Referat af 5. møde i styregruppen for PROCRIN
Tidspunkt:

Onsdag den 9. marts 2016 kl. 14:00 – 16:00

Sted:

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

Deltagere:
Styregruppemedlemmer
-

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

-

Erik Jylling (EJ), sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner

-

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

-

Henrik Ullum (HU), formand, Lægevidenskabelige Selskaber

Der var afbud fra Troels Rasmussen, specialkonsulent, Uddannelses og Forskningsministeriet, som skulle have
deltaget som suppleant for kontorchef Lars Christensen, der har afløst Peter Sloth som medlem af PROCRIN’s
styregruppe
Øvrige
Sine Mutanu Jungersted (SMJ), chefkonsulent, Sundheds- og Ældreministeriet, Maj-Britt Juhl Poulsen (MJP),
chefrådgiver, Danske Regioner og Jørgen Jørgensen (JJ), programleder (referent).

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt.
2. Status på det faglige arbejde og økonomien i delprogrammerne (Bilag 1 - 3 samt underbilag)
Materialet til punktet blev af JJ gennemgået i hovedtræk. JLT kunne uddybe forholdene i almen praksis mht.
mulighederne for at indsamle data, sentinel, databehandlingsaftaler mm. Det må fortsat konstateres, at
PROCRIN’s delprogram 1 ikke vil kunne nå at arbejde med indsamlede data vedrørende de 4 sygdomsgrupper
inden for programmets levetid.
Status på det faglige arbejde og økonomien i delprogrammerne blev taget til efterretning.
3. ”Gode historier” vedrørende brug af sundhedsdata til videre formidling via STARS* (Bilag 4)
Oplægget blev taget til efterretning med ønsket om, at der kommer flere ”gode historier” fra PROCRIN – i sagens
natur vil disse især kunne forventes efter programmets udløb. De to beskrevne cases omskrives i det format,
som anvendes i STARS* - og fremsendes til SMJ.

4. Planlægning af PROCRIN projektsymposium vedrørende de første 32 projekter (Bilag 5, 5a og 5b)

Styregruppen tiltrådte oplægget. Styregruppen modtager gerne invitation til symposiet og efterlyste dato for
arrangementet. Det blev foreslået, at symposiet kunne indarbejde en konkurrence med belønning af det bedste
foredrag.
5. Eventuelt, herunder
- skriftlig procedure vedrørende godkendelse af projekter i 3. ansøgningsrunde til støtte til
forskning ved hjælp af registre og kliniske databaser
Styregruppen var indstillet på at behandle ansøgningerne i henhold til en skriftlig procedure. JJ kunne
oplyse, at der i tredje ansøgningsrunde er gjort en særlig indsats mht. at få ansøgninger fra almen
praksis i form af opfordringer til de respektive forskningsledere ved de sundhedsvidenskabelige
fakulteter.

-

invitation fra fondene til delprogrammerne til forelæggelse af status for arbejdet den 11. april
2016
JJ kunne orientere om, at der endnu ikke forelå en dagsorden for mødet med fondene, men at det
mundtligt var tilkendegivet, at fondene ønskede en faglig gennemgang af arbejdet i PROCRIN’s
delprogrammer
- 2. møde med PROCRIN’s Advisory Board forventes afholdt september 2016
JJ refererede fra seneste møde med delprogramlederne, hvor der var en klar opfattelse af, at der kan
forventes væsentligt flere konkrete resultater af arbejdet i PROCRIN efter sommerferien 2016 i forhold
til et evt. møde før sommeren – bl.a mht. at vise brug af udtræk på tværs af databaser og registre.
AL orienterede afslutningsvis om de møder, som ministeren løbende holder med de sundhedspolitiske
ordførere om sundhedsdata.

