Referat
Klyngestyregruppe Nord

Mødedato:
21. november 2019
Mødet påbegyndt: kl. 13:30
Mødet afsluttet: kl. 15:30
Mødested:
Frederikshavn Rådhus, lokale 0.27

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 – PLO (afbud)
Fra Region Nordjylland
Charlotte Fuglesang, direktør og regional medformand, Regionshospital
Nordjylland
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
Karin Aagaard, Regionshospital Nordjylland
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1) Velkomst
2) Kommissorium for somatisk samarbejdsforum - Hverdag og Drift i
Klynge Nord
Det blev på klyngestyregruppemødet 3. september besluttet, at Charlotte
Fuglesang og de kommunale sundheds- og ældrechefer laver et udkast til
kommissorium, som godkendes på næste klyngestyregruppemøde. Første
udkast til kommissorium er sendt til kommunerne til kommentering.
Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Nord
- Drøfter om formandskabet for Samarbejdsforum skal følge
formandskabet i Klyngestyregruppe Nord
- Drøfter deltagelse af fast repræsentant fra de praktiserende læger og
betaling af de praktiserende lægers deltagelse
- Mødested for Samarbejdsforum med fast video opkobling: Rotation af
mødested eller fast mødested på Regionshospital Nordjylland
- Der planlægges ny møderække med start januar 2020 med de nye
medlemmer
- Kommunerne giver besked om nye medlemmer af samarbejdsforum til
Karin Aagaard (karin.aagaard@rn.dk) senest 1. dec 2019
Bilag:
1. Udkast til Kommissorium for Samarbejdsforum – Hverdag og drift i Klynge
Nord
Referat
Fordele og ulemper ved delt formandskab drøftes. Kommunerne anerkender
intentionen om styrket samarbejde, men der er ikke ressourcer til at løfte
opgaven. Det besluttes, at RHN har formandskabet. Alle medlemmer i
Samarbejdsforum har et ansvar for at bidrage til fælles dagsorden og herved
sikre balance mellem Samarbejdsforums medlemmer. Pia Hæstrup bliver
repræsentant for RHN. Marianne Skrubbeltrang bliver repræsentant for
Frederikshavn, Susanne Damgaard og Jette Husth Larsen for Hjørring.
PLO’s deltagelse drøftes. De andre klynger har ikke diskuteret problematikken
med deltagelse af PLO og betaling. PLO har ikke meldt ind med en fast person.
Opstår der situationer hvor PLO skal deltage, drøftes problematikken igen.
Samarbejdsforum drøfter i fællesskab, hvor møderne skal holdes. Der
planlægges en ny møderække med start i januar 2020 med de nye medlemmer.
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Kommunerne giver besked til Karin Aagaard (karin.aagaard@rn.dk) eller
Nadia Flyvhom Bak (nadia.flyvholm.bak@hjoerring.dk) om nye
medlemmer.3) Input til psykiatrisk samarbejdsforum
På klyngestyregruppemødet den 3. september, blev det aftalt, at Jan Mainz
spørger de eksisterende samarbejdsfora, hvilken organisering der er behov for
inden for psykiatriområdet, og giver en tilbagemelding til Klyngestyregruppen.
Derudover har Psykiatriledelsen udarbejdet anbefalinger vedrørende den
underliggende organisering, som er sendt til klyngernes formandsskaber.
Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Nord
- Drøfter tilbagemeldingen fra psykiatrisk samarbejdsforum samt
psykiatriens anbefalinger vedr. egenorganisering
Bilag:
1. Anbefalinger vedr. egenorganiseringen
Referat
Strategisk sundhedsforum besluttede at køre videre med den nuværende model
- et samarbejdsforum for hvert af de 4 klynger og én fælles, der dækker Børneog ungepsykiatrien på tværs af de 11 kommuner. Denne model tilsluttede
Klyngestyregruppe Nord sig.
Psykiatrien er åben over for somatisk repræsentation, hvilket vurderes at være
relevant.
Et børne/unge samarbejdsforum blev drøftet. Der skal fortsat være ét forum og
deltagerne meldes ind via Strategisk Sundhedsforum.
Psykiatriindsatser tages op ved næste klyngestyregruppemøde i jan/feb. 2020.
4) Input fra samarbejdsfora og KLU
Klyngestyregruppen besluttede på mødet 3. september at indhente input fra de
to samarbejdsfora og de fire KLU i nordklyngen med henblik på at få overblik
over igangværende samarbejdsprojekter og bud på de tre væsentligste
udfordringer, der er behov for at adressere i klyngesamarbejdet – med afsæt i
sundhedsaftales pejlemærker. De indkomne input skal bl.a. understøtte
Klyngestyregruppens prioriteringer og udarbejdelse af en plan for det videre
arbejde.
Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Nord
- Drøfter input fra samarbejdsfora og KLU
Bilag:
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1. Samlet input
Referat:
Drøftelse af KLU input:
Frederikshavn: Svært at være konkrete, alle pejlemærker er relevante.
Hjørring: Det er et særligt ønske om fokus på børne/unge psykiatri og
samarbejde med psykiatrien. Der er et særligt opmærksomhedspunkt på, at der
ikke ønskes flere nye projekter, og at projekternes ramme er sundhedsaftalerne.
Læsø: Der er fokus på genindlæggelser, og på hvad Læsø selv kan gøre ved
problematikken. Læsø oplever det som en udfordring at de ikke er medlem af
PLO.
Brønderslev: Børne/unge psykiatri fylder meget. Lægerne oplever stor frustration.
Der er fokus på oprydning i medicinering ved plejehjemslægerne.
Demensområdet fylder meget i kommunen.
Overordnet diskuteres forskellige opfattelser af kerneopgaver. Kerneopgavens
definition har betydning for prioriteringer. Det er vigtigt at tænke i
helhedsforståelser og at have respekt for hinandens kerneopgaver.
Det drøftes, hvordan kerneopgaven kan nytænkes og nyskabes med fokus på
borgeroplevelser og implementering af sundhedsaftalen.
Værkstedsmodellen kan bidrage til at nytænke kerneopgaven.
Den fælles retorik i Klynge Nord skal hele tiden knyttes an til sundhedsaftalerne.
Det foreslås, at den særlige problematik omkring børne/unge psykiatri kan
forelægges den politiske klynge som muligt emne for et værksted.
Der er et ønske om, at RHN’s samarbejde med de forskellige kommuner
formaliseres og følges i Klyngestyregruppen.
5) Status på udvikling og afprøvning af værkstedsmodellen
Klyngestyregruppen orienteres kort om status på den tværsektorielle
netværksgruppe og værkstedsmodellen v/ Karin Aagaard.
Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Nord
- Tager orienteringen til efterretning
Bilag:
1. Klynge Nords værkstedsmodel
Referat:
Der afholdes første møde i den tværsektorielle netværksgruppe den 22/11-19.
Samtidig med udvikling af den generiske værkstedsmodel igangsættes det første
værksted med fokus på genoptræning. Frederikshavn og RHN har afholdt møder
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med de ledere, som ønskes involveret. Der er indkaldt til det første
tværsektorielle ledermøde den 24/1-20. Her rammesættes den endelige
værkstedsudfordring, og værkstedsteamet nedsættes.
Klyngestyregruppen drøfter, at det vil være realistisk med et til to værksteder om
året.
Der er et ønske om, at klyngen skal turde udvikle metoder uden at lave det helt
store forarbejde – ikke kopiere Randers modellen.
Frontpersonalet efterlyser, hvad klyngestyregruppen arbejder på at sætte i gang.
Der er en afventen og utålmodighed i systemet.
6) Drøftelse af arbejdet i den Politiske Klynge
Der ønskes en drøftelse af, hvordan man i samarbejdet mellem
Klyngestyregruppen og den Politiske Klynge sikrer nordklyngens prioriteringer og
indsatser i sammenhæng med Sundhedsaftalen.
Ved klyngedrøftelsen i forbindelse med Sundhedspolitisk Samling den 20.
september var der ønske om, at det første møde i den Politiske Klynge Nord
afholdes i februar 2020 i Hjørring.
I kommissorium for de Politiske Klynger lægges der op til mindst ét årligt møde.
Udover de faste repræsentanter lægges der op til, at parterne ligeledes deltager
med administrative repræsentanter fra Klyngestyregrupperne. Dagsorden
udarbejdes som udgangspunkt af sekretariatet for Klyngestyregrupperne,
suppleret af Koordineringsgruppen for Sundhedsaftalen.
Det foreslås, at Klyngestyregruppen runder hvert møde af, med at gennemgå
evt. forslag til dagsordenspunkter til den Politiske Klynge.
Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Nord
- Drøfter hvordan Klynge Nords prioriteringer kan spille sammen med
Sundhedsaftalen
- Drøfter punkter til første møde i den politiske klynge
- Drøfter mødekadencen for den Politiske Klynge
- Drøfter administrativ deltagelse på de Politiske Klynger
- Godkender, at Klyngestyregruppen på hvert møde samler op på evt.
punkter til den Politiske Klynge
Bilag:
1. Kommissorium for Politiske Klynger
2. Kommissorium for Klyngestyregruppen
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Referat:
 Den politiske klyngestyregruppe skal have indsigt i administrativ planlægning
af samarbejdsfora og værkstedsmodellen.
 Der skal være fokus på, at der tages afsæt i kerneopgaver i det fælles
tværsektorielle arbejde. Der er en opmærksomhed på at have en balance
mellem pejlemærkeprojekter og arbejde med betydning for
klyngestyregruppens hverdag.
 Vigtigt at der er fokus på, at bottom-up tilgangen er styrende for nye
initiativer.
 Vigtigt at få overblik over det, der allerede foregår, og styrke disse tiltag.
 Vigtigt med fokus på den Tværsektorielle grundaftale.
 Opdrag til møde med de politiske klynger kunne være en konkret idé til et
værksted. Der foreslås, at der arbejdes med kriterier for, hvordan emner
udvælges. Dash board kan hjælpe til at sætte fokus på emner, der er vigtige
at prioritere.
Administrativ deltagelse ved møderne er direktørdækning og ad hoc fra
kommunerne. To repræsentanter fra regionen er Eva Sejersdal og Charlotte
Fuglesang.
Værtskabet går på skift. Det er et ønske fra Sundhedspolitisk Samling, at første
møde afholdes i Hjørring.
Dagsorden udarbejdes af Klyngestyregruppens formandskab og sekretariat og
tager afsæt i dagsordenspunktets drøftelser og sendes rundt til
klyngestyregruppens medlemmer.
Der opfordres til at overveje, hvordan møder afholdes, det kunne være en idé at
bryde strukturer op og gøre noget andet end at sidde ved et bord.
Det godkendes, at Klyngestyregruppen på hvert møde samler op på evt. punkter
til den Politiske Klynge.
7) Mødekalender 2020
Af kommissorium for Klyngestyregruppen lægges der op til 2-4 årlige møder.
Formandskabet foreslår, at der afholdes 4 møder i 2020 med skiftende værtskab.
Første møde i 2020 foreslås placeret i januar med henblik på forberedelse til
første møde i den Politiske Klynge.
Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Nord
- Godkender forslag til mødekalender 2020
Bilag
1. Forslag til mødekalender
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Referat:
Kommende mødedatoer:
3/2-20 kl. 13-15
4/5-20 kl. 10-12
7/9-20 kl. 13-15
19/11-20 kl. 14-16
8) Godkendelse af referat
Formandskabet foreslår, at referatet godkendes som første punkt på
dagsordenen til det efterfølgende klyngestyregruppemøde.
Indstilling:
Det indstilles, at Klyngestyregruppe Nord
- Godkender, at referater fremadrettet godkendes på det efterfølgende
møde
Referat:
Indstillingen godkendes.
9) Eventuelt og gensidig orientering
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