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1. Program og afvikling af Politisk Klyngemøde d. 20. november 2020
a. Afvikling – fysisk eller virtuelt
Afvikling af Sundhedspolitisk Samling er ændret til et webinar, det giver anledning til at drøfte,
hvilken form det efterfølgende møde i Politisk Klynge Midt skal have. Da programmet for Sundhedspolitisk Samling samtidig er komprimeret og forventes afviklet kl. 9.00-12.00 i stedet for kl.
9.00-14.00, er der også behov for at tage stilling til om klyngemødet skal flyttes. Politisk Klynge
Midt er for nuværende booket fra kl. 14-16.
b. Program
 Tema om psykiatri
Mikkel Grimmeshave, Carsten Kaalby og Jan Mainz mødes d. 12. oktober 2020 ift. planlægning af indhold og oplæg. Jane præsenterer resultatet af mødet.
 Status for et udvalgt projekt
Klyngestyregruppen udtrykte på sidste møde ønske om, at der skulle være en præsentation af
status på et eller flere udvalgte projekter, som var blevet præsenteret på første politiske klyngemøde. Sekretariatet foreslår, at projekterne har relevans for psykiatritemaet, og helt konkret
bliver fx Samarbejdet om at få unge med psykiske lidelser i uddannelse eller beskæftigelse
(IPS) i Aalborg og/eller Udvikling af praksisnært samarbejde vedr. F-ACT-team - i Stepped
care-perspektiv (temadag) i Jammerbugt.
 Fælles hotline til sundhedspleje
På Politisk Klyngemøde d. 14. januar 2020 blev ønske om en fælles hotline til småbørnsfamilier bemandet af kommunale sundhedsplejersker kort berørt. Afsøgning af denne mulighed ved
en dialog med de nordjyske kommuner er nu er skrevet ind i regionens budgetaftale for 2021.
Det bemærkes, at der på Fælles Forretningsudvalg d. 8. juni 2020 var en sondering af den
kommunale interesse, hvor der ikke tegnede sig et billede af kommunal opbakning til ideen.

 Oplæg om Sundhedsstyrelsens ”Social ulighed i sundhed og sygdom”
Forslag om et oplæg om pointerne fra Sundhedsstyrelsens seneste udgivelse i forhold til belysning af social ulighed i sundhed.
 Orientering om relevante indsatser i budgetforlig i region og kommuner
Forslag om kort orientering om relevante indsatser
Indstilling:
1. Klyngestyregruppen beslutter, hvordan Politisk Klyngemøde afvikles og tidspunkt herfor
2. Klyngestyregruppen beslutter hvilke punkter, der skal indgå i programmet for politisk klyngemøde
Referat:
Indstilling 1: Næste møde i Politisk Klynge afvikles virtuelt – det undersøges om tidspunktet kan
rykkes lidt frem.
Indstilling 2: Forslag til program for temadrøftelsen blev gennemgået, og der arbejdes videre med det.
Det blev besluttet at PLO skal spørges, om de vil komme med et lille indlæg indledningsvis på lige fod
med kommuner og region.
Oplæg om Sundhedsstyrelsens rapport om Social ulighed i sundhed og sygdom dagordenssættes på 1.
møde i 2021.
På Politisk Klyngemøde orienterer parterne om indsatser i budgetforliget – herunder kan de regionale
politikere orien-tere om fælles hotline til sundhedsplejen er nævnt i regionens budget for 2021.
Programskitse er vedhæftet referatet.
2. Drøftelse af kompetenceudvikling i konfliktforebyggelse til de nordjyske kommuner
Psykiatrien har udformet en sagsfremstilling og har ønsket nedenstående til drøftelse i alle Klyngestyregrupper:
I forbindelse med satspuljeprojektet ”Styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning” har lederen af et af projektets botilbud, Ryesgade i Aalborg Kommune, udvist en
stor tilfredshed og interesse for de kompetenceudviklingsaktiviteter, som Psykiatrien har været ansvarlige for. I forlængelse heraf blev der udtrykt ønske om spredning af kompetenceudvikling i konfliktforebyggelse til den øvrige socialpsykiatri i Aalborg Kommune.
Et tættere tværsektorielt samarbejde med udvikling af et fælles sprog og en fælles teoretisk referenceramme blandt fagpersoner vil forventeligt påvirke patientens behandlingsforløb positivt herunder
skabe større sammenhængskraft. Både Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen læner sig op ad den
samme forskning i forhold til konfliktforebyggelse. Der er derfor intet forskningsmæssigt, der taler
imod et fælles koncept på tværs af sektorer.
På en europæisk konference om vold i psykiatrierne, afholdt i Norge i oktober 2019, blev forebyggelsesprogrammet MAP (Møte med Aggresjons Problematikk) præsenteret. Konceptet er tværfagligt
og rettes mod uddannelse af personale både indenfor social-, fængsels- og sundhedsvæsen. Baggrunden for udviklingen af MAP er netop at udarbejde et standardiseret, evidensbaseret og kvalitetssikret koncept til ansatte, som arbejder med forebyggelse af konflikter og vold, uanset faglig kontekst.
For at tale "samme sprog" i samarbejdet mellem enheder er det afgørende at have en fælles forståelsesramme. Derfor vil et formaliseret samarbejde om konfliktforebyggelse være hensigtsmæssigt,
og det vil kunne bidrage til at løfte det faglige niveau. Psykiatrien foreslår derfor, at der indgås et
2/4

samarbejde med de nordjyske kommuner, hvor Psykiatriens Team for HR og Arbejdsmiljø, som forestår den eksisterende kompetenceudvikling i konfliktforebyggelse i Psykiatrien, udbyder kompetenceudvikling i konfliktforebyggelse til alle nordjyske kommuner.
Et typisk kompetenceudviklingsforløb, udviklet med afsæt i evidensbaseret forskning, vil bestå af:







1 dags kick-off seminar med ledere, AMR, udvalgte lokale konfliktforebyggelsesinstruktører med
fokus på implementering
4-5 dages grundkursus til nyansat personale i konfliktforebyggelse- tilpasset den konkrete kontekst.
Instruktøruddannelse, hvor instruktører der kan varetage konfliktforebyggelse i hverdagen lokalt
uddannes
1 årligt 2 dages vedligehold for de udvalgte konfliktforebyggelsesinstruktører
1-2 årlige netværksdage for de udvalgte konfliktforebyggelsesinstruktører
2 årlige vedligehold i konfliktforebyggelse med alle ansatte på det enkelte botilbud gennemført
af de lokale instruktører – tilpasset den konkrete kontekst.

Udgangspunktet vil være, at kommunerne betaler markedspris for ydelsen. Det vil være forskellige
konstruktioner til dette, som skal beskrives nærmere, hvis kommunerne giver tilsagn. Det skal afdækkes om den enkelte kommune ønsker hele uddannelsen eller blot delelementer af uddannelsen, hvilket vil afspejles i prisen.
Det bemærkes, at det er et tilbud til kommunerne, der foreslås afholdt og kan tilrettelægges klyngevis – alternativt for enkelte kommuner, hvis der i stedet er ønske om det. Det er ikke en forudsætning, at alle kommuner deltager.
Som en del af ovenfor beskrevne satspuljeprojekt, arbejder Team for HR og Arbejdsmiljø desuden med udvikling af et E-læringsprogram som supplement til øvrige former for undervisning. E-læringen udvikles, så den kan anvendes på tværs af sektorer. E-læringen vil indgå som en del af den
samlede undervisningspakke.
Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppen:
1. Drøfter og beslutter om Psykiatrien skal tilbyde kompetenceudvikling i konfliktforebyggelse
med afsæt i ovenstående beskrivelse af kompetenceudviklingstilbud
2. I så fald at punkt 1 godkendes ønskes en drøftelse af den videre proces, herunder hvem og
hvor mange fra kommunerne, der indgår i det videre samarbejde med Psykiatrien om planlægning af kompetenceudviklingstilbuddet?
Referat.
Indstilling 1: Begge kommuner er interesserede i en nærmere dialog om muligt indhold i Psykiatriens
tilbud om kompetenceudvikling.
Indstilling 2: Kommunerne udpeger kontaktpersoner, som kan indgå i en afklarende dialog og den videre planlægningsproces.

3. Input til Dash Board fra Klynge Midt
Til kommende møde i Strategisk Sundhedsforum d. 13. november 2020 skal Klynge Midt gerne
have sit input til Dash Board afklaret. Det er ved at blive planlagt et møde med repræsentanter fra
kommuner og regionen i uge 44 el. starten af uge 45. Forslagene herfra sendes til Klyngestyregruppen til evt. prioritering eller sortering pr. mail, således et samlet input gives fra Klynge Midt. Dash
Board og input hertil er desuden dagsordenssat i Klynge Midts driftsfora.
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Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppen tager orienteringen til efterretning.
Referat:
Alle er enige om, at vi skal i gang nu, og Klynge Midt vil gerne være pilotklynge, i fald ikke alle klynger ønsker at starte nu.
Der afholdes i uge 44 et administrative møde, som skal bistå med at komme med input til Dashboard fra Klynge Midt.
4. Status på Driftsforum Børn-Unge Somatik
Klyngestyregruppen godkendte kommissoriet for et Driftsforum for Børn-Unge Somatik for Klynge
midt d. 19. juni 2020 og ønskede en status på efterfølgende møde.
Status er, at der pr. 15. september er udpeget repræsentanter til driftsforummet i Klynge Midt, dog
udestår en repræsentant for almen praksis. Der vil fra Regionshospitalet Nordjylland være ad hoc
deltagelse, som vurderes i forhold til dagsordenen. Der er en proces i gang i forhold til at fastlægge
første møde.
I forlængelse af Strategisk Sundhedsforum d. 25. september 2020 er kommissoriet udsendt med
referater til øvrige klynger/kommuner i forhold til at overveje, om der ønskes deltagelse.
Bilag: Oversigt over udpegede til alle driftsfora i Klynge Midt
Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppen tager orienteringen til efterretning.
Referat:
Klyngestyregruppen tog orienteringen til efterretning.
5. Mødeplan for 2021 for Klynge Midt
På mødet i Klyngestyregruppen d. 19. juni 2020 blev det besluttet at der søges fastlagt to møder i
Politisk Klynge Midt pr. år forår og efterår i henhold til beslutningen i Politisk Klynge fra januar 2020.
Sekretariatet har følgende forslag til to politiske klyngemøder i 2021:
 Mandag d. 29. marts 2021 kl. 14-16
 Onsdag d. 17. november kl. 14-16
Sekretariatet er i proces med at finde mødedatoer for Klyngestyregruppen forud for de politiske
klyngemøder. Der planlægges efter et møde ca. 1 måned forud for det politiske møde.
 Uge 7 eller 9 i 2021
 Uge 40 eller 41 i 2021
Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppen:
1. Drøfter om der er behov for yderligere møder, fx opfølgning efter d. 20. november
2. Godkender fremlagte mødeplan.
Referat.
Indstilling 1: Klyngestyregruppen vil gerne have et opfølgningsmøde efter det politiske klyngemøde.
Indstilling 2: Planen for politiske klyngemøder i 2021 blev godkendt.
6. Eventuelt
Referat:
Der blev orienteret om igangværende aktiviteter i kommuner og region. Det blev aftalt at regionens
Handleplan for forebyggelse gennemgås på næste møde.
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