REFERAT

MØDE 2, 2019, STYREGRUPPE KLYNGE SYD
Mandag den 18. november 2019 kl. 16.30-19.30
Mødelokale 2B - Rådhuset Rebild Kommune
Hobrovej 110 - 9530 Støvring
Sygeplejefagligdirektør Lisbeth Kjær Lagoni, Aalborg Universitetshospital
Direktør Peter Møller Rasmussen, Mariagerfjord Kommune
Direktør Charlotte Larsen, Rebild Kommune
Direktør Anne Krøjer, Vesthimmerlands Kommune – afbud
Direktør for patientforløb og kvalitet Jan Mainz, Psykiatrien
Kontorchef Malene Møller Nielsen, Region Nordjylland
Udviklingschef Lene Birket-Smith, Aalborg Universitetshospital
Repræsentant fra PLO konsulent Camilla Donslund eller Ole Sørensen – afbud
Leder af Sund Info Lise Søndergaard, Regional sekretær
Specialkonsulent Inge Kjær Andersen, Kommunal sekretær

Mødeleder: Peter Møller Rasmussen, Referenter: Inge Kjær Andersen og Lise Søndergaard

GÆSTER:
Maj Skårhøj, BI- og Analysechef, Patientforløb og Økonomi
Peter Hvid Paulsen, Konsulent, Det fælles kommunale sundhedssekretariat
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Referat
1. Velkommen ved Peter Møller Rasmussen
Peter Rasmussen bød velkommen.
2. Organisering af arbejdet i klyngestyregruppen ved Peter Møller Rasmussen og Lisbeth Kjær Lagoni - 60 min
Ved sidste møde blev sekretariatet bedt om at udarbejdet et forslag til organisering. Formandskabet fremsender hermed forslag til
-

Forretningsorden for Klyngestyregruppen,

-

Kommissorium for den underliggende organisering – Driftsgruppen

-

Skitse af organisering herunder forbedringsprojekter.

Formandskabet ønsker en åben drøftelse med henblik på godkendelse af den præsenterede
arbejdsform og organisering.
Formandskabet ønsker en åben drøftelse med henblik på godkendelse af den præsenterede
arbejdsform og organisering.
Det indstilles:
a) At Klyngestyregruppen godkender
a. Forretningsorden
b. Kommissorium
c. Organisering
d. Principper for forbedringsprojekter
Indstilling a blev godkendt.
Indstilling b blev drøftet. Der ønskes en række ændringer til kommissoriet, derfor tilrettes
kommissoriet og sendes til skriftlig godkendelse i klyngestyregruppen. Formandskabet afklarer med formanden for PLO Nordjylland hvilken repræsentation der ønskes i driftsgruppen –
og øvrige klyngefora.
Indstilling c blev godkendt, med følgende bemærkninger: Fra somatisk hospital og Kommunerne var der et stort ønske om at afprøve et fælles somatisk og psykiatri driftsforum. Psykiatrien er indstillet på at teste formen i ét år, hvor formandskabet skal være tredelt. Driftsforum kan hvis det findes relevant etablere et underliggende gruppe, der tager sig af helt konkrete psykiatriske problemstillinger. Kommunerne vil være opmærksomme på at prioritere de
’rigtige repræsentanter’ til driftsforum. Psykiatrien vil være med til at sikre emner på dagsordenen i Driftsforum.
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Indstilling d blev godkendt med den tilføjelse, at der skal arbejdes med at projekterne gennemføres over 2-4 måneder, samt at der efter det første forbedringsprojekts gennemførelse
skal ses på hvordan der skal skabe mere faste rammer og skabeloner for forbedringsprojekterne. For at opnå dette udpegede Malene Møller og Peter Møller Rasmussen hver en repræsentant som følger det første forbedringsprojekt med henblik på at komme med bud på
en mere konkret beskrivelse på en model.
3. Sundhedsaftalens Dash Board ved Maj Skårhøj, Lars Lejbølle og Peter Hvid Paulsen – 45 min
Ved sidste møde i Klyngestyregruppen blev det aftalt, at der skal udvælges målepunkter og
fremadrettet skal møderne indledes med gennemgang af data medhenblik på at sikre fremdrift.
I Strategisk Sundhedsforum er der præsenteret et Dash Board for Sundhedsaftalen, hvor det
er muligt at dele data på tværs. Dash Board vil gennemgå en række faste data, men Klyngestyregruppen har løbende mulighed for at fremkomme med ønsker for nye data der også
matcher pejlemærkerne i Sundhedsaftalen.
Det indstilles:
a) At anbefalingerne fra Strategisk Sundhedsforum drøftes og det besluttes hvordan der
skal arbejdes med data i klyngestyregruppen.
Power point medsendes referatet.
Sagen blev drøftet og det blev besluttet, at klynge syd gerne vil anvende redskabet i forhold
til det påbegyndte forbedringsprojekt. Det blev besluttet, at det på næste møde drøftes i et
strategisk perspektiv om der er faktorer, der skal måles på i forhold til pejlemærkerne.
4. Administrativ og politisk samarbejde i klynge Syd ved Peter Rasmussen og Lisbeth Kjær Lagoni – 45 min
a) Formandskabet ønsker en åben drøftelse med henblik på, at planlægge en strategi for
samarbejdet mellem den politiske og administrative klynge Syd, herunder om der er
særlig behov for fokus på implementeringsplanen.
b) Gennemgang og godkendelse af dagsorden til det politiske klyngemøde den 27. november 2019.
Det indstilles:
a) At sagen drøftes og forslag til data i klyngen besluttes.
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b) Godkender dagsorden til det politiske klyngemøde.
Indstilling b blev godkendt med følgende ændringer: Punkt 2 og 3 slås sammen og indledes
ved Peter Møller Rasmussen. Der skal ikke være en selvstændig drøftelse af rygning. Der
gives mere tid til de tre indlæg. Det tydeliggøres at politikkerne ikke skal udvælge indsatser,
men emneområder.
7. Evt. –– ved Peter Rasmussen - 5 min
Intet til dette punkt
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