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Referat af 2. møde i Styregruppen
Tidspunkt: Mandag den 16. marts 2015 kl 16:00 – 18:00
Sted:

Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø
Mødelokale vil fremgå af mødetavle i receptionen

Deltagere:
Styregruppemedlemmer
-

Per Okkels, departementschef (fg. formand for styregruppen), Ministeriet for Sundhed og
Forebyggelse

-

Peter Sloth, kontorchef, Uddannelses- og Forskningsministeriet

-

Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner

-

Janus Laust Thomsen, direktør, De praktiserende lægers og regionernes fælles enhed for
kvalitetsudvikling (DAK-E)

-

Peter Schwarz, formand, Lægevidenskabelige Selskaber

Øvrige
Lene Brøndum Jensen, kontorchef, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse; Jørgen Jørgensen,
programleder (referent).
1. Godkendelse af dagsorden
Per Okkels (PO) bød velkommen og orienterede om, at han fungerede midlertidigt som formand for
styregruppen. Jørgen Jørgensen (JJ) gennemgik kort status vedrørende arbejdet i PROCRIN siden
1.januar 2015. Janus Laust Thomsen (JLT) supplerede med en status vedrørende DAMD-databasen.
2. Møde- og årsplan for 2015. Udkast vedlægges ( Bilag 1 )
Møde- og årsplan for 2015 blev godkendt. Der laves særskilt indkaldelse til møde i juni måned. På
kommende møder fremlægges løbende møde- og årsplan for 2015 og 2016.

3. Drøftelse af den skriftlige høring af Styregruppen af 30. januar vedrørende 1)
revideret ansøgning til fondene (incl. Appendix 7: milestones and success
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criteria), 2) Advisory Board og 3) Kommunikationspolitik og –plan . Notat
vedlægges ( Bilag 2 )
Den skriftlige redegørelse ( Bilag 2 ) blev taget til efterretning. JJ kunne oplyse, at 6 af de 7 forespurgte
kandidater havde svaret tilbage. Anders Ekbom, Karolinska Instituttet, Liam Smeeth, London School of
Hygiene and Tropical Medicine og Clement McDonald, National Institute of Health havde takket ja.
Imidlertid mangler en dansk deltager, hvorfor fornyet forespørgsel er nødvendig. Styregruppen var
indforstået med, at dette forelægges gruppen til skriftlig godkendelse. Ligeledes at et Advisory Board
skal have mindst 4 deltagere.
Evt. tilbagemelding fra fondene på fremsendelse af revideret ansøgning af 25. februar
2015
JJ oplyste, at fondene dd havde oplyst, at de gennemgik det fremsendte materiale vedrørende revideret
ansøgning mm i denne uge, og at fondene drøftede sagen sammen. Svar kan forventes begyndelsen af
den kommende uge.
4. Procedure for ansøgning i de tre ansøgningsrunder til støtte af databasestudier.
Udkast vedlægges ( Bilag 3 og bilag 3 a)
JJ

orienterede

om

møde,

som

programledelsen

i

foregående

uge

havde

afholdt

med

koordinationsgruppen. Det var på mødet blevet vurderet, at en praktisk måde at fordele ressourcer og
opgaver på, ville være at de ca 8 mio kr., som i budgettet er afsat til konsulentbistand i
kompetencecentrene blev fordelt således, at langt størstedelen af beløbet fordeles ligeligt mellem de 4
centre. Opgaverne, som bliver resultatet af tre landsdækkende ansøgningsrunder, hvor projekterne
prioriteres under eet, fordeles derefter ligeligt mellem kompetencecentrene. Det betyder, at nogle
opgaver ikke nødvendigvis bliver løst i det geografisk nærmeste kompetencecenter, hvilket dog ikke
vurderedes som problematisk, da centrene samarbejder.
5. Revideret kommunikationsplan for PROCRIN. Udkast vedlægges ( Bilag 4 og bilag
5)
Indstillingen vedrørende uddybning af kommunikationsplanen ( Bilag 4 ) blev taget til efterretning
med tilføjelse af, at styregruppen kunne anbefale, at tilbud om præsentation af PROCRIN også kunne
gives til ”Fonden for almen praksis” samt til andre sundhedsfaglige fora end de lægelige, f.eks.
sygeplejersker, fysioterapeuter og kiropraktorer.
Vedrørende bilag 5 havde JLT enkelte rettelser til beskrivelsen af delprogram 1 i udkast til hjemmeside,
som han efterfølgende ville sende til referenten.
Det besluttedes endvidere, at styregruppens referater lægges på PROCRINs hjemmeside på Danske
Regioners hjemmeside.
6. Styregruppens kommunikation om dagens møde
Dagens referat lægges efter godkendelse på PROCRINs hjemmeside, jvfr. punkt 5.
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7. Eventuelt
PO orienterede om aktuelle sundhedspolitiske drøftelser samt status med arbejdet med sundhedsdata.
Referent: Jørgen Jørgensen

