Referat Klyngestyregruppe Syd

Emne:

Deltagere:

Møde 1, 2021 Styregruppe Klynge Syd
Sygeplejefagligdirektør Lisbeth Kjær Lagoni, Aalborg Universitetshospital
Direktør Eva Sejersdal Knudsen, Region Nordjylland
Direktør Charlotte Larsen, Rebild Kommune
Direktør Anne Krøjer, Vesthimmerlands Kommune
Direktør Søren Aalund, Mariagerfjord Kommune
Direktør Jan Mainz, Psykiatrien – deltog fra punkt 4
Forløbschef Jan Nybo, Aalborg Universitetshospital – Afbud
Vicekontorchef Daniel Kjærgaard Simonsen, Region Nordjylland
Konsulent Camilla Donslund, PLO – Afbud
Leder af Sund Info Lise Søndergaard, Regional sekretær
Specialkonsulent Inge Kjær Andersen, Kommunal sekretær
Gæster som deltager i punkterne1, 2, og 3
Centerchef Lotte Holt Worup, Rebild Kommune
Klinikchef Maj Skårhøj, Psykiatrien

Mødedato:

Tid og sted:
Onsdag den 27. januar Kl.12.30 til kl. 15.00 – online

Dagsorden:
1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden ved Søren Aalund
Det indstilles:
At dagsorden godkendes
Dagsorden blev godkendt.

2.

Status fra driftsgruppen ved Lotte Holt Worup, Maj Skårhøj og Jan Nybo
Der gives en status på arbejdet, herunder en tilbagemelding omkring arbejdet med en dilir mo- del.
Det indstilles:
At status tages til efterretning

Side 1 af 7

Maj Skårhøj orienterede på vegne af formandskabet for driftsgruppen. Driftsgruppen fungerer
godt, medlemmerne er også aktive mellem møderne. Der arbejdes med:
• Behandlingsansvarlige læge, hvor der er analyseret, fulgt op og fundet pragmatiske løsninger. Opsamling på vores sundhedsaftaler – metoden er tværsektorielt audit i det omfang
det giver mening og er overskueligt – en gruppe ser på det.
• Fokus på beskæftigelsesområdet i forhold til borgere, der er i kontakt med psykiatrien. IPS
(Individuel Job Placering med Støtte) eller lignede metoder.
På kommende møder drøftes:
• Den samordnede delir model
• Drøftelser i forhold til NAU og hvad giver det af nye muligheder.
• Autismeområder – ændrer snitflader til samarbejdsfalder.
• Undervægts problematik i overgange mellem sektorer på det somatiske områder.
Indstillingen blev fulgt.
3.

Covid-19 – Status og eventuelle udfordringer med relevans for dette forum ved Søren
Aalund
Det indstilles:
At emnet drøftes
På Aalborg Universitets Hospital er der stabilt indlagt omkring 40 covid-19 patienter. Der er udfordringer med meget personale, som må hjemsendes pga. af smitte eller som led i smitteopsporing. Den særlige aftale om udskrivelser fungerer uden problemer. I psykiatrien er der meget få
patienter med covid-19, og driften kører normalt, men med restriktioner.
Regionen har fokus på vacciner og test, hvilket har påvirket det øvrige arbejde med sundhedsaftaler.
Fra kommunal side oplyses det, at det er svært helt at få knækket kurven. Mariagerfjord har stadig relativt mange smittede, i Rebild og Vesthimmerland går tallene i den rigtige retning. Kun
Vesthimmerlands Kommune offentliggør område smittetal, borger udviser stor interesse og det
har ikke givet nogen problemer at offentlige tallene.
Kommunerne ønsker at der ses på Den midlertidige særaftale om udskrivelser under Covid-19
perioden, da der kommunalt bruges mange ressourcer på at stå til rådighed og det ikke opleves
at aftalen sjældent bruges. Fra hospitalets ønskes en smidig arbejdsgang med udskrivelse alle
ugen 7 dage når belægningen er høj. Emnet tages op på mandags møderne i direktørkredsen.

4.

Inddragelse bruger-/borger-/pårørende-perspektivet i Klynge-samarbejdet – evt. i
form af PIU (Patient Inddragelses Udvalget) ved Søren Aalund
Sundhedskoordinationsudvalget drøftede på deres møde den 10.december 2020 borger- brugerinddragelse i regi af Sundhedsaftalen. Drøftelsen ende med følgende politiske beslutninger:
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• At Sundhedsaftalens områder gennemgås med henblik på at vurdere, hvor brugerinddragelse/patientperspektiv (repræsentation) kan tænkes ind
• At Patientinddragelsesudvalget bidrager til udarbejdelsen af midtvejsevalueringen af Sundhedsaftalen 2019
• At Patientinddragelsesudvalget har fast deltagelse til Sundhedspolitisk Samling
• At Patientinddragelsesudvalget indgår i de politiske klynger med som udgangspunkt én repræsentant.
• At klyngesamarbejdet kan efter behov invitere Patientinddragelsesudvalget til at være repræsenteret i relevante arbejdsgrupper.
Link til referatet:
https://dokumenter.rn.dk/edocpublishing/edocPunkt.aspx?id=5544&punktguid=5936a5da-4fe14f20-babd-0af2457e035f
Det indstilles:
At emnet drøftes både i forhold til Sundhedskoordinationsudvalgets beslutninger, men også mere
generelt i forhold til arbejdet i klyngen.
Søren Aalund indledte punktet og følgende betragtninger blev nævnt:
• Andre end PIU kan være relevante at inddrage
• Vigtigt at vi også gør andet og mere end blot at have repræsentanter med til møder
• Overveje om repræsentant fra PIU skal med en gang om året som en slags status
• Vigtigt at vi overvejer, det hver gang vi handler, om patientens stemme skal med.
• Det må ikke blive symbolsk, kun gøre det, når det giver mening.
• PIU har et godt netværk til at finde patienter/borgere
• Nye perspektiv som patienterne kan give, men det kræver også at det ikke er professionelle patienter og pårørende vi samarbejder med.
Konklusion på drøftelsen blev;
•

At der sættes et fast punkt på dagsorden som afslutning på mødet: Skal der patienter eller pårørende inddrages i noget af det aftalte fra dagens møde?

•

At det foreslås at der fremover i afrapporteringsskemaer tilføjes en kolonne om bruger/pårørende
inddragelse

•

At afrapporteringer også tilgår PIU.

•

At emnet bliver et tema på næste møde med oplæg fra blandt andet Jan Mainz om psykiatriens
erfaringer med F-ACT-teams, Patientens team og Samskabelsesenhed. (F-ACT står for Flexible
Assertive Community- Ny model for ambulant psykose-behandling: F-ACT (rn.dk))

5.

Dialog med Rådet for Socialt Udsatte ved Søren Aalund
Sundhedskoordinationsudvalget drøftede på deres møde den 22. oktober en henvendelse fra Rådet for Socialt Udsatte. Drøftelsen endte med godkendelse af et svarbrev og følgende beslutning:
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Det blev drøftet, hvordan Sundhedskoordinationsudvalget konkret kan arbejde videre med indholdet i brevet vedr. socialt udsatte. Det blev aftalt, at det løftes ud i de politiske klynger, ift. at
klyngerne forholder sig til rådene fra Rådet for socialt udsatte og tager ejerskab lokalt. Det opfordres derfor til, at brevet bliver dagsordensat på de politiske klyngemøder med henblik på drøftelse. Konklusioner fra møderne vil herefter meldes tilbage til Sundhedskoordinationsudvalget i hvilket omfang, henvendelsen fra Rådet for social udsatte har givet anledning til handling lokalt.
Link til referat:
Dagsorden og Referater - Sundhedskoordina- tionsudvalget (rn.dk)
Bilag:
Henvendelsen til Sundhedskoordinationsudvalget
Sundhedskoordinationsudvalgets svarbrev
Det indstilles:
At det drøftes hvordan vi følger op på Sundhedskoordinationsudvalgets beslutning
Emnet blev drøftet.
Regionen orienterede om, at der arbejdes med første fase i forhold til oprettelse af et lighedsværksted, og kommunerne snarest vil høre mere om emnet.
Enighed om at vi ikke starter fra nul i forhold til at arbejde med ulighed i sundhed, vi har gang i
flere ting både i kommunerne og sammen med hospitalet, samt det er vigtigt at det er patienter
lokalt der inddrages. Det blev aftalt, at emnelisten fra Rådet for Socialt Udsatte sættes på dagsorden til det næste politiske møder i klyngen (møde 2 – 2021) og knyttes til et tema om ulighed i
sundhed. Til mødet skal udarbejdes en status over de tiltag der allerede er gang i ude lokalt.
6.

Software robot Erwin ved Jan Nybo
Der gives en orientering på mødet
Det indstilles:
At orienteringen drøftes
Udskydes til næste møde.

7.

Drøftelse af mulighederne for samarbejde om sundhedshuse mellem Klynge Syds
kommuner og Region Nordjylland ved Eva Sejersdal Knudsen
Der ønskes en generel drøftelse af værdierne ved og mulighederne for et samarbejde omkring
sundhedshuse i Klynge Syds kommuner, herunder mulighederne for eks. at kunne tilbyde jordmoderkonsultationer og kommunal sundhedspleje i sundhedshuse. Der ønskes en generel drøftelse af, hvordan kommunerne og Region Nordjylland kan samarbejde omkring sundhedshuse. Herunder ønskes også mulighederne for at have tværsektorielle tilbud i et sundhedsdrøftet, eks. muligheden for at have jordmoderkonsultation og kommunal sundhedspleje i ét sundhedshus.
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Region Nordjylland har eks. fået en henvendelse fra arbejdsgruppen bag opførelsen af sundhedshuset i Aalestrup i Vesthimmerlands Kommune. Henvendelsen går på, om Region Nordjylland og
Vesthimmerlands Kommune kan have interesse i at indgå i et samarbejde om sundhedshuset.
Desuden pågår der på nuværende tidspunkt et samarbejde med Mariagerfjord Kommune om
etableringen af et sundhedshus i Hobro.
Afdelingsdirektør Eva Sejersdal Knudsen indleder punktet.
Det indstilles:
At Klyngestyregruppen drøfter hvordan kommunerne og Region Nordjylland kan samarbejde omkring sundhedshusene i Klynge Syd.
Eva Sejersdal Knudsen indledte punktet med at bredde emnet ud til en mere strategisk drøftelse,
hvilket kommunerne bakkede op om.
Følgende kom frem i drøftelsen:
• Kan drøftelsen med fordel kobles sammen med drøftelsen om hospitalsprofiler
• Kan Aalborg Universitet bidrage med nyttig viden
• Skal sundhedshuse være bofællesskaber eller et fællesskab der bidrager til skabe merværdi for borgerne?
• Kan ansøgninger om flytninger af ydernummer til sundhedshus få positiv særbehandling?
• Kan både kommune og region have decentrale enheder både i og udenfor huset?
• Kan regionen holde åbent hus i sundhedshuse med forskellige funktioner?
• Spørge borgerne hvornår de gerne vil slippe for at tage på hospitalet/om de ønsker lokale
eller central behandling?
Konklusionen blev, at emnet skal være et tema på seminaret i august måned. Den del af seminaret skal have en udvidet deltagerkreds. Der kan overvejes oplæg fra Randers og Lemvig.
8.

Status for forbedringsprojektet ved Søren Aalund
Der gives en kort status. Der har primært været arbejdet med projektet administrativt.
Det indstilles:
At orienteringen tages til efterretning
Indstillingen blev fulgt. Der arbejdes med sagen og punktet sættes på dagsorden til næste møde.

9.

Opfølgning på seminaret 2020 ved Søren Aalund
På seneste møde blev nedenstående punkter aftalt:
o Der afholdes faste møde mellem børnepsykiatri - og den somatiske børneafdeling. Ansvarlig Jan Nybo og Jan Mainz
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Er i proces, der er planlagt møder og udvalgt temaer for møderne. Der gives senere en
status til klyngestyregruppen.
o Anne Krøjer er ansvarlig for at der kommunalt bliver talt om at benyttes hinandens tilbud,
både social, sundhed og beskæftigelse.
Der har ikke været afholdt møde, men punktet er ikke glemt.
o 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.
Er i proces driftsgruppen.
o I forhold til en himmerlandsmodel omkring TUT (Tværfagligt Udgående Team) og Samrådsmodel er Jan Mainz og Linda Bramsen ansvarlige for nedsættelse af arbejdsgruppe.
Der er ikke indkaldt til møde og anbefalingen er at der ikke afholdes et møde, da psykiatrien mener der i forvejen kun er en model. Der er to udfordringer. 1. At få almen praksis til
at deltage. 2. At modellen kun sjældent benyttes af kommunerne i Himmerland.
Det blev aftalt at der ikke skal indkaldes til møde, men kommunerne skal arbejde med at
øge kendskabet til modellen internt.
Det indstilles:
At det drøftes hvordan styregruppen ønsker at følge tiltagene
At status tages til efterretning
Indstillingen blev flugt, og de ansvarlige melder ind, når det igen er relevant med status eller opfølgning.

10. Politiske klyngemøde ved Søren Aalund
Næste møde er planlagt til den 3.februar. Programmet genbruges. Der bliver tale om et online
møde. Der er ikke planlagt flere møder i 2021.
Det indstilles:
At status tages til efterretning
At fremtidige møder drøftes
Orientering blev taget til efterretning. Søren Aalund holder oplæg i stedet for Charlotte Larsen.
Det blev aftalt, at der på mødet i februar opfordres til at der kun holdes 3 møder i 2021. Regionen forsøger at få det med i den politiske afslutning af mødet.
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11. Orientering om status til Sundhedskoordinationsudvalget ved Søren Aalund
Regionen har anmodet om at der inden den 18.januar blev fremsendt en status fra styregruppe.
Da der ikke umiddelbart var nogen planlagte møder i styregruppen, godkendt formandskabet en
status til fremsendelse.
Bilag: Fremsendt status
Det indstilles:
At orienteringen tages til efterretning
Indstillingen blev fulgt, med den tilføjelse at der skal arbejdes med en afrapportering til politikkerne som dækker bredere end arbejdet i styre- og driftsgruppen.

12. Evt.
Intet til referat.
Således opfattet IKA
Godkendt af SA og LKL
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