Referat af 4. møde i styregruppen for PROCRIN
Tidspunkt:

Fredag den 11. december 2015 kl. 10:00 – 11:00

Sted:

Sundheds- og Ældreministeriet

Deltagere:
Styregruppemedlemmer:
-

Annemarie Lauritsen, afdelingschef (formand for styregruppen), Sundheds- og Ældreministeriet

-

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)

-

Henrik Ullum, formand, Lægevidenskabelige Selskaber

Øvrige:
Lene Brøndum Jensen, kontorchef og Kirstine Korsager, fuldmægtig, Sundheds- og Ældreministeriet, Maj-Britt
Juhl Poulsen, chefrådgiver, Danske Regioner og Jørgen Jørgensen, programleder (referent).

1. Velkomst til Henrik Ullum, LVS
Formanden bød Henrik Ullum velkommen som medlem af styregruppen for PROCRIN og så frem til et godt
samarbejde.
2. Godkendelse af dagsorden
Annemarie Lauritsen konstaterede, at dagsordenen kunne godkendes, og hun kunne indledningsvis informere
styregruppen om, at ministeren har igangsat en møderække med sundhedsordførerne med henblik på at få en
fælles forståelse af sundhedsdataområdet. Endvidere er der i Sundheds- og Ældreministeriet nedsat en task
force, som ser på regler vedrørende sundhedsdata.
3. 2. prioriteringsrunde af PROCRIN-projekter (Bilag 1, 1a og 1b)
Den forelagte indstilling blev godkendt. Det noteredes, at de indstillede projekter 1) på relevant vis afspejler
behovet for en optimal infrastruktur for sundhedsdata og 2) benytter data fra forskellige datakilder. Der
opfordredes til, at der i tredje og sidste ansøgningsrunde gøres en særlig indsats for at søge at få ansøgninger fra
det almen medicinske område.

4. Faglig evaluering af PROCRIN efter de første 11 måneder samt regnskabsrapport for de første 10
måneders aktivitet (Bilag 2, 2a og 2b)
i)
Faglig evaluering af PROCRIN efter de første 11 måneder (Bilag 3 og 3a-e)
Den faglige afrapportering efter 11 måneders virksomhed blev tiltrådt på baggrund af de forelagte bilag.
ii)

Regnskabsrapport for PROCRIN efter de første 10 måneders aktivitet (Bilag 4, 4.1 og

4a)
Regnskabsrapporten efter de første 10 måneder blev ligeledes tiltrådt som indstillet i bilag.
5. Møde- og årsplan for 2015 og 2016. Udkast vedlægges (Bilag 5)
Møde- og årsplan blev godkendt, idet det bemærkedes, at de sidste aktiviteter i PROCRIN nødvendigvis må
afvikles efter programmets udløb, dvs. i begyndelsen af 2017.
6. Revideret kommunikationsplan (Bilag 6)
Styregruppen havde en længere drøftelse om, hvorledes budskaberne fra arbejdet i PROCRIN bedst kan
kommunikeres. Det var opfattelsen, at informationen til de faglige miljøer kan og bør styrkes, og at
kommunikationen med en bredere offentlighed bedst foretages ved at beskrive gode eksempler. I den
sammenhæng kan PROCRIN i det kommende år samarbejde med STARS* , hvilket også allerede er sket i år.
Formanden bemærkede, at alle kan bidrage til at få konkrete eksempler frem til offentligheden.
7. Muligheder for videreførelse af PROCRIN-aktiviteter efter den 31.december 2016 (Bilag 7 og 7a)
Annemarie Lauritsen indledte drøftelsen af oplægget til dette punkt med at præcisere, at der ikke på mødet
skulle træffes konkrete beslutninger; men at det var vigtigt at få synspunkter frem på de forskellige forslag.
Erik Jylling rettede opmærksomheden på kompetencecentrene, hvor det er væsentligt at få afklaret deres
fremtidige forhold, hvilket også har været bragt op i STARS*. Henrik Ullum fandt det vigtigt, at der satses mere
på forskermaskiner, som foruden at de smidiggøre forskernes arbejde, også giver større datasikkerhed.
Danmarks Statistiks måde at arbejde på blev nævnt som et godt forbillede. Henrik Ullum understregede, at der
er brug for meget stor regnekraft. Janus Laust Thomsen var enig i, at Danmarks Statistik-modellen giver
epidemiologerne gode muligheder for fleksible løsninger, og at der må sikres høj oppetid samt adgang til at
flette data fra forskellige kilder. Og at det er vigtigt med god konsulentbistand fra kompetencecentre og med
rimelige svartider. Peter Sloth var enig i, at stor regnekraft er afgørende, og at der kan hentes god vejledning
hos DEIC-folkene, som netop arbejder med disse udfordringer. Styregruppen drøftede hvilke ressourcer, der
skønnes at være behov for. En enkel computer koster omkring 200.000 kr. samt midler til den fornødne drift. I
den modsatte ende af skalaen er der supercomputere som DTU’s, som er i en helt anderledes dyr kategori.
Muligheden for fondsfinansiering blev drøftet. Annemarie Lauritsen understregede igen behovet for høj
sikkerhed, og Erik Jylling pointerede, at det er vigtigt at involvere klinikerne i arbejdet.
8. Eventuelt
Der var ikke drøftelser under ”Eventuelt”.

