REFERAT

Emne:

Deltagere:

Møde 1, 2020 Styregruppe Klynge Syd
Sygeplejefagligdirektør Lisbeth Kjær Lagoni, Aalborg Universitetshospital
Direktør Peter Møller Rasmussen, Mariagerfjord Kommune
Direktør Eva Sejersdal Knudsen, Region Nordjylland – afbud
Direktør Charlotte Larsen, Rebild Kommune
Direktør Anne Krøjer, Vesthimmerlands Kommune – afbud
Direktør Jan Mainz, Psykiatrien
Udviklingschef Lene Birket-Smith, Aalborg Universitetshospital
Kontorchef Malene Møller Nielsen, Region Nordjylland
Konsulent Camilla Donslund, PLO

Leder af Sund Info Lise Søndergaard, Regional sekretær
Specialkonsulent Inge Kjær Andersen, Kommunal sekretær
GÆSTER
Ole Sohn Jensen
Hanne Thorsager Olsen

Afbud:
Mødedato:

Tid og sted:

28.januar

Kl.14.30 til kl.17.30
Mødelokale C, Stolbjergvej 8, 9500 Hobro

Dagsorden:
1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden ved Lisbeth Kjær Lagoni
Det indstilles:
At dagsorden godkendes
Indstillingen blev fulgt.

2.

Arbejdsgruppen fremlægger status for forbedringsprojektet ved Ole Sohn Jensen og
Hanne Thorsager Olsen – 30 min
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Projektledelsen har 18. december 2019 sendt nedenstående status til sponsorgruppen:
Siden den sidste sponsorstatus, er der sket mange ting i projektets arbejdsgruppe, hvilket vi som
tovholdere vil redegøre for i denne mail. I forlængelse af den tværsektorielle audit, som vi beskrev i sidste sponsorstatus, har arbejdsgruppen været samlet til et døgnseminar.
Omdrejningspunktet på seminaret har været at konkretisere projektmålet samt arbejde med at
klargøre konkrete forbedringstiltag, som skal testes i praksis.
Projektets mål er justeret således, at det nu er ”At forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og
genindlæggelser for den skrøbelige/kognitivt udfordrede patient med bopæl i Vesthimmerland,
Rebild eller Mariagerfjord Kommune ”.
Vi arbejder på at afklare mulige dataleverancer, der knytter sig til projektets mål.
Hospitalets projektdeltagere har understreget, at der allerede findes et subakut tilbud til denne
målgruppe, som ikke udnyttes i tilstrækkelig grad. Tilsvarende er der blevet gjort opmærksom
på, at der i de eksisterende sundhedsaftaler og i de praktiserende lægers overenskomst er nogle
muligheder for at styrke indsatsen mellem borgeren, den kommunale pleje og de praktiserende
læger. Disse muligheder undersøges nærmere, for at afdække hvorvidt eksisterende aftaler kan
bringes i anvendelse i dette projekt.
Arbejdsgruppen har prioriteret følgende idéer til test:
 Tværsektoriel udskrivningskonference mellem AMA og Mariagerfjord Kommune på relevante borgere. Konferencen adviseres fra hospitalet hvorefter Mariagerfjord Kommune deltager fysisk i en udskrivelseskonference.
 Det subakutte tilbud på hospitalet revideres og drøftes med 12-mandsgrupperne i de tre
kommuner (de praktiserende læger er organiseret i 12-mandsgrupper). Desuden vil der
være en dialog mellem hospitalet og AMK omkring øget fokus på det subakutte tilbud.
 AMA og M1 vil teste, hvorvidt en kommentar i pleje/forløbsplanen, med en anbefaling om
opfølgende hjemmebesøg, har effekt i forhold til, om besøget bliver afholdt. Et opfølgende hjemmebesøg har deltagelse af borger, praktiserende læge og kommunalt plejepersonale.
 En kommune vil teste, hvordan man kan øge personalets viden om muligheden for at rekvirere et opsøgende– eller opfølgende hjemmebesøg af den praktiserende læge.
Vi oplever en arbejdsgruppe, som er motiveret, engageret og gerne vil bidrage til forbedringer!
Det indstilles
At status tages til efterretning
Ole Sohn Jensen og Hanne Thorsager Olsen indledte punktet med et kort oplæg. Udvalgte elementer blev drøftet. Et læringspunkt er, at det rigtige hold skal sættes fra starten.
Indstillingen blev fulgt, med den tilføjelse at Camilla Donslund udarbejder et bud på en kommunikationsplan målrettet almen praksis til forbedringsprojektledelsen. Afrapportering af forbedringsprojektet skal ske på juni mødet i styregruppe. Indstillingen blev fulgt.
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3.

Sundhedsaftalens Dash Board ved Lisbeth Kjær Lagoni og Peter Rasmussen – 30 min
På det forrige 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.
På seneste møde blev det sagen drøftet og det blev besluttet, at klynge syd gerne vil anvende
redskabet i forhold til det påbegyndte forbedringsprojekt. Det blev besluttet, at det på dagens
møde skal drøftes i et strategisk perspektiv om der er faktorer, der skal måles på i forhold til pejlemærkerne.
Det indstilles:
At det drøftes hvilke faktorer, hvis nogen, der skal måles på i forhold til pejlemærkerne
Indstillingen blev fulgt.
I forhold til forbedringsprojektet kommer de med konkrete bud til næste møde i styregruppen.
Malene Møller Nielsen sikre Dash Board bliver opdateret (link: http://nemlis.rn.dk/das/).
Dash Board behandles igen på næste møde med en tavlegennemgang og hvor kommunerne
medbringer bud på kommunale data. Enighed om at pt. er de valgte faktorer okay, på sigt skal
kommunale data inddrages samt ønsker fra psykiatrien. Data fra forbedringsprojektet skal ikke
indgå, men skal følges ’håndholdt’, da indsatserne afprøves i småskala (PP vedhæftet).

4.

Opfølgning på det politiske klyngemøde den 27.november og planlægning af næste
klyngemøde den 17.marts ved Lisbeth Kjær Lagoni og Peter Rasmussen – 30 min
Det første møde i den politiske klyngegruppe er afholdt. Der var god tilslutning til mødet, og der
var flere positive kommenterer i forhold til form og indhold. Politikerne har givet en række input
til temaer som de ønsker indgå i den kommende prioritering af emner der skal sætte fokus på. På
næste møde forventer politikerne at få fremlagt mere konkrete bud på handlinger eller emner
som de kan vælge mellem. Der er planlagt i alt 4 politiske møder i 2020.
Vedlagt som bilag er et skema, som er et første forsøg på et overblik i forhold til pejlemærkerne,
politiske ønsker til emner og eksisterende fælles klynge/sundhedsaftale indsatser – bilaget er
alene tænkt som et udgangspunkt for en drøftelse på mødet af fremtidige indsatser med baggrund i politiske ønsker. En drøftelse der skal danne grundlag for oplæg til den politiske klyngegruppe.
Bilag:
Referat af politisk klyngemøde
Opsamling på gruppearbejde politisk klyngemøde
Skema med oversigt over pejlemærker, politiske ønsker og indsatser
Det indstilles:
At det afholdte møde evalueres
At proces og indhold til næste møde den 17.marts drøftes
At der gives et mandat til formandskabet i forhold til den videre planlægning
Evalueringen: Styregruppen har modtaget var positive tilbagemeldinger fra politikkerne. Mødet
var godt planlagt og gennemført. Vigtigt at holde fast i politiskledelse af mødet.
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Aflysning: Det blev vedtaget, at direktørerne afklare med egne politiker om der er opbakning til
en aflysning af det planlagte møde i marts måned, og give en melding til sekretariatet. En aflysning af marts mødet vil gøre det muligt administrativt at få udarbejdet konkrete oplæg som der
kan tages politisk stilling til på det planlagte møde i juni måned.
Næste politiske møde: Formandskabet og sekretariatet udarbejder til næste møde et oplæg i forhold til det politiske møde i juni, såfremt marts mødet aflyses. Oplægget skal indeholde bud på
konkrete handlinger indenfor to emner: Børn og unge, Ældre medicinsk patient. Styregruppen
beder driftsgruppen arbejde med hvilke tilbud der findes og sikre åbenhed/viden om tilbudsviften.

5.

Status til SSF og SKU ved Lisbeth Kjær Lagoni og Peter Rasmussen – 15 min
Der er fra koordineringsgruppen fremsendt en skabelon som skal benyttes i forhold til afrapportering af styregruppens arbejde i 2019. Fristen for fremsendes af status er den 14.februar.
Formandskabet har sammen med sekretariatet udarbejdet udkast til afrapporteringen.
Bilag:
Udkast til status til Sundhedsstrategisk Forum og Sundhedskoordinationsudvalget
Det indstilles;
At status drøftes og godkendes
Indstillingen blev godkendt med en enkelt rettelse. Endelig version udsendes med referatet.

6.

Døgnseminar – indhold og form ved Lisbeth Kjær Lagoni og Peter Rasmussen – 30 min
Der er aftalt døgnseminar for styregruppen fra den 13.aug kl. 14.00 til 14.aug kl.15.00. Bramslevgaard er booke med overnatning. Det betyder, at det er muligt for 28 personer at overnatte,
mens op mod 35 kan deltage i dagtimerne. Det er aftalt at Styregruppen holde et møde i forbindelse med seminaret inden for det angivne tidsrum. Af hensyn til den videre planlægning beder
sekretariatet om at få drøftet forventning og ønsker til seminaret. Skal en del af seminaret være
det årlige fællesmøde med driftsgruppen?
Det indstilles
At forventning til indhold, deltagerkreds og form drøftes
Indstillingen blev fulgt, og følgende blev besluttet:
 Til næste møde udarbejder sekretariatet udkast til program
 Deltagerkredsen bliver styregruppen og formandskabet for driftsgruppen, suppleret med
relevante deltagere i forhold til seminarets tema.
 Fælles møde med driftsgruppe og et egentligt styregruppemøde skal indgå i programmet
 Seminarets tema skal være psykisk sårbare unge og mental sundhed
 Knastmetoden skal benyttes til seminardelen
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 Gæster/oplægsholder til seminaret kan overvejes børnepierboard, Head Space, Tryg Aalborg, idrætsforening med relevante erfaringer med integration af psykisk sårbare, borgere
7.

Principper for bevillinger og prioritering af den økonomiske ramme i forhold til fælles
projekter ved Lisbeth Kjær Lagoni og Peter Rasmussen – 30 min
Jf. det sidste referat i styregruppen for Hobro matriklen (4. oktober 2019), står der at emnet tages op i styregruppen. Der ønskes en drøftelse med forslag til principper for den økonomiske
ramme mellem de tre kommuner, almen praksis og region. Sekretariatet vil efterfølgende udarbejde et forslag til principperne til formandskabet med godkendelse ved næste møde i styregruppen.
Det indstilles
At forventning til principper og prioritering drøftes
Indstillingen blev fulgt og følgende blev aftalt:
 At maxbeløbet der kan rådes over per projekt er 100.000kr.
 At penge skal bevilliges af projektets sponsorer
 At beløbet ikke må anvendes til frikøb af medarbejder i eget regi (regionalt og kommunalt)
 At fordelingsnøglen er 40% til kommunerne og 60% til regionen
 At den interne kommunale fordelingsnøgle er 10% til Rebild, 15% til Vesthimmerland og
15% til Mariagerfjord Kommune.
 At regionen internt afklarer fordelingsnøgle
 At der alene er tale om midler til projektperioden
 At finansiering i projektperioden ikke er stillingtagen til finansiering ved eventuelt efterfølgende idriftsætning.

8.

Evt. herunder emner til kommende møder



Lene Birket-Smith orienterede om afholdt formøde i formandskabet for driftsgruppen.



Peter orienterede om, at arbejdsmarkedschef Michael Tidemand er blevet ny sundheds- og ældrechef.



Lisbeth Kjær Lagoni orienterede om at neologisk afdeling på næste møde vil fortælle om et projekt omhandlende vedrørende patienter der har haft apoplexia og som har psykiske men ingen
fysiske men. Der opfordres til at kommunerne overvejer at indbyde repræsentant fra arbejdsmarkedsområdet til punktet.

Således opfattet IKA
Godkendt af formandskabet.
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