Referat
Klyngestyregruppe Nord

Mødedato:
7. september 2020
Mødet påbegyndt: kl. 13:00
Mødet afsluttet: kl. 15:00
Mødested:
Brønderslev Bibliotek, P. N. Jensens Plads 5, ”Pejsestuen”

Deltagere
Fra kommunerne
Leif Serup, direktør og kommunal medformand, Hjørring Kommune
Lone Iversen, chef, Hjørring Kommune
Rikke Albrektsen, direktør, Frederikshavn Kommune
Jytte Egetoft Thøgersen, chef, Frederikshavn Kommune (afbud)
Henrik Aarup-Kristensen, direktør, Brønderslev Kommune
Uffe Viegh Jørgensen, chef, Brønderslev Kommune
Lotte Keller Christensen, direktør, Læsø Kommune (afbud)
Helle Carlsson Kunckel Christensen, chef, Læsø Kommune
Fra PLO Nordjylland
Camilla Donslund
Fra Region Nordjylland
Charlotte Fuglesang, direktør og regional medformand, Regionshospital Nordjylland
(ordstyrer)
Henrik Larsen, direktør, Regionshospital Nordjylland
Jan Mainz, direktør, Psykiatrien
Eva Sejersdal Knudsen, direktør, Fællesadministrationen
Malene Møller Nielsen, chef, Fællesadministrationen
Sekretariat
Nadia Flyvholm Bak, Hjørring Kommune
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1) Velkomst og godkendelse af referat
Bilag:
1. Referat af Klyngestyregruppens møde 04.05.20
Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Nord
- Godkender referatet.
Referat
Referatet godkendes.
2) Udpegning af kommunal medformand og sekretariatsfunktion for
Driftsforum Voksenpsykiatri Nord
Kommissorium for Driftsforum Voksenpsykiatri Nord blev i foråret godkendt af
klyngestyregruppen via mailhøring. Efterfølgende har kommunerne (inkl.
Jammerbugt) udpeget repræsentanter. Der er imidlertid ikke nogen af
kommunerne, der umiddelbart har mulighed for at påtage sig opgaven som
kommunal medformand og sekretariat, som der lægges op til i kommissoriet.
Formandskabet og Jan Mainz har derfor aftalt, at punktet drøftes i regi af
klyngestyregruppen.
Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Nord
- Drøfter medformandskab og sekretariatsfunktion i Driftsforum
Voksenpsykiatri.
Bilag:
1. Kommissorium Driftsforum Voksenpsykiatri Nord
2. Oversigt over repræsentanter
Referat
Jan orienterer, at de andre Driftsfora er i gang, og man vil også gerne i gang i
Nord.
Brønderslev Kommune vil gerne stille med Karin Vrå Jensen som kommunal
medformand, men har ikke ressourcer til at løfte sekretariatsfunktionen.
Kommunerne foreslår derfor, at psykiatrien løfter den del, evt. midlertidigt, indtil
en kommune kan afsætte ressourcerne hertil.
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Jan hører, om Klinik Psykiatri Nord har mulighed for at løfte sekretariatsopgaven.
Han kvitterer derudover for, at Brønderslev vil stille med medformand.
3) Oplæg til Sundhedspolitisk Samling
Grundet Covid-19 er Sundhedspolitisk Samling rykket fra juni til den 20.
november 2020. Mødets tema er fortsat pejlemærke 3: Øget lighed i Sundhed med perspektiv på alle sundhedsaftalens pejlemærker.
Som en del af programmet indgår oplæg fra de nordjyske klynger, med
geografisk spredning, og som afspejler Sundhedsaftalens pejlemærker.
Oplæggene skal synliggøre gode eksempler og de udfordringer, der er i forhold
til at skabe mere lighed i sundhed.
Kommuner og hospitaler er derfor anmodet om at fremsende eksempler på
initiativer, der kan indgå i programmet mhp. videndeling og inspiration.
Formandskabet foreslår, at Klynge Nord byder ind med følgende oplæg (se
derudover bilag):
•
•

Fremskudt jordemoderfunktion og sundhedspleje i Hjørring
Sundhedscenter
Ældre medicinsk akutteam Regionshospital Nordjylland

Klyngestyregruppen bedes drøfte, om klyngen skal byde ind med ovenstående,
og om der er andre emner for oplæg. Derudover har planlægningsgruppen bedt
om, at klyngen prioriterer oplæggene mhp. at kunne koordinere med øvrige
oplæg.
Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Nord:
- Drøfter mulige oplæg.
- Prioriterer de mulige emner.
Bilag:
1. Introduktion til de foreslåede emner
Referat
Eva fortæller, der er et godt program, der bl.a. indeholder oplæg om
borgerdesign fra Midtjylland. Fælles FU har drøftet afholdelsen ift. coronasituationen, og SKU’s formandskab høres om mulighed for at afholde som helt
eller delvist webinar.
Det aftales, at Klynge Nord byder ind med de to oplæg, og at oplægget vedr.
samarbejdet mellem sundhedsplejen og jordemødrene prioriteres, hvis der kun
er brug for ét.
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Oplægsholderne vil komme fra henholdsvis Hjørring ift. sundhedspleje og RHN
ift. ældremedicinsk akutteam – de gives besked om at reservere dagen.
4) Hospitalsplan og politisk profilmøde
Regionen ønsker, at der i 2020, skal udarbejdes et strategisk visions- og
profilarbejde for regionens hospitaler frem mod overgangen til og ibrugtagning af
NAU.
Med afsæt i de politiske klynger afholder regionen møder om strategioplægget
med udvidet deltagelse af bl.a. borgermester og udvalgsformænd fra kommuner
og PLO. Fra regionen vil der være deltagelse af formandskabet for regionsrådet,
formandskaberne for Psykiatriudvalg, Patientudvalg og Akut & Praksis Udvalget.
Mødet i Klynge Nord, der har form som workshops, afholdes den 1. oktober på
Regionshospital Nordjylland.
Eva Sejrsdal/Henrik Larsen vil på styregruppemødet uddybe arbejdet med
hospitalsplanen.
Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Nord:
- Drøfter om der er behov for administrativ forberedelse til det politiske
profilmøde.
Bilag:
1. Invitation og program – eksternt profilmøde Klynge Nord
2. Politisk tids- og procesplan
Referat
Eva orienterer, at det pga. Covid-19 ikke er muligt at udarbejde en decideret
hospitalsplan, og derfor bliver det primære i år hospitalsprofilerne. Der er ikke
lagt op til strukturændringer. Regionen forventes at tiltræde planerne i december,
men hvad, der implementeres hvornår, er uvist, og meget er afhængigt af
neurorehab beslutning.
Ift. regionens budget fortæller Eva, at der afsættes midler til det videre
profilarbejde. Profiler er ikke præsenteret for regionsrådet endnu.
Jan orienterer, at psykiatrien har gang i samme proces. Man ser bl.a. på
udfordringer ifm. en stor øgning af patienter i behandling og henvisning.
Leif gør opmærksom på, at kommunerne samlet deltager med ca. 20, hvoraf en
del er administrative. Regionen tager det med i planlægningen af workshops.
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5) Drøftelse af klyngens videre arbejde
Formandskabet ønsker en drøftelse af, hvordan arbejdet med sundhedsaftalen i
klyngen revitaliseres.
Et udgangspunkt for arbejdet kan være tilgangen ’Ny Syntese’, der kan fungere
som en fælles forståelsesramme og begrebsapparat. Se nedenstående link for
en introduktion til ’Ny Syntese’.
Klyngestyregruppen kan ligeledes drøfte, hvorvidt det vil være relevant at afholde
et fælles seminar for klyngestyregruppen og Samarbejdsforum.
Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Nord:
- Drøfter det videre arbejde i klyngen.
Bilag:
1. Link til video om Ny Syntese fra Væksthus for Ledelse:
https://youtu.be/DrSxbzaLT-4
Referat
Der er enighed om at afholde et seminar med overnatning i starten af 2021 som
opfølgning på Læsø seminaret og med udgangspunkt i Ny Syntese.
Samarbejdsforum inviteres med én af dagene. Eva hører om mulighed for hjælp
til planlægning. Det aftales, at et oplæg til seminar drøftes på næste
klyngestyregruppemøde. Charlotte følger op.
6) Status på IV-aftalen
Der gives en status på rammeaftalen mellem regionen og de 11 nordjyske
kommuner om IV-behandling set i forhold til Klynge Nord.
Rammeaftalen blev indgået i efteråret 2019 og implementeret i Hjørring og
Frederikshavn pr. 1. april 2020 og i Brønderslev pr. 1. juni. Læsø har separat
dialog med regionen omkring implementering af aftalen.
Charlotte Fuglesang vil på mødet give et oplæg om aftalen – herunder
gennemgang af centrale data for den hidtidige brug af aftalen.
Derudover orienteres om den supplerende aftale, der er indgået mellem Hjørring
Kommune og Regionshospital Nordjylland om væskebehandling i forbindelse
med Covid-19.
Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Nord:
- Tager orienteringen til efterretning.
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Referat
Charlotte fortæller, at der er gennemført undervisning for Brønderslev og Hjørring
for sygeplejersker. Frederikshavn har ikke haft behov for særlig
kompetenceudvikling.
Data viser, at der kun har været 9 patienter igennem siden opstart, men tallene
er ikke korrekte.
Charlotte og Lone orienterer om en aftale, der blev indgået mellem Hjørring og
RHN omkring IV-væskebehandling ifm. Covid-19 udbruddet på
Vendelbocenteret. Der var stor tilfredshed med aftalen.
Brønderslev har oplevet et dyk i antal behandlinger, men man forventer, det er
en overgang. Derudover oplever man, at kategoriseringen af borgere, endnu ikke
er fuldt implementeret. Det kan tages med, når aftalen skal evalueres.
7) Status på Samarbejdsforum og værksted om genoptræning
På møde den 17. december skal den politiske klynge præsenteres for
resultaterne af det igangværende værksted vedr. genoptræning. Derudover skal
den politiske klynge træffe beslutning om emnet for det kommende værksted
med udgangspunkt i oplæg fra klyngestyregruppen.
På styregruppemødet vil Jytte Thøgersen give en status på det igangværende
værksted.
I forlængelse heraf gives ligeledes en status på arbejdet i Samarbejdsforum.
Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Nord:
- Tager orienteringen til efterretning.
Referat
Rikke orienterer, at man forventer at afslutte værkstedet om genoptræning 16.
november, hvis det kan køre som planlagt. Der vil være en efterbearbejdning af
input fra workshops. Grundet Covid-19 har der ikke været tale om ’sprints’ som
planlagt, og generelt skal processen revurderes, hvis det skal tilpasses corona,
da det ikke er muligt at afholde virtuelt.
8) Orientering fra KLU’erne
Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Nord:
- Tager orienteringen til efterretning.
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Referat
Hjørring: Der er møde senere på måneden. Der er indgået aftale om
samarbejdsmodel omkring DÆMP. Praksisplan for almen praksis har ligeledes
været behandlet.
Frederikshavn: Man er påvirket af at mangle praksiskonsulent. Camilla vurderer,
at det pga. lægemangel er svær for lægerne at finde overskud til den rolle. PLO
vil se på, hvad der kan gøres.
Brønderslev og Læsø har ikke afholdt møde.
9) Punkter til klyngestyregruppemødet 19. november
-

-

Steno Diabetes Center Nordjylland deltager på mødet med henblik på
dialog og drøftelse, dels af mulige tværsektorielle samarbejdsprojekter på
diabetesområdet, og dels af en model for samarbejde mellem SDCN og
klyngen, jf. Strategisk Sundhedsforum 29. maj.
Drøftelse af punkter til møde i Politisk Klynge Nord 17. december.
Klynge Nords mødekalender for 2021.

Referat
Der er ønske om, at forebyggelsesområdet drøftes i klyngestyregruppen.
Regionen, psykiatrien og hospitalet har fokus på forebyggelse, og det vil være
oplagt at drøfte, hvad man kan være fælles om.
10) Eventuelt og gensidig orientering
Referat
Jan gør opmærksom på, at psykiatrien tilbyder kompetenceudvikling inden for
konfliktforebyggelse. Det udspringer af et satspuljeprojekt med Aalborg
Kommune. Det aftales, at det dagsordensættes, når Driftsforum er sat i gang.
Mere info om tilbuddet er vedlagt referatet.
Flere oplever, at medarbejdere, der har haft Covid-19, nu lider af senfølger.
Charlotte orienterer, at der er sat gang i en systematisk undersøgelse. Derudover
er Covid-19 ved at være en driftsopgave.
Charlotte orienterer om forslag om fælles stilling fra Aalborg Universitetshospital
til udvikling af dashboard. Hospitalet ønsker ikke umiddelbart at bruge midler i
form af de afsatte brobryggerressourcer, hvilket der er opbakning til.
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Charlotte har deltaget i møde om ind- og udlæggelsesaftaler, hvor der bl.a. blev
drøftet varsling, mulighed for udskrivelse i weekenden og forlænget frist på
hverdage. Man er ikke færdig med arbejdet.
Behov for kompetenceudvikling i forlængelse af dokumentar om pleje på
ældrecentrene drøftes, og det aftales, at det sendes i Samarbejdsforum.
Derudover afventes nationale initiativer.
Det aftales, at klyngestyregruppemøderne fremover planlægges, så der er
mulighed for at deltage virtuelt.
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