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Referat fra Møde i Klyngestyregruppe MIDT
Onsdag den 6. november 2019 kl. 16.30 – 18.00
Mødelokale D
Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst
Mødedeltagere
Bente Gravesen – direktør Aalborg kommune
Eva Sejersdal - afdelingsdirektør Region Nordjylland
Hanne Madsen – direktør Jammerbugt kommune
Henrik Sprøgel – sundhedschef Jammerbugt kommune
Malene Horsholt – konsulent Aalborg kommune
Jane Pedersen – vicekontorchef Region Nordjylland
Dagsorden

Punkt 1: Klyngestyregruppens opgaver – herunder kommissorium, mødekadence og procedure for
udsendelse af dagsorden og referat.
Formålet med Klyngestyregruppen er, at samarbejde om udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Klyngestyregruppen skal omsætte Den Politiske Sundhedsaftales politiske pejlemærker og bærende principper til handling. Dette tager udgangspunkt i den implementeringsplan sundhedskoordinationsudvalget vedtager 10/10-2019. Ud over dette, skal klyngestyregruppen sikre implementeringen af de fælles
samarbejdsaftaler, som ligger i den tværsektorielle grundaftale. Klyngestyregruppens ansvar og opgaver er
beskrevet i vedlagte kommissorium.
Der eksisterer et særligt forhold omkring Klyngestyregruppe Midt, idet hospitalerne og PLO ikke er repræsenteret fast – men har en ad. hoc status. Til gengæld er hospitalerne og PLO repræsenterede i de to Sundhedsstyregrupper der findes for henholdsvis Aalborg og Jammerbugt kommuner. Der ønskes en drøftelse af
hvordan samarbejdet med hospitalerne og PLO skal varetages.
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Midt drøfter hvordan man vil arbejde med styregruppens opgaver – herunder samarbejdet med hospitalerne og PLO
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Referat:
Der var enighed om at klyngestyregruppen holder 2 møder om året – forud for møder i den politisk klynge,
som også forventes at holde 2 årlige møder. Klyngestyregruppen ser sin rolle som meget koordinerende, og
en del spørgsmål hkan afklares pr. mail. Der kan indkaldes til ekstra møder hvis der skønnes behov for det.
Samarbejdet med hospitalerne og PLO sker gennem Sundhedsstyregruppe Aalborg og Sundhedsstyregruppe Jammerbugt.

Punkt 2: Den underliggende organisering for Klyngestyregruppe Midt.
Af kommissoriet fremgår det, at den underliggende organisering besluttes og styres af Klyngestyregruppen.
P.t. er der etableret samarbejdsfora både på det somatiske og det psykiatriske område. Der er i regi af Den
administrative styregruppe – nu Strategisk sundhedsforum – besluttet at klyngestyregrupperne gerne inden
udgangen af 3. kvartal skal have taget stilling til den underliggende organisering man ønsker.
Parterne fremlægger deres overvejelser vedrørende den underliggende organisering. Aalborg Kommune har
fremsendt et skriftligt notat herom, der vedlægges i Bilag 5
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Midt drøfter og beslutter den underliggende organisering.
Referat.
Der var enighed om, at der oprettes følgende organisering.





Samarbejdsforum for somatik voksne
Samarbejdsforum for psykiatri voksne
Samarbejdsforum for Børn og unge somatik – gerne regionsdækkende på tværs af klyngerne
Samarbejdsforum for Børn og unge psykiatri – gerne regionsdækkende på tværs af klyngerne

Ligeledes enighed om, at repræsentationen i disse fora er på funktionslederniveau, således at den rette beslutningskraft er til stede.
Spørgsmål som der evt. er behov for at drøfte med øverste ledelse rettes ind i sundhedsstyregrupperne for
de to kommuner.
Sekretariatet udarbejder udkast til kommissorier i første omgang for de to klyngebaserede fora og tilpasser
organisationsdiagram.

Punkt 3. Sammenhæng til Den politiske klynge Midt.
Som led i organiseringen er der nedsat politiske klynger, der er rammen for det lokale politiske samarbejde,
og hvor sundhedskoordinationsudvalget kan dagsordenssætte temaer, de ønsker drøftet i en lokalpolitisk
kontekst. Det fremgår af kommissoriet for de politiske klynger, at der skal være administrativ repræsentation
fra Klyngestyregruppen til møderne i de politiske klynger. Det fremgår desuden, at sekretariatsbetjeningen
for de politiske klynger varetages i et samarbejdet mellem klyngestyregruppens sekretariat og koordineringsgruppen for sundhedsaftalen. Der ønskes en drøftelse af sammenhængen mellem klyngestyregruppen og
Den Politiske klynge Midt - herunder stillingtagen til det 1. møde i den politiske klynge. Kommissoriet for de
politiske klynger er vedlagt i bilag 6.
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Det indstilles, at Klyngestyregruppe Midt drøfter sammenhængen til den politiske klynge og hvornår det 1.
møde skal finde sted.
Referat:
Der var enighed om, at det første møde i den politiske klynge afholdes enten den 6. januar eller den 16. januar 2020.
Sekretariatet laver udkast til dagsorden som godkendes pr. mail.

Punkt 4: Eventuelt – herunder planlægning af næste møde.
Referat:
Jf. dagsorden til Strategisk Sundhedsforum d. 8. november 2019 bedes Klyngestyregrupperne drøfte Dash
Board for ledelsesinformation på næstkommende møde. I Klynge midt besluttede man, at denne drøftelse
afvikles på sekretariatets initiativ med inddragelse af relevante repræsentanter og med invitation af BI-enhed
og formandskabet i Ledelsesinformationsgruppen,
Næste møde bliver i sommeren 2020 med henblik på at planlægge efterårets møde i den politiske klynge.

Referent
Jane Pedersen
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