Referat
Klyngestyregruppe Nord

Mødedato:
1. februar 2021
Mødet påbegyndt: kl. 14:00
Mødet afsluttet: kl. 16:00
Mødested:
Microsoft Teams

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
Helle Carlsson Kunckel Christensen, chef, Læsø Kommune
Fra PLO Nordjylland
Camilla Donslund (afbud)
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
Sekretariat
Fie Holt Christiansen, Hjørring Kommune

1

1) Velkomst og godkendelse af referat
Bilag:
1. Referat af Klyngestyregruppens møde 19.11.20
Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Nord
• Godkender referatet.
Referat
Indstillingen blev fulgt.

2) Opfølgning på møde i Politisk Klynge Nord d. 17. december
Med udgangspunkt i referatet drøftes følgende punkter:
• Patientinddragelsesudvalgets deltagelse i de Politiske Klynger
• Konference vedr. stillingtagen til genoplivning og livsforlængende
behandling – forslag til dato: fredag d. 18. juni kl. 8.30 - 13
• Styrket tværsektorielt samarbejde omkring TUT – skal vi starte med at
dagsordenssætte det i KLU’erne?
Bilag:
1. Referat af møde i Politisk Klynge Nord 17.12.20
Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Nord
• Drøfter referatet med henblik på opfølgning på mødet
Referat
Klyngestyregruppen fulgte op på de nævnte punkter:
•
•

•

Patientinddragelsesudvalget (PIU) har udpeget Ulla Skov til Politisk
Klynge Nord.
På mødet i marts forelægges den politiske klynge et forslag til
konferencens indhold og afvikling. De får både en plan a og b – afhængig
af corona-situationen i juni. Derudover lægges der op til drøftelse af
deltagerkredsen, som bl.a. kan omfatte Ældreråd, PIU, Ældresagen,
hospice, præster, almen praksis, fagudvalg og frontpersonale.
Kommunerne sætter TUT på dagsorden i KLU’erne med henblik på
drøftelse af, hvordan vi kan styrke samarbejdet omkring børn og unge i
mistrivsel. Jan Mainz opfordrer i den forbindelse kommunerne og almen
praksis til at øge brugen af TUT. Det blev desuden aftalt, at TUT skal
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være et fast punkt på klyngestyregruppens dagsorden med henblik på at
følge udviklingen.

3) Drøftelse af punkter til møde i Politisk Klynge Nord d. 4. marts
Udkast til dagsorden til møde i Politisk Klynge Nord:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Velkommen til Patientinddragelsesudvalget
Godkendelse af referat
Status på konference vedr. genoplivning og livforlængede behandling
Opfølgning på værkstedet på træningsområdet?
Indledende drøftelse af henvendelse fra Rådet for Socialt Udsatte
Forslag til alternativ mødedato efter sommerferien – 19. august
Eventuelt

Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Nord
• Drøfter dagsorden til møde i Politisk Klynge Nord
Referat
Dagsorden blev drøftet og godkendt med følgende bemærkninger:
På mødet orienteres kort om den videre proces for værkstedet på
træningsområdet; deltagerne skal have mulighed for at afslutte forløbet med et
fysisk møde i juni, hvor de kan samle op på resultaterne og videregive læring fra
forløbet – herefter lægges det frem for Politisk Klynge Nord. På grund af Covid19 lægger Klyngestyregruppen ikke op til igangsættelse af et nyt værksted på
nuværende tidspunkt.
De sundhedspolitiske forslag fra Rådet for Socialt Udsatte fremlægges til åben
drøftelse i Politisk Klynge Nord – dvs. uden anbefalinger til konkrete indsatser.
Eva Sejersdal Knudsen fremhævede i den forbindelse, at Regionen har afsat en
mindre pulje til aktiviteter, der skal mindske den sociale ulighed i sundhed, og der
er iværksat et samarbejde med Aalborg Universitet med henblik på at lave et
”lighedsværksted”. Kommunerne inviteres med ind i processen, når det bliver
mere konkret.

3

4) Drøftelse af samarbejde med Hospice
Hospice lukker ned i forbindelse med julen og ferierne, og her udskrives
borgerne til aflastningstilbud i kommunerne. Hvem har dialogerne med Hospice
og hvordan er de omfattet/indkredset i forhold til sundhedsaftalen?
Klyngestyregruppen bedes også drøfte, hvorvidt punktet skal sættes på
dagsorden til møde i Politisk Klynge Nord d. 4. marts.
Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Nord
• Drøfter rammerne for samarbejdet med Hospice
• Tager stilling til, om punktet skal på den politiske klynges dagsorden
Referat
Rammerne for samarbejdet med hospice blev drøftet. De har en
driftsoverenskomst med Regionen, men er ikke omfattet af Sundhedsaftalen på
nuværende tidspunkt. Klyngestyregruppen besluttede at invitere et
bestyrelsesmedlem og evt. en administrativ repræsentant fra hospice med til det
politiske klyngemøde med henblik på generel drøftelse af samarbejdet om
terminale borgere.

5) Midtvejsevaluering af Sundhedsaftalen
Sundhedskoordinationsudvalget skal senest 2 år efter indsendelse af
Sundhedsaftalen udarbejde en midtvejsevaluering. Midtvejsevalueringen skal
således udarbejdes og indsendes til Sundhedsstyrelsen pr. 1. juli 2021.
Fælles Forretningsudvalg har besluttet, at der udarbejdes en fælles regional
midtvejsevaluering, som bygges op omkring lokale klyngeevalueringer.
Klyngeevalueringen skal indeholde:
1. Evaluering af Sundhedsaftalens vision og pejlemærker
a. Hvordan arbejdes der med de enkelte pejlemærker?
b. Hvilke projekter/indsatser er igangsat under de enkelte pejlemærker?
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 af inkludere i
midtvejsevalueringen?
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b. Hvordan har samarbejdet understøttet den fælles indsats under
COVID-19 pandemien?
Klynge Nords evaluering kan evt. tage afsæt i årsstatus for 2020 (vedlagt som
bilag).
Der er frist for indsendelse af klyngeevalueringerne d. 20. april.
Bilag:
1. Statusrapport fra klynge nord
2. Bilag til statusrapport – det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Nord
• Drøfter de enkelte elementer i klyngeevalueringen
Referat
Klyngestyregruppen besluttede, at formandsskabet udarbejder et oplæg til
klyngeevalueringen, som drøftes på et ekstraordinært møde inden deadline d.
20. april.

6) Status på planlægning af 12-12 seminar for klyngestyregruppen
Klyngestyregruppen orienteres om status på mødet. Seminaret afholdes d. 31.
maj – 1. juni.
Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Nord
• Tager orienteringen til efterretning
Referat
Indstillingen blev fulgt.
7) Besøg af Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN)
Det blev på møde i Strategisk Sundhedsforum d. 29. maj 2020 aftalt, at SDCN
besøger klyngestyregrupperne. SDCN giver på mødet en kort introduktion til og
status på arbejdet indtil nu, herunder arbejdet med kerneaktiviteten
”Tværsektorielt Samarbejde”. Derefter ønskes en drøftelse af, hvordan der
fremadrettet kan samarbejdes om projekter mellem SDCN og Klynge Nord. På
mødet deltager centerdirektør Poul Erik Jakobsen og projektleder Pernille
Frøstrup Barington.
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Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Nord
• Drøfter mulighederne for samarbejde mellem SDCN og Klynge Nord.
Referat
Klyngestyregruppen besluttede, at SDCN inviteres ind i samarbejdsforum til
videre dialog om mulighederne for samarbejde. Forud for mødet sender SDCN
relevante data på kommuneniveau til kommunerne i nordklyngen.
SDCN kan også med fordel inviteres ind i KLU’erne med henblik på drøftelse af
mulighederne for samarbejde med almen praksis.

8) Orientering fra KLU’erne
De fire kommuner orienterer fra deres respektive KLU’er.
Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Nord:
- Tager orienteringen til efterretning.
Referat
Ingen bemærkninger til punktet.

9) Punkter til kommende møder
Referat
Ingen bemærkninger til punktet.

10) Eventuelt og gensidig orientering
Referat
Charlotte Fuglesang orienterede om, at Nyt Aalborg Universitetshospital gerne vil
deltage i et kommende klyngestyregruppemøde.
Henrik Aarup-Kristensen orienterede om, at Byrådet i Brønderslev netop har
behandlet kommunens rygepolitik og besluttet at fastholde den nuværende
tilgang til rygning.
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