Referat af møde i styregruppen for PROCRIN d. 2.3.2017
Mødet afholdtes i Danske Regioner

Deltagere:
Styregruppemedlemmer
• Annemarie Lauritsen, afdelingschef (formand for styregruppen), Sundheds- og Ældreministeriet
•

Troels Rasmussen, specialkonsulent, Uddannelses- og Forskningsministeriet

•

Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner

•
Afbud
Lars Christensen, kontorchef, Uddannelses- og Forskningsministeriet
Henrik Ullum, formand, Lægevidenskabelige Selskaber
Øvrige
Sine Mutanu Jungersted, chefkonsulent, Sundheds- og Ældreministeriet, Maj-Britt Juhl Poulsen, chefrådgiver,
Danske Regioner og Jørgen Jørgensen, programleder (referent).
Dagsorden:
Annemarie Lauritsen ( AL ) indledte med generel information om verserende sagsområder i SUM.
1. Godkendelse af dagsordenen ( Bilag 1 )
Dagsordenen blev godkendt.
2. Status for PROCRIN og delprogrammerne ( Bilag 2 - 9 ), herunder
- status for det faglige arbejde ( GANTT-diagrammer med kommentarer ), herunder
sammenhæng mellem LPR-validering og Sunddataplatform
- økonomisk status
- fremtidige aktiviteter og indlejring med indstilling til drøftelse
Jørgen Jørgensen ( JJ ) gennemgik i hovedtræk det fremsendte materiale til mødet. Overordnet kan konstateres,
at PROCRIN, som er nær sin afslutning, vil opfylde de forventninger, som blev opstillet for programmet - hvilket
lykkes ikke mindst på baggrund af de tidsmæssige forlængelser af aktiviteter, som er blevet accepteret af
fondene. Som undtagelse til dette har delprogram 1 været omdefineret ved programmets start og ligeledes
efterfølgende. Til gengæld har delprogrammet nået gode resultater i arbejdet med sygesikringsregisteret.

Ressourceforbruget har kunnet realiseres i overensstemmelse med bevillingsforudsætningerne. Der forventes
et mindreforbrug på 1,3 mio. kr vedr. delprogram 3.
Styregruppen tog den fremlagte status til efterretning.
Mht. de fremtidige aktiviteter og indlejring var der tilslutning til de foreslåede løsninger, idet det dog fremstod
uklart, hvorledes ansvar for fremtidige aktiviteter i fortsættelse af delprogram 1's arbejde med
sygesikringsregisteret fordeles mellem Sundhedsdatastyrelsen og den dataansvarlige for registret, Region
Hovedstaden. AL konkluderede, at der skal ske en afklaring af disse forhold ved, at de to instanser kontaktes
mhp. en fælles beskrivelse af ansvarsfordelingen. Mht. fortsættelse af aktiviteterne i delprogram 4 understøttelse af kliniske miljøer med epidemiologisk og biostatistisk konsulentbistand - oplyste Erik Jylling ( EJ ),
at der arbejdes på etablering af "datastøttecentre " i regionerne. Disse centre vil supportere klinikere mht.
håndtering af data både med hensyn til datasikkerhed, een indgang og epidemiologisk og biostatistisk bistand.
Det drøftedes videre, hvorvidt og hvorledes dette samarbejde kunne udstrækkes til at omfatte virksomheder.
Styregruppen drøftede i fortsættelse heraf, hvorledes fondene kan inddrages til finansiering, hvilket måtte være
med udgangspunkt i yderligere udviklingsaktiviteter.
Sammenfattende kan konstateres, at programejeren for PROCRIN, Adam Wolf, vil kunne udmelde en anbefaling
til Sundhedsdatastyrelsen og Region Hovedstaden om videreførelse af aktiviteterne i delprogram 1. De øvrige
delprogrammers indlejring er allerede givet, jvfr. styregruppens accept af indstillingerne.

3. Eventuelt, herunder
- seminar den 21. april 2017 vedr. projekter understøttet af PROCRIN, delprogram 4
- Advisory Board møde den 11. maj 2017
- afrapportering til fondene: oplæg forberedes til styregruppens godkendelse den 13.
juni
2017 . Tidsplan for slutevaluering ( Bilag 10 ), Skitse til slutevaluering af PROCRIN tidligere godkendt
af styregruppen ( Bilag 11 ) og Midtvejsevaluering 2015 ( Bilag 12 ).
Styregruppen inviteres til deltagelse i seminaret den 21. april 2017.
Til Advisory Board mødet den 11. maj 2017 er - på opfordring fra deltagerne i AB - Erik Jylling og Marie Rønde
inviteret som repræsentanter for de ansvarlige sundhedsmyndigheder.
I forbindelse med slutevalueringen, opfordrede AL til, at der blev udarbejdet et let tilgængeligt resume, der
fremhæver resultaterne af PROCRIN og sætter arbejdet ind i en bredere kontekst. Det menes, at
Lundbeckfonden ligeledes er interesseret heri, hvorfor det kan drøftes med fonden, om der kan laves en lille
"publikation".

