymringer om SOSU-dimensioneringen, som fremgik af det 

oprindelige nordjyske notat, men i forbindelse med KKR-behandlingen den 21. juni kan der imidlertid være 

behov for at knytte supplerende bemærkninger til notatet fra KL. På den baggrund har Det 

fælleskommunale Sundhedssekretariat udarbejdet et kort notat (bilag 4) med bemærkninger til KL-



 

 

3 

 

 
notatet. Bilag 4 bygger bl.a. på en tidligere orientering fra KL til KKR Nordjylland den 

20. november 2015 (til særligt interesserede er dette vedlagt som bilag 5). 

 

Formålet med Sundhedssekretariatets notat er, at det eventuelt kan indgå som en del af materialet til KKR 

Nordjyllands punkt om SOSU-dimensioneringen på KKR-mødet den 21. juni. 

 

Indstilling:  

• Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg drøfter indhold af og fremsendelse af notat (bilag 4) til 
KKR-mødet 21. juni. 

 

Referat: 

Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg godkendte på mødet, at der til KKR-behandling af SOSU-

dimensioneringsaftalen den 21. juni 2019 medsendes et notat (bilag 4) med Sundhedsdirektørernes 

Forretningsudvalg som afsender. Notatet indeholder bemærkninger til KL-notatet vedrørende den ændrede 

SOSU-dimensionering og finansieringen af dette; bemærkningerne omhandler SOSU-elevernes 

arbejdskraftværdi samt den historiske nordjyske udvikling i dimensioneringen. 

 

 

4. Repræsentant i Styregruppe for videnskabende netværk blandt kommunale 

praksiskonsulenter 

Netværket for kommunale praksiskonsulenter (almen praksis) har besluttet, at de ønsker at blive et 

videnskabende netværk, der skaber praksisnær ny viden om samarbejdet mellem almen praksis og 

kommuner. Der oprettes en styregruppe for indsatsen, og der ønskes en kommunal repræsentant i 

styregruppen, som repræsenterer de 11 nordjyske kommuner. Som bilag 6 er vedlagt et udkast til en 

beskrivelse af det videnskabende netværk samt den tilhørende styregruppe; beskrivelsen er et udkast, 

hvor eventuelle input fra Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg vil indgå i den endelige udarbejdelse 

af beskrivelsen. 

 

Formålet med et videnskabende netværk er at opnå ny praksisnær viden om samarbejdet mellem almen 

praksis og kommuner i Nordjylland inden for afgrænsede tværsektorielle arbejdsgange og at udvikle 

systematisk viden om, hvordan dette samarbejde kan styrkes med hensyntagen til kommunale forskelle. 

På denne baggrund dokumenteres best practice til inspiration for almen praksis, som formidles som 

”gyldne standarder” for samarbejdet mellem almen praksis og kommune. 

 

Styregruppen for det videnskabende netværk skal koordinere i forhold til øvrige tiltag (eksempelvis 

Praksisplan og Sundhedsaftale), vejlede i forhold til relevante opmærksomhedspunkter, og pege på 

eventuelle aktører, som bør inddrages i forhold til et givet emne. Styregruppen forventes at træde sammen 

første gang efter sommerferien og derefter ved behov (forventeligt 1-3 gange årligt). Følgende aktører er 

repræsenteret i styregruppen (foreløbige udpegninger fremgår af bilag 6): PLO, nordjyske kommuner, 

Region Nordjylland, Nord-KAP og Forskningsenheden for almen medicin. 

 

Det eksisterende netværk for de kommunale praksiskonsulenter mødes 3 gange årligt. Der findes ikke en 

formel opgavebeskrivelse/kommissorium for netværket, men netværkets overordnede formål er ”at 

styrke netværk og understøtte forpligtende fælles kommunale initiativer” (herunder sparring og 

vidensdeling). Dette sker med løbende koordinering mellem praksiskonsulenterne og deres bagland. For 

særligt interesserede er dele af netværkets arbejde beskrevet på:  

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/nordjylland/almen-

praksis/indsatsomraader/kommunesamarbejde/ 

 

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/nordjylland/almen-praksis/indsatsomraader/kommunesamarbejde/
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/nordjylland/almen-praksis/indsatsomraader/kommunesamarbejde/
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Alle kommuners praksiskonsulenter indgår i netværket. Morsø og Jammerbugt 

Kommune har dog for nuværende ingen praksiskonsulent, mens Frederikshavn/Læsø for kort tid siden har 

fået ny praksiskonsulent. 

 

De kommunale praksiskonsulenter er kommunalt betalt. I den videnskabende del af netværket vil der dog 

blive nedsat underarbejdsgrupper, hvor NordKAP betaler for tiden brugt i disse arbejdsgrupper; de 

efterfølgende fælles drøftelser foregår på de møder, hvor netværket i forvejen mødes. 

 

Indstilling: 

• Der ønskes input til det videre arbejde om netværket for kommunale praksiskonsulenter som et 
videnskabende netværk, herunder input til beskrivelsen af netværket (jf. bilag 6). 

• Der ønskes en drøftelse af oprettelsen af en styregruppe for det videnskabende netværk. 

• Der ønskes en indledende drøftelse af en profil for en eventuel kommunal repræsentant i 
styregruppen for det videnskabende netværk. 

 

Referat: 

Umiddelbart ser Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg ikke behov for at etablere en styregruppe og 

udvide arbejdsområdet for praksiskonsulenternes netværk, som beskrevet i oplægget om netværket som 

et videnskabende forum. Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg hæfter sig ved, at der eksisterer en 

beskrivelse af praksiskonsulenternes opgaver og tidsforbrug, og der ses ikke umiddelbart behov for at 

udvide dette. Derudover ønskes eventuelle gode ideer fra netværket hellere kanaliseret ind i eksisterende 

samarbejdsfora (Praksisplanudvalg, klyngesamarbejde etc.). På den baggrund ser Forretningsudvalget ikke 

behov for en styregruppe og udvidelse af netværkets arbejdsområde, men Forretningsudvalget ønsker dog 

at der tages en dialog om dette med NordKAP – eventuelt via NordKAP’s bestyrelse. 

 

 

5. Orientering om tilbagebetalingssag på fysioterapiområdet 

Den kommunale side i fysioterapisamarbejdet er blevet opmærksom på, at regionen har udsendt 

tilbagebetalingskrav for 2017 og 2018 i forhold til omsætningslofter givet til enkelte ydernumre. 

Omsætningslofter og efterfølgende krav om tilbagebetaling er en del af overenskomsten og er som 

udgangspunkt en opgave, som regionerne varetager for kommunerne på administrativt niveau. 

 

I denne omgang har kravet om tilbagebetaling medført en udfordring, da krav typisk fremsættes i 

forbindelse med den årlige opgørelse (april i det følgende år). Kravet for 2017 er dog ikke blevet gjort 

gældende før april 2019, hvilket har medført en økonomisk udfordring for både de kommunale budgetter 

i de berørte kommuner, samt de fysioterapeuter, der både rammes i 2017 og 2018.  

 

Der gives på mødet en mundtlig opfølgning v. Jonas Birk Lunen af sagens forløb, der fortsat er under 

udvikling. 

 

Indstilling:  

• Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg tager orienteringen til efterretning. 

 

Referat: 

Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg tog orienteringen til efterretning og indstillede til, at der 

fremadrettet skabes mere transparens for kommunerne ift. den løbende udvikling på området, herunder 

ift. omsætningslofter. Dette kunne fx være via kvartalsmæssige eller årlige rapporter. 
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6. Punkter til Fælles FU-dagsorden 

Det Fælles Forretningsudvalg mellem region og kommuner mødes den 24. juni 2019, og på den baggrund 

indsamles dagsordenspunkter fra både kommunal og regional side. 

 

Indstilling:  

• Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg drøfter ønsker til dagsordenspunkter til mødet i Fælles 
FU den 24. juni 2019. 

 

Referat: 

Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg drøftede mødekadence for det Fælles Forretningsudvalg og 

lagde op til, at der årligt lægges 4 møder i kalenderen, men at møder kan aflyses, hvis der ikke er behov for 

det.  

 

Som punkt på dagsordenen til Fælles FU-mødet den 24. juni 2019 ønskes en drøftelse af samarbejdet 

mellem kommuner og region omkring almen praksis-området, herunder ift. bl.a. sundhedshuse. Det blev 

aftalt, at den samlede dagsorden til mødet 24. juni vurderes efter DAS-mødet den 11. juni. 

 

 

7. Eventuelt 

 

Referat: 

Sekretariatet orienterede kort om arbejdet med ny praksisplan for almen praksis, herunder udarbejdelsen 

af konkrete afsnit til praksisplanen og den generelle målsætning om at gøre praksisplanen til et mere 

politisk dokument. 

 


