Referat

Klyngestyregruppe Nord

Mødedato:
Mødet påbegyndt:
Mødet afsluttet:
Mødested:

4. maj 2020
kl. 10:00
kl. 12:00
Skype

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
Henrik Aarup-Kristensen, direktør, Brønderslev Kommune
Uffe Viegh Jørgensen, chef, Brønderslev Kommune
Lotte Keller Christensen, direktør, Læsø Kommune
Helle Carlsson Kunckel Christensen, chef, Læsø Kommune
Fra PLO Nordjylland
Camilla Donslund (fraværende)
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 (afbud)
Sekretariat
Nadia Flyvholm Bak, Hjørring Kommune
Charlotte Rahbek, Regionshospital Nordjylland
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1) Velkomst og godkendelse af referat
Bilag:
1. Referat af Klyngestyregruppens møde 03.02.20
Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Nord
- Godkender referatet.
Referat:
Referatet godkendes.

2) Erfaringer fra corona-krisen i forhold til klyngesamarbejdet
Det foreslås, at Klyngestyregruppen drøfter, hvilke erfaringer med det
tværsektorielle samarbejde, der er gjort under corona-krisen.
Der tages en bordet rundt, hvortil henholdsvis kommuner, region, praktiserende
læger, sygehus og psykiatri bedes forberede et input.
Der er på forhånd udtrykt ønske om at drøfte værnemidler (opgørelser, indkøb
m.v.).
Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Nord
- Drøfter erfaringer med det tværsektorielle samarbejde i forbindelse med
corona-krisen.
Referat
Der tages en ’bordet rundt’ på, hvad der har fyldt hos de enkelte under coronakrisen.
Hjørring: Effektiv nedlukning, stort set uden klager. Stille og rolig genåbning. Der
er særlige borgere, man er opmærksom på. Afventer bl.a. kronikerrehabilitering.
Genåbningen er krævende, men organisationen bakker op. Positive oplevelser
med regionshospitalet og netværk for sundheds-ældrechefer. Der opleves
udfordringer i samarbejdet med praktiserende læger – fx ønske om særskilt
aftale, man har takket nej til.
Brønderslev: Kan genkende Hjørrings billede. Derudover har man gode
erfaringer med test. Fint med direkte kontakt til ældrecentre.
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Frederikshavn: Gode erfaringer med sundhedsberedskabsledelse.
Infektionshygiejnen har været meget værdifuld. Godt setup med mandagsmøder
med regionen. I forhold til værnemiddelsamarbejdet, har det været godt, at
regionen har haft tovholderrolle. Tingene begynder at normalisere sig. Herunder
sygefraværet, der har været historisk lavt. Stor ros til regionen.
Læsø: Her han man varetaget alle COVID-19 opgaver på alle områder. Stort set
alt er nu normaliseret. Godt samarbejde med region og infektionshygiejnen. Man
har også fundet takten med lægerne. Vurderer, at man kan blive bedre ift.
værnemidler.
Jacob Bertramsen, Enhedsleder i Sundhedsplanlægning, deltager i drøftelsen
om værnemidler.
Rikke anmoder om, at man er obs på, at efterspørgslen kan stige, nu når liberale
erhverv også får et behov.
Eva orienterer, at der generelt er godt styr på de enkelte værnemidler.
Jakob bemærker, at andre som udgangspunkt skal bruge det private marked.
Regionen: Det har fungeret godt med mandagsmøder. Man har oplevet, at
manglende aftaler om honorar har udfordret samarbejdet med PLO.
Regionshospitalet: Her er man stort set tilbage i normal gænge, og de patienter,
der holdt sig væk, er ved at vende tilbage. Ambulant er der enkelte ting, man er
tilbageholdende med. Man arbejder på et overblik over patienter, der skal
indkaldes og i hvilken rækkefølge. Evaluering torsdag med alle ledere på
hospitalet. I gang med at lave permanent beredskab – observationspladser,
permanente senge til indlagte osv. Der har været et rigtig fint samarbejde med
kommunerne.
Lone takker for, at regionshospitalet stillede op med uddannelsesforløb, som blev
taget meget positivt imod.
Psykiatrien: Har oplevet markant nedgang i henvisninger, ca. 50 %. Har kunnet
opretholde aktivitet vha. telefon og video. Der er nu fuld belægning på Klinik Nord
igen. Alle indlagte og medarbejdere testet, men ingen positive.
Klyngesamarbejdet i relation til corona-krisen drøftes.
Leif nævner oplægget til formaliseret erfaringsudveksling for frontpersonale, og
der er ønske om, at det håndteres i klyngen. Charlotte tager det med videre til
Samarbejdsforum.
Der er enighed om, at klyngen ville have været det oplagte forum, hvis omfanget
af krisen havde været større, og der fx havde været brug for at hjælpe hinanden
på tværs af kommuner. Det kan blive relevant i anden bølge.
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3) Brobyggerfunktionen
På Klyngestyregruppemødet den 3. februar blev muligheden for at styrke
brobyggerfunktionen mellem regionshospital og kommuner drøftet.
Regionshospitalet vil på mødet præsentere de seneste tanker om
brobyggerfunktionen, som oplæg til klyngestyregruppens videre drøftelse.
Efter fornyet behandling i klyngestyregruppen, skal der evt. tages stilling til den
videre proces i forhold til drøftelse i Samarbejdsforum og de fire KLU’er.
Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Nord
- Drøfter brobyggerfunktion.
- Evt. drøfter videre proces.
Referat
Charlotte har eftersendt et notat med udgangspunkt i, hvordan det bruges på
hospitalet. Der ønskes en dialog om, hvilke veje, man ønsker at gå. Charlotte
peger bl.a. på et behov hos patienter, der er socialt belastede og samtidig er
syge eller kronikere.
Styregruppen ønsker, at der kommer konkrete, tværgående forslag, og det
aftales derfor, at Charlotte sender det videre til Samarbejdsforum.
Klyngestyregruppen bakker op om, at der arbejdes videre med
brobyggerfunktionen.

4) Opfølgning på udvikling i antal færdigbehandlede patienter
Med baggrund i et stigende antal færdigbehandlingsdage, ønskede
Klyngestyregruppen på mødet 3. februar fremadrettet at følge udviklingen tæt.
Nedenfor fremgår den mest aktuelle statistik, der dækker 1. kvartal 2020.
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Antal færdigbehandlingsdage,
2020
Brønderslev
Aalborg UH, Thisted
Aalborg UH, Aalborg
Regionshospitalet Nordjylland
Frederikshavn
Aalborg UH, Aalborg
Regionshospitalet Nordjylland
Psykiatrien
Læsø
Psykiatrien
Hjørring
Aalborg UH, Aalborg
Regionshospitalet Nordjylland
Psykiatrien
Hovedtotal

Januar Februar
3
12
1
2
42
9
33

3
9
25
7
4
14

67
15
46
6
112

33
6
27
70

Marts Hovedtotal
6
21
1
1
1
5
4
15
32
99
2
18
19
56
11
25
105
105
105
105
134
234
42
63
20
93
72
78
277
459

Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Nord
- Drøfter udviklingen i antal færdigbehandlede patienter.
Referat
Charlotte orienterer, at hun har sendt den videre til Samarbejdsforum og
efterspurgt yderligere data.
Leif fortæller, at kommunerne ikke har mulighed for at kvalitetssikre data pga.
problemer med det pågældende system.
Der er enighed om, at datakvaliteten skal forbedres, og at data skal vise, hvor
mange patienter, de dækker over. Klyngestyregruppen og Samarbejdsforum bør
først drøfte det, når der er valide tal. Det samme gælder Samarbejdsforum.
Charlotte vil gå videre med forbedring af datakvaliteten.

5) Revideret Kommissorium for Samarbejdsforum Somatik
På Klyngestyregruppemødet den 3. februar blev det aftalt, at Regionshospitalet
skulle udarbejde et revideret Kommissorium for Samarbejdsforum Somatik.
Rettelserne går primært på, at visionsdelen nu adresserer de daglige
samarbejdsudfordringer.
Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Nord
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-

Godkender revideret kommissorium for Samarbejdsforum Somatik.

Referat
Kommissoriet godkendes.
6) Revideret tids- og mødeplan for Klynge Nord
På mødet i Politiske Klynge Nord den 6. februar blev Klyngestyregruppen bedt
udarbejde forslag til det værksted, der skal følge efter det nuværende om
genoptræning. Forslagene skulle præsenteres på møde i Politisk Klynge Nord
19. juni i forlængelse af Sundhedspolitisk Samling, som nu er aflyst.
Værkstedet vedr. genoptræning skulle være afholdt i foråret, og der var afsat 4
måneder til forløbet. Der er endnu ikke lagt en ny tidsplan, men om muligt vil det
kunne være afsluttet midt december.
Med henblik på at kunne præsentere erfaringerne herfra samt forslag til det
efterfølgende værksted, foreslår formandskabet, at det næste møde i Politisk
Klynge Nord afholdes medio december. Klyngestyregruppemøderne foreslås
afholdt som planlagt.
Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Nord
- Godkender forslag til revideret tidsplan.
Referat
Leif redegør for udkastet til mødeplan, der lægger op til, at Politisk Klynges møde
i juni skubbes til december for at kunne have et forslag klar til det næste
værksted for foråret 2021. Klyngestyregruppemøderne fastholdes som planlagt.
Det skal koordineres med SKU og ny dato for Sundhedspolitisk Samling.
Der er enighed om at gå videre med mødeplanen. Leif og Eva vender det i første
omgang med Per Møller og Lis Mancini.
7) Orientering fra KLU’erne
De fire kommuner orienterer fra deres respektive KLU’er.
Referat
Alle kommuner melder, at der ikke er noget nyt siden sidst.
Det drøftes, at PLO oftest ikke deltager i klyngestyregruppens møder, og at det
dermed ikke er muligt, at inddrage dem i de relevante drøftelser.
Det aftales, at drøftelsen med PLO om mødedeltagelsen i første omgang tages i
det fælles forretningsudvalg.
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8) Punkter til kommende møder
-

Forslag til oplæg til Sundhedspolitisk Samling, der er skudt til efteråret,
med eksempler på samarbejder (med forbehold for ændringer).
Referat
Som udgangspunkt nikkes der til, at gå videre med formandskabets
forslag til oplæg vedr. regionshospitalets ældremedicinsk akutteam og
samarbejdet mellem sundhedsplejen og jordemødrene på Hjørring
Sundhedscenter

9) Eventuelt og gensidig orientering
-

-

-

Steno Diabetes Center er inviteret til at deltage på mødet i Strategisk
Sundhedsforum den 29. maj 2020 med henblik på en samlet dialog om
samarbejdet mellem Steno og sundhedsaftale-aktørerne.
Referat
Der spørges til Samarbejdsforum Psykiatri for nordklyngen, og Jan
svarer, at det er i proces. Jan har efterfølgende bedt om, at det i referatet
fremgår, at kommissoriet for Driftsforum Voksenpsykiatri Nord er
godkendt. Fra Psykiatrien indgår Klinikchef Susanne Jensen som
formand, ledende socialrådgiver Tine Blach samt Inge-Merete Nesgaard
som sekretær. Man afventer den kommunale udpegning.
Charlotte har bedt om, at følgende orientering tilføjes referatet:
Det kommende arbejde med ny hospitalsplan
Visionen med den nye hospitalsplan er en bottom-up tilgang med
involvering af såvel patienter, medarbejdere og samarbejdspartnere.
12. maj er der Kick-Off med hospitalets stab og afdelingsledelser, hvor
Leif Serup er inviteret til at komme og holde oplæg om fremtidens
sundhedsvæsen set ud fra et kommunalt perspektiv
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