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REFERAT

Klyngestyregruppe MIDT
4. marts 2021 kl. 10.00 – 11.30
Microsoft Teams
Mødedeltagere
Bente Graversen, Direktør, Aalborg Kommune
Hanne Madsen, Direktør, Jammerbugt Kommune
Eva Sejersdal Knudsen, Afdelingsdirektør, Region Nordjylland
Henrik Sprøgel, Sundhedschef, Jammerbugt Kommune
Malene Horsholt, Konsulent Aalborg Kommune (sekretariat)
Dorte Rosendal Meier, Sundhedskonsulent Jammerbugt Kommune (sekretariat)
Mathilde Hougaard Madsen, AC-fuldmægtig, Region Nordjylland (sekretariat)

1. Velkommen og godkendelse af dagsorden
Referat
Der blev budt velkommen til Mathilde Hougaard Madsen, ny sekretær i Klynge Midt for Region Nordjylland. Dagsorden blev godkendt.

2. Midtvejsevaluering af Sundhedsaftalen
Jf. Bekendtgørelsen om Sundhedskoordinationsudvalg og Sundhedsaftaler, skal Sundhedskoordinationsudvalget senest 2 år efter indsendelse af sundhedsaftalen udarbejde en midtvejsevaluering. Midtvejsevalueringen skal således udarbejdes og indsendes til Sundhedsstyrelsen pr. 1. juli 2021.
Sundhedsaftalesamarbejdet sker i høj grad lokalt i klyngerne. Der er derfor behov for, at der
sker en midtvejsevaluering i klyngerne, som den fælles midtvejsevaluering kan bygges op
omkring. Midtvejsevalueringen bør indeholde følgende:
1. Evaluering af Sundhedsaftalens vision og pejlemærker
a. Hvordan arbejdes der med de enkelte pejlemærker?
b. Hvordan arbejdes der med sundhedsaftalens vision?
2. Evaluering af organisationen
a. Hvordan understøtter organiseringen samarbejdet?
b. Er der behov for at justere organiseringen?
3. Øvrige input
a. Er der andre erfaringer i klyngerne, som er centrale at inkludere i midtvejsevalueringen?
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b. Hvordan har samarbejdet understøttet den fælles indsats under COVID-19 pandemien?
Der udarbejdes en fælles regionsdækkende midtvejsevaluering, som bygges op ved hjælp af
klyngeevalueringerne. Klyngernes årlige status (indsendt januar 2021), vil danne grundlag for
et overblik over igangsatte projekter/indsatser. Er der ændringer eller tilføjelser til dette, bedes det medsendt klyngeevalueringen.
Klyngeevalueringen skal afleveres i prosa. Lokale oversigter, projektplaner eller lign. kan derfor ikke stå alene. Midtvejsevalueringen skal endeligt behandles i Sundhedskoordinationsudvalget 15. juni. Forud for dette, behandles den i Strategisk Sundhedsforum 28. maj.
Vedlagt er Klynge Midt sekretariatets forslag til, hvordan bidraget til midtvejsevalueringen kan
udarbejdes.
Klyngestyregruppen bedes drøfte:
1. Klynge Midts input til midtvejsevalueringen.
2. Hvorvidt der er ændringer eller tilføjelser til aktiviteterne i Klynge Midts status for
2020, der skal indgå i midtvejsevalueringen.
Referat
Klyngestyregruppen drøftede Klynge Midts input til midtvejsevalueringen. I relation til punktet
omhandlende vision og pejlemærker blev det besluttet, at klyngens årsstatus fra 2020 skal
benyttes uændret som bidrag ind i midtvejsevalueringen. I denne forbindelse blev det nævnt,
at Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde en oversigt over deres indsatser, der har en
relation til Sundhedsaftalen. Det aftaltes, at denne oversigt skal medgives til Sundhedskoordinationsudvalget.
I relation til punkt 2 vedr. organiseringen, blev det besluttet, at den politiske klynge skal inddrages i denne del af midtvejsevalueringen. Politikerne bedes drøfte deres oplevelser af møderne og arbejdet i den politiske klynge midt, herunder hvilke erfaringer der kan videregives til
den nye politiske klynge efter kommunal- og regionalvalget i november 2021.
Klyngestyregruppen drøftede ligeledes deres oplevelser med organiseringen i Midt som bidrag til midtvejsevalueringen.

3. Orientering om nye repræsentanter i Politisk Klynge Midt.
På baggrund af ønske om at øge samarbejdet mellem Sundhedskoordinationsudvalget og
Patientinddragelsesudvalget, besluttede Sundhedskoordinationsudvalget den 10. december
2020, at Patientinddragelsesudvalget fra 2021 indgår i de politiske klynger med, som udgangspunkt, én repræsentant. På den baggrund er Anni Olesen fra Danske Patienter (Kræftens Bekæmpelse) blevet udpeget til at deltage i Politisk Klynge Midt. Der er fremsendt en
invitation til mødet den 29. marts.
PLO Nordjyllands havde den 14. december 2020 konstituerende møde, hvor der blev foretaget nye udpegninger til udvalg i Nordjylland. På den baggrund vil repræsentantskabs medlem
Hans West fremadrettet indgå i Politisk Klynge Midt. Der er fremsendt en invitation til mødet
den 29. marts.
Klyngestyregruppen bedes tage ovenstående orientering til efterretning.
Referat
Klyngestyregruppen tog orienteringen til efterretning.
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4. Planlægning af møde i Politisk Klynge Midt den 29. marts 2021
Dagsorden til møde i Politisk Klynge Midt den 29. marts 2021 har på nuværende tidspunkt
følgende punkter:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Velkommen og præsentation v/
Orientering om udvikling siden sidst
2.1. Tilgængelighedsanalyse
2.2. Revision af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnose
2.3. Hjemløse
Drøftelse af henvendelse fra Rådet for Socialt Udsatte
Drøftelse af ??
Politisk Klynge Midts bidrag til midtvejsevaluering af Sundhedsaftalen
Næste møde
Eventuelt

Hvis der skal være et yderligere punkter på dagsordenen (punkt 4) mangler en stillingtagen til
indholdet. Et forslag hertil kan være et oplæg fra Anni Olesen fra Patientinddragelsesudvalget
og deres arbejde, herunder en drøftelse af, hvordan vi styrker det tværsektorielle samarbejde
om at inddrage patienter og borgere i højere grad.
Klyngestyregruppen bedes drøfte udkast til dagsorden i Politisk Klynge Midt.
Bilag: Udkast til dagsorden i Politisk Klynge Midt.
Referat
Klyngestyregruppen drøftede dagsorden til Politisk Klynge Midt med henblik på kvalificering
heraf. Det aftaltes, at punkt 2 vedr. orientering om udvikling underbygges af korte oplæg med
mulighed for at stille spørgsmål.
Det besluttes, at punkt 4 udgår af dagsorden, så der i stedet kan afsættes tid til førnævnte
oplæg samt drøftelser ifm. midtvejsevalueringen. Ligeledes skal politikerne drøfte, hvorvidt
mødet den 29. marts skal være det sidste politiske møde i Klynge Midt forud for kommunalog regionalvalget.
På første politiske møde efter kommunal- og regionalvalget skal der på dagsorden fremgå en
introduktion til Klynge Midt og dennes organisering.
Da mødet er planlagt til afholdelse i samme uge, der er påske, bedes deltagerne bekræfte
deres deltagelse på mødet.
Jammerbugt Kommune har værtsskabet for mødet.

5. Drøftelse af emner til klyngeoplæg til Sundhedspolitisk Samling
den 10. juni 2021.
Den 10. juni 2021 afholdes Sundhedspolitisk Samling med fokus på pejlemærke 4: øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår. Fokus vil være på mental sundhed blandt
børn og unge. I forbindelse med samlingen, skal hver klynge holde et oplæg om en indsats/projekt relateret til pejlemærke 4, der kan give inspiration og viden til de andre klynger.
Klyngestyregruppen bedes drøfte mulige projekter/indsatser i Klynge Midt, der kan holdes oplæg om til Sundhedspolitisk Samling.
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Referat
Jammerbugt Kommune påtager sig opgaven med at holde oplæg om ABC for mental sundhed med fokus på deres egne projekter, herunder hvad de andre klynger kan lære af projekterne og tage med videre.

6. Næste møde
Næste møde i Klyngestyregruppen er planlagt til d. 25. juni 2021 kl. 13.00-14.30. Klyngestyregruppen bedes træffe beslutning om, hvorvidt der er behov for et opfølgningsmøde efter
Politisk Klyngemøde d. 29. marts.
Referat
Klyngestyregruppen besluttede, at denne mødes i 30 min. efter det politiske klyngemøde den
29. marts. Mødet den 25. juni 2021 fastholdes indtil videre.

7. Eventuelt
Referat
Ingen bemærkninger.
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