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1. Henvendelser fra Driftsfora for VoksenSomatik vedr. samarbejdsaftaler
Sekretariatet for Driftsforum for VoksenSomatik har fremsendt en status på gennemgang af to af de centrale
samarbejdsaftaler:
• Indlæggelse og Udskrivning samt
• Akutte og Komplekse forløb i det nære sundhedsvæsen
Driftsforum har en række forslag til ændringer i disse to aftaler, og ønsker at Klyngestyregruppen anbefaler, at
disse ønsker indgår i revision af aftalerne.
Status for disse to aftaler er:
- Fælles Forretningsudvalg besluttede d. 18. januar 2021, at samarbejdsaftalen vedr. Akutte og komplekse
forløb i det nære sundhedsvæsen skal revideres. Der er efterfølgende indhentet bemærkninger til et
kommissorium fra alle klynger, hvor også en del af bemærkningerne i vedlagte status er videregivet. Der
afventes pt. et kommissorium og efterfølgende udpegning til en arbejdsgruppe.
Revision af samarbejdsaftalen om Indlæggelse og udskrivning er ligeledes i proces og etablering af en
arbejdsgruppe er i gang.
Sekretariatet foreslår på den baggrund at status fra Driftsforum tilgår Koordineringsgruppen til inspiration for
kommissorier, og at det herudover bliver de nedsatte arbejdsgruppers opgave, at inddrage alle relevante input.
Indstilling: Klyngestyregruppen beslutter hvordan driftsforums bidrag vedr. samarbejdsaftaler håndteres.
Bilag: Status og tilbagemelding på samarbejdsaftaler, Driftsforum VoksenSomatik.
Referat:
Klyngestyregruppen besluttede, at status fra Driftsforum VoksenSomatik tilgår Koordineringsgruppen.
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2. Henvendelse fra Driftsforum for VoksenPsykiatri vedr. samarbejdsaftaler
Sekretariatet for Driftsforum VoksenPsykiatri har fremsendt nedenstående forslag efter gennemgang af
samarbejdsaftaler:
•

Forløbsprogram for borgere med bipolar affektiv lidelse: Driftsforum anbefaler en trans-diagnostisk
samarbejdsaftale, da aftalen også har afsæt i ideen om patientens team suppleret med et generelt
forløbsprogram.

•

Samarbejdsaftale mellem Rehabiliteringscenter for flygtninge (RCF) og de nordjyske kommuner: Aftalen
vedr. RCF afspejler ikke praksis ift. aftalens ordlyd. Der bør tilrettes følgende i samarbejdsaftalen: I
sundhedsaftalen står der, at RFC skal kommunikere med kommunerne på sikker mail. Kun Aalborg
Kommune har indsendt sikker mailadresse til RFC (og kommunikationen via denne fungerede ikke i
praksis). Derfor kommunikerer RFC direkte med de specifikke sagsbehandlere i kommunerne. Endvidere
bør afsnittet indeholdende data på området revideres, så der fremgår nyere data end fra 2016.

Koordineringsgruppen arbejder i øjeblikket på et overblik og om muligt et samlet årshjul for gennemgang af
samarbejdsaftaler, således, det bliver muligt at indsamle behov for ændringer af samarbejdsaftaler mere synkront
på tværs af klynger. Dette forventes forelagt for Fælles Forretningsudvalg efter sommerferien.
Det kan desuden tilføjes, at der i forbindelse med revideringen af samarbejdsaftalen om Indlæggelse og
udskrivelse er fremsat et ønske fra RCF om at slette den nuværende samarbejdsaftale om RCF og i stedet indgå i
den reviderede udgave af Ind- og udskrivelsesaftalen.
Sekretariatet foreslår, at Klyngestyregruppen kvitterer for forslagene fra Driftsforum for Voksenpsykiatri og
informerer om igangværende proces.
Indstilling: Klyngestyregruppen beslutter, hvordan driftsforums bidrag vedr. samarbejdsaftaler håndteres.
Referat:
Klyngestyregruppen kvitterede for de fremsendte forslag og sikrer, at de fremsendes til Koordineringsgruppen
samt orienterer Driftsforum for VoksenPsykiatri om processen omkring årshjul for gennemgang af
samarbejdsaftaler.
Sekretariatet undersøger, om der er behov for opfølgning på kommunikationen mellem RFC og kommunerne.

3. Forventningsafstemning i forhold til driftsforaenes virke
Sekretariatet har fået en henvendelse fra formandskabet for Driftsforum VoksenPsykiatri, hvor de efterlyser en
forventningsafstemning af deres rolle i driftsforum i forhold til at kvalificere og afdække nogle problemstillinger
eller bidrage til nye dagsordener på området.
Det er specifikt nævnt i kommissorierne for driftsfora i Klynge Midt, at foraenes rolle er at: ”drøfte og løse de
driftsnære udfordringer, der løbende opstår, så det sikres, at borgerne oplever sammenhæng, tryghed og
effektivitet i deres forløb på tværs af sektorer. Det er således også i driftsfora, at den praktiske omsætning af
samarbejdsaftaler i sundhedsaftalen drøftes og følges.”
Det er i kommissorierne ligeledes bemærket, at:
”Skulle driftsforaene konstatere principielle udfordringer, der ikke kan løses på driftsniveau eller spotte potentialer
for nye udviklingsprojekter adresseres dette til Klyngestyregruppe MIDT.”
Der er placeret en udviklingsopgave i Driftsforum for Voksenpsykiatri i forhold til at nedsætte en undergruppe der
skal beskæftige sig med den gruppe af borgere, som har konkurrerende psykisk og somatisk sygdom.
Undergruppen skal fokusere på: ”de udfordringer, der opleves for at skabe sammenhæng på tværs af fagområder
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såvel som sektorer for denne gruppe borgere. Undergruppen skal arbejde med udgangspunkt i konkrete cases og
problemstillinger, som modtages fra enten Driftsforum Voksen Somatik eller Driftsforum Voksenpsykiatri.”
Sekretariatet har indhentet status på, hvilke emner driftsforum har arbejdet med indtil nu:
- Samarbejdsaftaler bl.a.: RCF, brugen af elektronisk korrespondancemeddelelse, Forløbsprogram for
borgere med bipolar affektiv lidelse, Indlæggelse og udskrivelse samt mennesker med sindslidelse og
samtidigt misbrug (dobbeltdiagnose)
- Øvrige emner fx: Styrkelse af det tværsektorielle samarbejde mellem beskæftigelsesområdet og
Psykiatri, Overgang fra barn til voksen i psykiatrien, udskrivningsaftaler og koordinationsplaner,
Statusattest-arbejdet og konsekvenser i kommunen, bedre samarbejde omkring hjemløse og P-NAU.
Indstilling: Klyngestyregruppen drøfter tilbagemelding på henvendelsen.
Referat:
Klyngestyregruppen drøftede henvendelsen og kvitterede herfor. Det meldes tilbage til Driftsforum for
Voksenpsykiatri, at hvis de støder på noget, som kræver mere udviklingskapacitet, er de meget velkomne til at
adressere dette inden for egne ledelseslag og/eller til Klyngestyregruppen.

4. Organisering af det videre arbejde med Refeeding Syndrom
På Fælles Forretningsudvalg d. 4. maj 2021 blev fremlagt et punkt om håndtering af Refeeding Syndrom på vegne
af en arbejdsgruppe på tværs af Aalborg Kommune, Aalborg Universitetshospital og Almen praksis. Fælles
Forretningsudvalg besluttede, at denne gruppe skal arbejde videre med afklaring af håndtering og evt. oplæg til
fælles samarbejdsaftale. Det blev besluttet, at arbejdet skal forankres i Klynge Midt. I sagsfremstillingen er
foreslået følgende punkter til den videre proces:
-

Der etableres en arbejdsgruppe med udgangspunkt i gruppen af fagfolk
Arbejdsgruppen indsamler yderligere viden om området, herunder estimerer volumen af patientgruppen
Der udarbejdes en handlingsplan, herunder retningslinjer for kommunikation og et screeningsværktøj.
Der beskrives retningslinjer for ansvarsfordelingen, herunder det lægefaglige ansvar.

Indstilling: Klyngestyregruppen beslutter rammen for det videre arbejde.
Bilag: Beslutning i Fælles FU d. 4. maj 2021
Referat:
Sundhedsstyrelsen har netop en vejledning på underernæringsområdet i høring, og derfor besluttede
Klyngestyregruppen at afvente vejledningens færdiggørelse. Sekretariatet udarbejder udkast til et kommissorium
for arbejdsgruppen, når den endelige vejledning foreligger og punktet tages op på Klyngestyregruppen herefter.

5. Foreløbig status på planlægning af Politisk Klynge d. 29. oktober 2021
Der planlægges et fysisk møde i Politisk Klynge Midt, hvor Aalborg Kommune er vært. Mødet afholdes kl. 14.3016.00. Politisk Klynge har ikke ønsket om et bestemt tema, indtil nu er mulige emner vendt administrativt:
o Borgerinddragelse
o Peer Board – Psykiatrien
o Psykiatriens Hus Aalborg
På næste møde i Klyngestyregruppen fastlægges program for Politisk Klynge.
Indstilling: Klyngestyregruppen drøfter eventuelle mulige temaer for Politisk Klynge.

Referat
Referat:
Klyngestyregruppen nikkede til de ovenstående forslag til temaer og datoen fastholdes. I forhold til den øvrige
planlægning af mødeaktivitet, så afventes udmeldinger i forhold til ny struktur for Sundhedsklynger i forbindelse med
Sundhedsreformen.
I forhold til den forestående evaluering af de politiske klyngestyregrupper, blev der nikket til planlægning af interview
med politisk klynge midt fredag d. 24. september fra 13-14. Spørgeguiden for interviewene vil blive godkendt i Fælles
Forretningsudvalg medio august.

6. Fremadrettet planlægning i Klynge Midt
•
•
•

Næste møde i Klyngestyregruppe Midt er booket d. 1. oktober, hvor møde i Politisk Klynge Midt skal
forberedes.
Sekretariatet foreslår, at første møde i 2022 i Klyngestyregruppe Midt afholdes, når konstituering af
Politisk Klynge er klar – januar/februar.
Et første møde i Politisk Klynge Midt i 2022 kunne således placeres i marts.

Indstilling: Klyngestyregruppen drøfter tidsplanen.
Referat:
Planlægning af møderække for 2022 afventer den nye struktur for Sundhedsklynger i forbindelse med
Sundhedsreformen.

7. Evt.
Referat:
Ingen punkter under eventuelt.

