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1. Opsamling på Sundhedspolitisk Samling og Politisk Klynge Midt d. 20. november 2020 med
henblik på Politisk klynge i marts
Den 20. november 2020 blev afholdt både Sundhedspolitisk Samling og Politisk Klynge Midt. Vedlagt er noter fra drøftelse på Sundhedspolitisk Samling og referatet fra klyngemødet. Der er behov
for at samle op på, hvad drøftelserne giver anledning til, og hvordan dette evt. skal fremlægges på
Politisk Klynge Midt d. 29. marts 2021.
Indstilling:
Klyngestyregruppen drøfter, hvordan der følges op på møderne, herunder også i forhold til Politisk
Klynge Midt i marts.
Bilag:
Noter fra Sundhedspolitisk Samling – drøftelse i Klynge Midt
Referat fra Politisk Klynge Midt
Referat:
Klyngestyregruppen drøftede forskellige muligheder for at arbejde videre på baggrund af drøftelser
på de to politiske møder. Der er allerede forskellige tiltag i pipeline i forhold til fx børn og unge med
psykiske vanskeligheder og borgere med dobbeltdiagnoser og hjemløse. Man blev derfor enige om,
at der på politisk klyngemøde i marts orienteres om, hvordan vi har fokus på samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrien, herunder venteliste til samt hvordan vi arbejder med hjemløseområdet.
2. Opsamling fra Sundhedskoordinationsudvalget d. 22. oktober 2020
Sundhedskoordinationsudvalget afholdte møde d. 22. oktober, hvor bl.a. status fra klyngerne og en
henvendelse fra Rådet for Socialt Udsatte var på dagsordenen. Nedenfor er indsat referaterne for
disse to punkter, da de har betydning for arbejdet i klyngerne:

Punkt 4 Status fra Klyngerne:
Referat:
”Ift. klyngearbejdet, blev der opfordret til, at det løbende overvejes, om og hvordan igangsatte initiativer og tiltag adresserer Sundhedsaftalen og dens pejlemærker. Det kan med fordel drøftes lokalt
og systematiseres, så der fås et reelt blik for sundhedsaftalearbejdet - og dette kan ligeledes indgå i
afrapporteringen af Sundhedsaftalen.
Punkt 8 Henvendelser til Sundhedskoordinationsudvalget – henvendelse fra Rådet for Socialt Udsatte:
Det blev drøftet, hvordan Sundhedskoordinationsudvalget konkret kan arbejde videre med indholdet
i brevet vedr. socialt udsatte. Det blev aftalt, at det løftes ud i de politiske klynger, ift. at klyngerne
forholder sig til rådene fra Rådet for socialt udsatte og tager ejerskab lokalt. Det opfordres derfor til,
at brevet bliver dagsordensat på de politiske klyngemøder med henblik på drøftelse. Konklusioner
fra møderne vil herefter meldes tilbage til Sundhedskoordinationsudvalget i hvilket omfang, henvendelsen fra Rådet for social udsatte har givet anledning til handling lokalt.
Jf. Sundhedskoordinationsudvalgets punkt 8 har Rådet for Socialt Udsatte fremsat 8 sundhedspolitiske forslag, som er beskrevet nærmere i vedlagte bilag. Her blot præsenteret i overskrifter:
I kommunerne
 Sengepladser til socialt udsatte
 Fremskudte sundhedsindsatser
 Forebyggelse af skader af et udsat liv
 Få alle med i socialtandplejen
Hos egen læge
 Udvidet konsultation for socialt udsatte hos egen læge
 Etablering af samarbejde mellem region, kommuner og udvalgte praktiserende læger
På hospitalet
 Udbredelse af ordningen med socialsygeplejersker
 Socialoverlæger i somatikken
 Socialoverlæger og socialsygeplejersker i psykiatrien
Indstilling:
a) Klyngestyregruppen drøfter hvordan man forholder sig til referat af punkt 4
b) Klyngestyregruppen drøfter, hvordan forslagene fra Rådet for Socialt Udsatte dagsordenssættes på næste møde i Politisk Klynge.
Bilag:
Brev til Sundhedskoordinationsudvalget fra Rådet for Socialt Udsatte
Lighed i sundhed – Rådet for Socialt Udsattes sundhedspolitiske forslag (juli 2020)
Udsathed giver dårligt helbred, Rådet for Socialt udsatte (2020)
Referat:
a) Eva orienterede om, at denne opgave primært hører til i Koordineringsgruppen fx i forhold til at
sikre tydelig sammenhæng til pejlemærker og mål i klyngernes status til SKU jf. skabelon til årsstatus i punkt 5.
b) Det blev besluttet, at henvendelsen fra Rådet for Social Udsatte dagsordenssættes på næste
møde i Politisk Klynge Midt sammen med en skriftlig status på, hvordan klyngens parter allerede arbejder med Rådets forslag, og hvor der evt. er mangler.
3. Drøftelse af tema for næste møde i Politisk Klynge
På baggrund af ovenstående drøftes, hvilke(t) tema(er), der kan være på næste møde i Politisk
Klynge Midt.
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Referat:
Jf. ovenstående sættes social ulighed, hjemløse/udsatte og Børne- og Ungdomspsykiatri på dagsordenen. De oplæg, der skal være, skal være skriftlige, således der bliver rum for politiske drøftelser
på mødet. Der var desuden enighed om at spørge politikerne, om der er andre punkter, de ønsker
at få på dagsordenen.
4. Årsstatus fra Klynge Midt til Strategisk Sundhedsforum
Alle klyngestyregrupper er blevet bedt om at afgive status til Strategisk Sundhedsforum således den
kan forelægges på mødet d. 12. februar 2021. Der er deadline herfor 18. januar 2021, og der skal
anvendes vedlagte skabelon.
Sekretariatet har udfyldt skabelonen med de initiativer, som Klynge Midt fremsendte i status pr.
marts 2020, men som ikke blev forelagt Sundhedskoordinationsudvalget på det tidspunkt. Dette blot
som udgangspunkt for en drøftelse i Klyngestyregruppen.
Indstilling:
Klyngestyregruppen drøfter hvilke indsatser, der skal indgå i årsstatus for 2020.
Bilag:
Skabelon til årsstatus for Klynge Midt 2020
Referat:
De initiativer, der fremgår af bilaget, er dem, der er besluttet iværksat. De initiativer, der fortsat er til
drøftelse og ikke besluttet, er således fjernet sammenlignet med marts-statusdokumentet. Tilføjet er:
Jammerbugt Kommunes samarbejde med Psykiatrien om udgående funktioner/temadag om FACTteam, Satspuljeprojektet vedr. forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser som begge kommuner indgår i, samt Aalborg Kommunes facilitering af fælles politik for tobaksfrie ungdomsuddannelser.
Klyngestyregruppen besluttede at fremsende status med de foreslåede indsatser i bilaget.
5. Placering af Politisk Klyngemøde i efteråret 2021
Der er kommunal- og regionsvalg d. 16. november 2021. På sidste møde i Klyngestyregruppen blev
godkendt, at der planlægges Politisk Klyngemøde i Midt dagen efter, altså 17. november 2021. Mødet er ikke booket endnu.
Sekretariatet anbefaler, at mødet flyttes til lige efter sommerferien, dvs. august/september 2021.
Indstilling:
Klyngestyregruppen beslutter om efterårsmødet fastholdes eller flyttes, herunder tidspunkt for nyt
politisk møde.
Referat:
Det blev besluttet at dagsordenssætte placeringen af 2. politiske møde 2021 til beslutning på det politisk klyngemøde i marts – med forslag om møde i september eller ultimo november/primo december.
6. Næste møde i Klyngestyregruppen Midt
Sekretariatet har fundet foreløbig to datoer for møder i Klyngestyregruppen i 2021:
 Torsdag d. 4. marts 2021 kl. 10.00-11.30
 Fredag d. 25. juni 2021 kl. 13.00-14.30
Indstilling:
Klyngestyregruppen godkender datoforslag.
Referat:
Godkendt.
7. Eventuelt
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Parterne drøftede kort de presserende opgaver med Covid-19 og vaccination.
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