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1) Velkomst og godkendelse af referat
Bilag:
1. Referat af Klyngestyregruppens møde 07.09.20
Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Nord
- Godkender referatet.
Referat
Indstillingen blev fulgt. Derudover blev det besluttet at justere dagsorden til
dagens møde, således at pkt. 6 behandles først.

2) Status på værksted vedr. træning
På mødet orienteres om status på det igangværende værksted. Derudover
lægges der op til, at den tværsektorielle gruppe genoptages med henblik på at:
- fortsætte udvikling af værkstedsmodellen blandt andet ud fra erfaring fra
træningsværkstedet.
- komme med et tidsestimat for dialog med klyngestyregruppen omkring
modelarbejdet.
Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Nord
- Tager orienteringen om status til efterretning.
- Godkender at værkstedsmodelarbejdet i den tværsektorielle gruppe
genoptages.
Referat
Begge indstillinger blev fulgt.
Værkstedet har været præget af COVID-19, men processen har givet nogle
erfaringer, som kan anvendes til at justere modellen – bl.a. at værkstedsemnet
skal være mere afgrænset. På det politiske klyngemøde i december fremlægger
Jytte og Charlotte erfaringerne med værkstedsmodellen, og de giver et indblik i
nogle af resultaterne af værkstedet vedr. træning.
I forlængelse heraf drøftede Klyngestyregruppen næste værkstedsemne. På det
seneste politiske klyngemøde blev det aftalt, at næste værkstedsemne skal være
børn og unges mentale sundhed. Jan Mainz fremhævede, at vi har gode
erfaringer med TUT-projektet (Tværfagligt Udgående Team), som viser en fælles
vej for samarbejdet omkring børn og unge i mistrivsel. Der var enighed om, at der
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ikke er behov for at igangsætte et værksted om emnet, når der allerede findes en
god løsning, som vi kan arbejde videre med.
Klyngestyregruppen besluttede derfor, at den politiske klynge skal forelægges
relevante data/cases ift. børn og unges mentale sundhed og efterfølgende
præsenteres for TUT-projektet med forslag om at udbrede samarbejdet i den
resterende del af sundhedsaftaleperioden.
Bilag:
1. Notat vedr. TUT

3) Forslag om fælles indsats vedr. fravalg af genoplivning og
livsforlængende behandling
I alle nordklyngens kommuner og på hospitalet har genoplivning og fravalg af
livsforlængende behandling været dagsordensat igennem det sidste halve år.
Årsagen er, at der er kommet en overordnet skærpelse af forpligtelse for
sundhedspersonalet på området. I 2019 døde ca. 55.000 danskere. En femtedel
af dem var over 90 år. Vi befinder os i en tid, hvor aldring og et liv med kroniske
og flere lidelser er i vækst. Rigtig ofte kommer døden stille og roligt, men i andre
tilfælde slutter livet brat, tidligt og smertefuldt. I de færreste tilfælde var der taget
aktivt stilling til, hvorvidt der ønskedes genoplivning. Taler vi med vores
pårørende, patienter/borgere om et svært emne? Meget tyder på, at vi er nødt til
at have mere fokus på området.
Formandskabet lægger derfor op til en drøftelse af, om Klynge Nord skal
prioritere fælles indsats og arrangementer i forhold til dette emne: At tale om
døden, at forberede sig på den sidste tid og at tage stilling til genoplivning eller ej
– det skal både have et privat og et professionelt sigte.
Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Nord
- Drøfter forslaget om en fælles indsats vedr. fravalg af genoplivning og
livsforlængende behandling
Referat
Formandskabet fremlagde forslag om afholdelse af en konference, hvor emnet
kan belyses fra forskellige vinkler og involvere fagfolk, politikere, ældreråd m.fl.
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Der var enighed om, at det er et vigtigt emne, som passer godt ind i
Sundhedsaftalens 1. pejlemærke ”Styrket samarbejde med fokus på
kerneopgaven og sundhedstilbud tæt på borgeren”.
PLO bemærkede, at der kom to vejledninger sidste år, som detailregulerer
området. Der er forskel på, hvor godt de er implementeret i kommunerne, men
der ses ikke behov for en fælles indsats i klyngen.
Klyngestyregruppen besluttede at sætte det på dagsorden til det politiske
klyngemøde med henblik på drøftelse af, om det er relevant at arbejde videre
med, herunder drøftelse af formål, målgruppe og indhold på en evt. konference.
Charlotte og Lone laver et oplæg til den politiske klynge.
Lone Iversen orienterede desuden om, at KLU Hjørring har drøftet forpligtelserne
i de nye vejledninger i forhold til at videregive oplysninger på tværs af sektorer,
da der ikke findes en teknisk løsning på nuværende tidspunkt. KLU har derfor
besluttet at rette henvendelse til Strategisk Sundhedsforum med henblik på at
opfordre dem til at løfte behovet for en teknisk løsning i forhold til MED-COM
arbejdet og arbejdet med Fælles Patientoverblik.
4) Henvendelse fra Rådet for Socialt Udsatte
Sundhedskoordinationsudvalget har modtaget en henvendelse fra Rådet for
Socialt Udsatte. De har fremsendt forslag til, hvordan der kan skabes mere
lighed i sundhed. Forslagene retter sig mod kommuner, hospitaler og
praksissektoren med bud på konkrete initiativer, der kan forbedre sundheden for
samfundets svageste. Af svarbrevet fremgår det, at
Sundhedskoordinationsudvalget vil videregive materialet til de politiske klynger,
og det forelægges derfor Klyngestyregruppen.
Bilag:
1. Henvendelse fra Rådet for Socialt Udsatte
2. Sundhedspolitiske forslag
3. Svarbrev fra Sundhedskoordinationsudvalget
Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Nord
- Drøfter henvendelsen fra Rådet for Socialt Udsatte
Referat
Klyngestyregruppen besluttede, at henvendelsen sættes på dagsorden til det
politiske klyngemøde under ’Eventuelt’ med orientering om, at forslagene vil
være med i overvejelserne i styregruppens videre arbejde med Sundhedsaftalen.
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5) Drøftelse af punkter til møde i Politisk Klynge Nord d. 17. december
Udkast til dagsorden til møde i Politisk Klynge Nord d. 17. december:
1) Præsentation af igangværende udviklingsindsatser i relation til
Sundhedsaftalen
2) Status på værkstedet på træningsområdet
3) Oplæg til næste værkstedsemne
4) Forslag om fælles indsats vedr. fravalg af genoplivning og
livsforlængende behandling
5) Sundhedsforslag fra Rådet for Socialt Udsatte
6) Eventuelt
Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Nord
- Drøfter dagsorden til møde i Politisk Klynge Nord
Referat
Med afsæt i tidligere drøftelser ændres punkt 3 på dagsorden til et oplæg om
børn og unges mentale trivsel med fokus på TUT-projektet. Derudover bliver
punkt 5 lagt ind under punkt 6. Herefter blev dagsorden godkendt.
Det blev aftalt, at mødet afholdes virtuelt, og det er regionens tur til at være vært.
6) Sekretariatsbetjening af Driftsforum Voksenpsykiatri Nord
På seneste møde i Klyngestyregruppen blev det besluttet at undersøge, om
Klinik Psykiatri Nord kunne varetage sekretariatsfunktionen ift. Driftsforum, da
kommunerne ikke har ressourcer til opgaven i øjeblikket. Regionen har meldt
følgende tilbage:
Et bærende princip for organiseringen af vores fælles Sundhedsaftale 2019, er
princippet om fælles ledelse og fælles sekretariatsbetjening med det formål at
sikre det fælles ejerskab. Dette princip er formuleret med udgangspunkt i erfaring
om, at hvis hospitalerne alene løfter opgaven med at drive de forskellige fora, så
bliver det meget let sagsfremstillinger fra den regionale verden, der kommer på
dagsordenen og som dominerer.
Det er derfor meget vigtigt for os, at det kommende ’Driftsforum Voksenpsykiatri
– Klynge Nord’ kommer godt fra start, hvor et fælles formandskab og fælles
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sekretariat kan tilrettelægge proces og indhold for den kommende tid i tråd med
principperne om såvel fælles ledelse, som fælles sekretariatsbetjening.
Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Nord
- Drøfter sekretariatsbetjeningen af Driftsforum Voksenpsykiatri Nord
Referat
Klyngestyregruppen aftalte, at kommunerne endnu engang afsøger muligheden
for at bidrage til fælles sekretariatsbetjening.

7) Forslag til seminar for Klyngestyregruppen
Klyngestyregruppen forelægges forslag om afholdelse af et 12-12 seminar med
følgende ramme:
Tidspunkt: marts 2021
Sted: Læsø
Deltagere: Klyngestyregruppen + 1 deltager fra hver kommune/hospital fra
Samarbejdsforum
Facilitering: Majbrit Richardt, organisation- og ledelseskonsulent
Indhold:
- Fælles oplæg. Forslag om at lave indflyvning med oplæg om et
sundhedsvæsen under pres – et sundhedsvæsen, hvor der er brug for
fælles løsninger mellem aktørerne. Herunder behovet for at udvide
indsatserne ift. Forebyggelse og lighed i sundhed.
- Rammesætningen: Ny syntese (at arbejde med forandringer, redefinering
af kerneopgaver, tværorganisatorisk samtænkning, fælles
kompetenceudvikling m.m. – Emergens, resiliens)
- Samarbejdsmodeller (værksteder og behov for at udvide repertoire?)
- Skridt for Klyngesamarbejdet 2021 (Status for igangværende indsatser)
- Præsentation af rammen og feed-back fra deltagerne til arbejdet med det
videre program.
Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Nord
- Drøfter og godkender rammen for seminar for Klyngestyregruppen
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Referat
Indstillingen blev fulgt – dog med ønske om et direkte fokus på vores fælles
udfordring: den ældre medicinske patient. Derudover blev det aftalt, at seminaret
flyttes til maj. Charlotte arbejder videre med planlægning af seminaret.

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
Frederikshavn: på seneste møde godkendte de en samarbejds- og
kompetenceoversigt, der klarlægger ansvars- og opgavefordelingen. Derudover
fokus på at få en ny praksiskonsulent.
Hjørring: analyse af forebyggelige indlæggelser blev drøftet, og det blev besluttet
at arbejde videre med fokus på kommunens midlertidige pladser.
Dosisdispensering blev drøftet og genoptages på et senere møde.
Brønderslev: også her er der fokus på dosisdispensering og
medicingennemgang, herunder pillerobotten TIM.
Læsø: der arbejdes intenst med dosisdispensering og medicingennemgang –
antallet af borgere på dosisdispensering er opadgående. Derudover fokus på
vederlagsfri fysioterapi.

9) Forslag til mødekalender for 2021
Forslag til mødekalender 2021 for Klyngestyregruppe Nord ser ud som følger:
• Mandag d. 1. marts – tirsdag d. 2. marts (12-12 seminar med ordinært
klyngemøde om tirsdagen)
• Mandag d. 3. maj kl. 14 – 16
• Torsdag d. 2. september kl. 14 - 16
• Torsdag d. 25. november kl. 14 – 16
Forslag til mødekalender 2021 for Politisk Klynge Nord ser ud som følger:
• Torsdag d. 2. juni
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•

Torsdag d. 2. december

Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Nord:
- Godkender forslag til mødekalender for 2021
Referat
D. 1 marts laves om til et ordinært møde. Herefter blev mødekalenderen for 2021
godkendt.

10) Punkter til kommende møder
-

Besøg af Steno Diabetes Center Nordjylland

Referat
Ingen bemærkninger.

11) Eventuelt og gensidig orientering

Referat
Ingen bemærkninger.
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