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Møde 1, 2019, Styregruppen Klynge Syd
Mandag den 9. september 2019 kl. 16.30-18.30
Mødelokale C, 1.sal, Aalborg Universitetshospital, Hobro,
Stolbjergvej 8, 9500 Hobro
Mødedeltagere
Sygeplejefagligdirektør Lisbeth Kjær Lagoni, Aalborg Universitetshospital
Direktør Peter Møller Rasmussen, Mariagerfjord Kommune
Direktør Charlotte Larsen, Rebild Kommune
Direktør Anne Krøjer, Vesthimmerlands Kommune
Psykiatridirektør Anette Sloth, Suppleant for Jan Mainz, Psykiatrien
Kontorchef Malene Møller Nielsen, Region Nordjylland
Leder af Sund Info Lise Søndergaard, Regional sekretær
Specialkonsulent Inge Kjær Andersen, Kommunal sekretær

Afbud
Udviklingschef Lene Birket-Smith, Aalborg Universitetshospital
Direktør Jan Nørholm Mainz, Psykiatrien
Konsulent Camilla Donslund, PLO
Direktør Eva Sejersdal Knudsen, Region Nordjylland
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Dagsorden:
1. Velkomst og præsentationsrunde ved Lisbeth Kjær Lagoni – 5 min
Velkommen til første møde og kort præsentationsrunde.
2. Gensidige forventningsafstemning og drøftelse af arbejdsform og underorganisering ved Lisbeth Kjær Lagoni og Peter Rasmussen – 50 min
Formandskabet ønsker en åben drøftelse med henblik på, at der på næste møde kan vedtages en forretningsorden.
Sekretariatet anbefaler, at der arbejdes med en skabelon til dagsorden, og at der aftales frister for, hvornår dagsorden og referater skal udsendes. Eksempelvis dagsorden udsendes 3
uger før mødet og referatet godkendes af formandskabet og udsendes senest en uge efter
mødet.
Det indstilles:
a) At sagen drøftes
Forventninger og opgaver for Styregruppen drøftes og der er enighed om at det nye
forum skal være med til at gennemføre nye initiativer, og det kræver alle parter er
ambitiøse og risikovillighed for at få nyt til at fungere. Det skal udforskes, hvad der er
styrken ved at have klynge samarbejdet og hvordan de bruges strategisk i forhold til
Strategisk Sundhedsforum og samspillet med de politiske klynger. Dem lokale forankring kan give grundlag for implementering også i driften og dermed være med til at
mindske afstanden mellem det strategiske og det operationelle.
Det er særligt vigtigt at alle parter i patientforløbet deltager i udviklingsarbejdet – herunder særligt ønske om at almen praksis deltager i Styregruppens arbejde sammen
med hospital (somatik og psykiatri) og kommuner. (Deltagelse i møderne kan arrangeres således det også er muligt at deltage pr. video). I Rebild Kommune vil man
sikre sammenhæng ved at viderebringe emnerne til KLU. Psykiatriledelsen deltager i
alle fire klyngestyregrupper, og har derfor valgt, at både Anette Sloth og Jan Mainz er
suppleanter for hinanden. Lisbeth Kjær Lagoni uddyber, at Lene Birket-Smith er en
del af klyngen, og skal være med til at binde klyngerne sammen på tværs at de tre
klynger (Syd, Midt og Vest) omkring AalborgUH samt en underliggende organisering.
Der er enighed om at styregruppen skal udvælge få strategiske målsætninger, som
man så ”kommer i mål” med. Sundhedsaftalens pejlemærker angiver rammen.
Det anbefales at formålets principper diskuteres ved et senere møde med henblik på
at opnå fælles forståelse af indholdet. Dette kan ske med udgangspunkt i en konkret
indsats, hvor princippernes betydning gennemgås i en konkret sammenhæng.
Målepunkter, KPI-er udvælges og fremtidige møder kan startes med gennemgang af
data på ”dash-board” for at sikre fremdrift.
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b) At formandskab og sekretariat udarbejder forretningsorden
Sekretariatet udarbejder et udkast til forretningsorden jf. drøftelserne på mødet. Forslag om udsendelse af dagsorden 3 uger før mødet og referat godkendelse af formandskabet efter en uge samt bilag for sagsfremstilling. Der planlægges med fire
møder frem til sommeren 2020 og herefter stillingtagen til frekvens.
Der er ønske om at anvende First Agenda (skal afklares) samt referater er tilgængelige på Region Nordjyllands hjemmeside (er i proces).

c) At det aftales hvordan der arbejdes videre med underorganisering
Styregruppen skal både arbejde med udvikling og drift.
Psykiatri området drøftes i forhold til fremtid, og det indstilles til Strategisk Sundhedsforum at et fælles regionalt forum bibeholdes i forhold til børne og unge psykiatrien.
Der var enighed om at der er behov for et driftsforum, som skal dække både det somatiske områder og voksen psykiatri. Til næste møde udarbejdes udkast til kommissorium. Sekretariatet udarbejdet et forslag til kommissorium, der indeholder forslag til
opfølgning på driften og herunder deltagerkreds, afrapportering til Styregruppen – eksempelvis delt op i forhold til Audit, og Psyk- børn og unge, succeskriterier og evaluering.
Bilag:
-

Kommissorium for klyngestyregruppen

-

Udkast til dagsordens skabelon

3. Overlevering fra somatisk og psykiatriske samarbejdsfora ved Lisbeth Lagoni – 20
min
Sekretariatet har bedt de nuværende samarbejdsfora om at fremsende en overlevering i forhold til planlagte indsatser og indsatser som anbefales genoptaget/videre ført. Der skal træffes beslutning om hvorvidt anbefalingerne skal følges.
Det indstilles:
a) At anbefalingerne drøftes og godkendes
Det bliv ikke taget stilling til anbefalingerne om nye fora, men det blev drøftet at opgaverne
eksempelvis kan tænkes ind som en driftsforums opgave.
Bilag:
-

Skema med overlevering fra samarbejdsfora somatisk
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-

Skema med overlevering fra psykiatrien både voksne og børne/unge

4. Drøftelse af understøttelse af det politiske arbejde ved Peter Rasmussen – 15 min
Der skal afholdes et møde i den Politisk Klynge Syd i efteråret 2019, og derefter en gang om
året.
Hvordan gøres møderne i de politiske styregruppe relevante i forhold til klyngens lokale
samarbejde?
Det indstilles:
a) At sagen drøftes
Det fem pejlemærker skal sikres politisk opbakning og i almen praksis ved de enkelte
medlemmer i Den politiske klynge, klæder sine politikker og praksiskonsulenter på –
f.eks. i forhold til mødet den 20. september 2019 om at anbefale lokale prioriteringer
fremfor et fastlåst årshjul. Det er vigtigt at pejlemærkerne kobles med cases.
5. Drøftelse af arbejdet med implementering af sundhedsaftalen Ved Alle – 15 min
Har vi særlige klyngeudfordringer?
Det indstilles:
a) At sagen drøftes
Se punkt 3 og 4
6. Drøftelse af projektet omkring Hobro Sygehus – herunder sammenhæng til klyngestyregruppen ved Peter Rasmussen – 10 min
Skal der fortsat være to styregrupper, en for Hobro og en for klyngen? Kan det gøres smartere og bedre eller giver det god mening?
Det indstilles:
a) At sagen drøftes
Der skal være 12-12 seminar i den eksisterende gruppen i forhold til udvikling af matriklen i Hobro. Det er et stort ønske fra gruppen at Psykiatriledelsen deltager den 3.4. oktober 2019. (Lise Søndergaard fremsender invitation til Annette Slot og Jan
Mainz). Der var enighed om at der skal arbejdes frem mod at samle styregruppe for
Hobro med klynge styregruppen.
7. Evt. – herunder kommende møder – 5 min
Skal møderne holdes forskellige steder eller?
Ønsker til mødeplanen?
Værtskabet går på skift mellem hospital og kommune, og der bookes 4 møder
frem til sommeren 2020.
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Inge Kjær Andersen får accept til at første møde i den politiske klynge afholdes
på hospitalets matrikel i Farsø.
Emner til næste møde:
Kommissorier, ideer fra 12-12 seminariet, opfølgning på Sundhedspolitisk
Samling den 20. september. Drøftelse at udvalgte fokusområder og opfølgning
på Sundhedskoordinationsudvalgets (SKU) implementeringsplan.
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