Referat Klyngestyregruppe Syd

Emne:

Deltagere:

Møde 5, 2020 Styregruppe Klynge Syd
Sygeplejefagligdirektør Lisbeth Kjær Lagoni, Aalborg Universitetshospital
Direktør Eva Sejersdal Knudsen, Region Nordjylland – afbud
Direktør Charlotte Larsen, Rebild Kommune
Direktør Anne Krøjer, Vesthimmerlands Kommune
Direktør Søren Aalund, Mariagerfjord Kommune
Direktør Jan Mainz, Psykiatrien
Forløbschef Jan Nybo, Aalborg Universitetshospital
Vicekontorchef Daniel Kjærgaard Simonsen, Region Nordjylland
Konsulent Camilla Donslund, PLO
Leder af Sund Info Lise Søndergaard, Regional sekretær
Specialkonsulent Inge Kjær Andersen, Kommunal sekretær
Gæster:
Kontorchef Per Bo Nørgaard Andersen, Aalborg Universitetshospital
Centerchef Claus Holm, Rebild Kommune – afbud
Klinikchef Maj Skårhøj, Psykiatrien

Mødedato:

Tid og sted:
Mandag den 2. november Kl.9.45 til kl. 12.45, mødelokale 337, Hobrovej 42 a –
2.sal

Dagsorden:
1.

Velkomst, præsentationsrunde og godkendelse af dagsorden ved Lisbeth Kjær Lagoni
Særligt velkommen til Søren Aalund. Formandskabet for driftsgruppen er inviteret til at deltage
punkterne 1-3 på dagsorden.
Det indstilles:
At dagsorden godkendes
Dagsorden blev godkendt.

2.

Drøftelse af samarbejdet mellem driftsgruppen og styregruppen ved Lisbeth Kjær
Lagoni
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På seminaret blev der afholdt et fællesmødet mellem driftsgruppen og styregruppen, hvor et af
temaerne var forventninger og ønsker til samspillet. Formandskabet for driftsgruppen deltog i hele seminaret. Styregruppen samlede efter seminaret op og konkluderede nedenstående:
o Formandskabet for driftsgruppen deltager i næste styregruppemøde via skype til et punkt
om drøftelse af det fremtidige samarbejde, herunder evt. deltagelse på møder.
o God ide med et fysisk fællesmøde mellem drifts- og styregruppe
o Fællesmødet kan overvejes placeret til slut på et seminar.
Bilag; Samspilstilbagemeldinger fra fællesmødet.
Det indstilles:
At emnet drøftes
Emnet blev drøftet og følgende blev besluttet:
 At formandskabet for driftsgruppen deltager via skype til hvert møde til det eller de første
punkter.
 At driftsforum i ”det daglige” bestyrer sundhedsaftalen herunder opfølgning og implementering.

3.

Tilbagemelding fra driftsgruppen vedrørende projektlisten fra 2019 ved Jan Nybo
Vurderingen af projektlisten præsenteres.
Bilag: Tilbagemelding fra driftsgruppens formandskab
Det indstilles:
At driftsgruppens indstillinger godkendes
Jan Nybo gennemgik det fremsendte bilag og de enkelte punkter blev drøftet.
Indstillingen blev fulgt med den tilføjelse, at styregruppen ønsker en tilbagemelding i forhold til
projekt omkring delir på næste møde.

4.

Status for arbejdet med Dashboard ved Jan Nybo
Der gives en kort orientering
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning
Jan Nybo orienterede om, at der har været en dialog med regionen i gruppen om ledelsesinformation, og der er fremsendt en dataliste opdelt i rød, gul og grøn – listen er ved at blive kvalificeret. Sundheds Strategisk Forum skal senere på ugen vedtage plan.
Styregruppen kom med følgende input:

Side 2 af 5

 Der ønskes data omkring antal færdig behandling/færdigmeldte, forebyggelse og IV behandling.
 Opfordres til at overveje kategoriseringer på fanebalde
 Vi skal sikre at der ses på indikatorer i forhold til vores lokale klyngeprojekter
 Afgørende at vi også kommer i mål med at få udvalgte kommunale data inddraget

5.

Nyt Aalborg Universitetshospital - status orientering og drøftelse ved Kontorchef Per
Bo Nørgaard Andersen
Arbejdet med klargøring til ibrugtagning af Nyt Aalborg Universitetshospital intensiveres frem
mod indflytning. Det betyder blandt andet at nye kliniske koncepter færdiggøres til støtte for den
nærmere organisatoriske klargøring, herunder tydeliggørelse af fremtidige patientforløb på hospitalets afdelinger og matrikler. Der gives på mødet en status orientering.
I takt med tydeliggørelse af justeringer i patientforløb på Aalborg Universitetshospital, herunder
konsekvenser af fysiske flytninger af forskellige funktioner i forbindelse med ibrugtagning af Nyt
Aalborg Universitetshospital, er der behov for en nærmere inddragelse af kommuner og almen
praksis. Aalborg Universitetshospital ønsker en drøftelse af hvilke specifikke områder kommuner
og almen praksis ønsker inddragelse i og på hvilket organisatorisk niveau. En bruttoliste på hvilke
specifikke områder der kunne ønskes en inddragelse i indgår som en del af status orienteringen
til støtte for drøftelsen.
I tillæg hertil har vi foreløbig identificeret følgende områder, som må have særlig interesse for
vores tværsektorielle samarbejdspartnere (ej udtømmende):
o FAM/AMA
o Fælles Peri-OP (sammedagskirurgi)
o Fælles Ambulatorieflade
o Sengekryds (primært ”epikrisen i hånden”)
o Lægevagten
o Exit lounge
o Psykiatri
o Fødsler
Det indstilles:
At orientering til efterretning
At det drøftes hvilke specifikke områder, der ønskes inddragelse i og hvilket organisatorisk niveau
der ønskes inddraget
Styregruppen takkede for orienteringen, og vil gerne løbende have en sådan orientering. Derudover kom der følgende input fra styregruppen:
 Vigtigt med afklaring/kortlægning af hvilken effekt har det for kommuner og borgere, når
der på hospitalet ændres på patientforløb
 Opmærksomhed på udskrivelser om fredagen
 Opmærksomhed på hvilke patientgrupper der forventes at komme hurtigere hjem? Og
hvem der har behandlingsansvaret.
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 I forhold til al aktivitet der medfører kortere liggetider og mere ambulant aktivitet skal der
meldes ud hvilke patientkategorier det handler om i god tid – og sikres dialog med kommunerne
 Vigtigt at inddrage viden fra almen praksis og kommuner allerede nu
 Det foreslås at et lignede oplæg afholdes i regi af driftsgruppen
 Det skal afklares om der er sundhedsaftaler der skal revideres som konsekvens
 Det skal afklares om kommunerne stadig skal arbejde med fremskudt visitation
 Vigtigt med fokus på implementering af nye tiltag, samarbejdsformer mv.
6.

Status for forbedringsprojektet ved Charlotte Larsen
Der er fremsendt en fra projektet.
Bilag: Tværsektorielt forbedringsarbejde. Status til styregruppen (23.10.20)
Det indstilles:
At status tages til efterretning
Søren Aalund overtaget jobbet som sponser for projektet.
Projektet har været præget af ”Corona nedlukning”. Der er kommet styr på målgruppen. I forhold
til telefonisk kontakt med lægerne er der gang i en dialog. Det har været vanskeligt at finde patienter nok i målgruppen – case vejen overvejes som alternativ.

7.

Status på opgaver aftale på seminaret 2020 ved Charlotte Larsen
På styregruppemødet i forbindelse med seminaret blev det aftalt ikke at gå i gang med et nyt
forbedringsprojekt. Der var enighed om, at en målrettet indsats i forhold til unge med psykiske
udfordringer, vil være en mulighed for at gøre en stor forskel. (også med fokus på overgangen
fra barn til voksen).
Der var enighed om arbejdes på flere fronter i forhold til det som gøres i forvejen og nedstående
liste blev besluttet:
 Kendskabet til hvad der foregår og hvem der gør hvad skal udbredes
 De tilbud der findes skal sikres implementeret
 Kommunikation på tværs skal styrkes
 Ingen skal vente på tilbud, måske kan der arbejdes med at benytte hinandens tilbud, især
når der er tale om mindre målgrupper. Eksempelvis hvis en kommune ikke har et tilbud,
kan der arbejdes med at sende borgerne til tilbud i de øvrige kommuner og omvendt.
 Der skal satses på en himmerlandsmodel, hvor TUT2 sammentænkes med elementer fra
samrådsmodellen, og hvor der også er deltagelse af den somatisk børneafdeling.
Hvad er status? Hvordan og hvem er ansvarlige for at ovenstående bliver til virkelighed?
Det indstilles:
At opgaverne drøftes og uddelegeres ved behov
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Der blev aftalt følgende:


Der afholdes faste møde mellem børnepsykiatri - og den somatiske børneafdeling. Ansvarlig Jan
Nybo og Jan Mainz



Anne Krøjer er ansvarlig for at der kommunalt bliver talt om at benyttes hinandens tilbud, både
social, sundhed og beskæftigelse.



Jan Mainz holder kort oplæg om IPS model erfaringer fra klynge midt og nord til det politiske
klyngemøde. Efterfølgende sikre kommunerne at det drøftes i de rette administrative og politiske
fora med henblik på beslutning. Inge Kjær Andersen sikre det kommer på dagsorden til næste
kommunale møde i klyngen.



I forhold til en himmerlandsmodel omkring TUT og Samrådsmodel er Jan Mainz og Linda Bramsen
ansvarlige for nedsættelse af arbejdsgruppe.

8.

Politiske klyngemøde ved Lisbeth Kjær Lagoni
Næste møde er planlagt til starten af november. Seneste planlagte møde blev aflyst.
Bilag: Program fra det aflyste møde i september.
Det indstilles:
At programmet i en opdateret version genbruges
Indstillingen blev fulgt.

9.

Kommende møder ved Søren Aalund
Overvejelser om punkter til kommende møder på baggrund af møde i Sundhedskoordinationsudvalget:
a) Inddragelse bruger-/borger-/pårørende-perspektivet i Klynge-samarbejdet – evt. i form af PIU
b) Dialog med Rådet for Socialt Udsatte
Punkterne sættes på dagsorden til næste møde i styregruppen.

10. Evt.
Lisbeth Kjær Lagoni gav en kort orientering, herunder at der har været stigning i covid-19 aktiviteten før weekenden – dog stabiliseret over weekenden. Hospitalet er presset – dog aflyses der
ikke pt. aktivitet, men det kan ske.
Jan Mainz orienterede om at der i psykiatrien har været stille, men for en måned siden kom små
udbrud (50 ansatte har været sendt hjem).
Således opfattet IKA
Godkendt af LKL, SA
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