Referat

Emne:

Deltagere:

Møde 2, 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
Forløbschef Jan Nybo, Aalborg Universitetshospital
Kontorchef Malene Møller Nielsen, Region Nordjylland – deltog fra 16.00
Konsulent Camilla Donslund, PLO

Leder af Sund Info Lise Søndergaard, Regional sekretær
Specialkonsulent Inge Kjær Andersen, Kommunal sekretær

Afbud:
Mødedato:

Tid og sted:

28 april

Kl.15.00 til kl.18.00
SKYPE

Dagsorden:
1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden ved Peter Rasmussen
Det indstilles:
At dagsorden godkendes
Indstillingen blev fulgt, men den tilføjelse at punkt 5 blev taget af dagsorden, grundet manglede
tid til forberedelse af punktet fra kommunalside.

2.

Oplæg om erfaringer med patienter efter apopleksi ved sygeplejerske Lene Kjærhauge
Christiansen og afsnitsledende sygeplejerske Tine Steenholt Rasmussen
Oplæg om hvordan apopleksipatienter med lette følger oplever tiden efter accelereret indlæggelsesforløb baseret på et kvalitativt forskningsstudie. Herunder tiltag til implementering.
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Det indstilles:
at der sker en drøftelse af problemstillingen og ideudveksling til hvordan hospital og kommuner
sammen kan støtte patienter.
Lene Kjærhauge Christiansen og Tine Steenholt Rasmussen indledte punktet med et kort oplæg
om projektet og nogle af de erfaringer som er indhentet. Der blev opfordret til et samarbejde
mellem sektorer og øget koordinering af tilbud. Det blev besluttet, at der skal nedsættes en
gruppe, som skal tale direkte sammen om mulighederne. Alle kommuner udpeger to – tre deltagere, der dækker sundhed, hjerneskade og arbejdsmarked (f.eks. hjerneskadekoordinator, en fra
sundhedscenteret og en fra arbejdsmarkedsafdelingen). Der skal meldes navne ind til Inge Kjær
Andersen. Lene Kjærhage Christiansen og Tine Steenholt Rasmussen indkalder til møde.
3.

Arbejdsgruppen fremlægger status for forbedringsprojektet ved Ole Sohn Jensen og
Hanne Thorsager Olsen
Bilag:
 Status fra projektet
Det indstilles:
At status tages til efterretning
Ole Sohn Jensen og Hanne Thorsager Olsen indledte punktet med et kort oplæg. Anvendt power
points medsendes referatet. Der har især været fokus på afgrænsning af målgruppen.
Projektet har mødet et par udfordringer:
 Covid-19 og dermed aflysning af seminar
 Manglende kontinuitet i forhold til deltagere
 Manglende forventningsafstemning omkring deltagelse af almen praktiserende læger
Styregruppen besluttede følgende:
 Kommuner og regionen foretager hurtigt eventuelle udskiftninger i deltagerkredsen.
 Camillia Donslund vender PLO, Nordkap og praksiskonsulent deltagelse med PLOformanden og kommer med bud på løsning.
 Der gives ok til at fortsætte/genstartet projektet når covid-19 tillader det, hvorefter en opdateret tidsplan fremsendes til styregruppen.

4.

Covid-19 – og tiden overfor? ved Lisbeth Kjær Lagoni
Eksempler på spørgsmål, det kan være aktuelt at drøfte: Er der nogle udfordringer vi skal forberede os på? Er der nye ting vi skal samarbejde om? Rehabiliteringsopgaver, som de patienter der
har ligget i respirator for brug for? Og i det hele taget samarbejdet i løsningen af covid-19 opgaver?
Lisbeth Kjær Lagoni indledte punktet med en status på situationen. Der skæres ned på beredskab
og der skaleres op på normal drift. Der vil fremover i Aalborg være 24 covid-19 sengepladser og
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10 intensive senge. Dette niveau opretholdes indtil jul, hvilket kræver omkring 100 sygeplejersker. Der arbejdes på et tillæg til sundhedsaftalen i forhold til indlæggelse og udskrivning.
Jan Nybo gav en kort orientering om test og hvide telte. Øgningen af kapaciteten afventer alene
manglende kapacitet ved Serum Instituttet. Vil være god ide, hvis kommunerne påbegynder arbejdet med at udvælge borgere til samfundssporet, så der hurtigt kan udsendes indkaldelser. Mariagerfjord er i gang.
Fra kommunerne blev der gjort opmærksom på, at der kan forekomme udfordring på socialområdet i forhold til kommunikation med borgerne, da ikke alle får den vanlige hjælp. Psykiatrien oplever et umærket samarbejde.
Der var enighed om, at det er vigtigt at få indsamlet erfaringer med brug af video mv. også med
henblik på en vurdering af, hvad der med fordel kan gøres til almindelig drift.
Enighed om, at der er behov for at tale sammen om rehabilitering og eventuelle nye behov i forhold til borgere, der har været indlagt med covid-19. Driftsgruppen bliver bedt om at løse den
opgave. I den forbindelse efterspurgte kommunerne tal på borgere, der udskrives direkte fra intensiv – disse eftersendes med referatet.
Der spørges fra kommunal side til hvornår udskrivningskoordinatorer igen må komme på hospitalerne. Lisbet Kjær Lagoni fremsender svar som kan udsendes med referatet.
5.

Sundhedsaftalens Dash Board ved Malene Møller Nielsen
Dash Board link: http://nemlis.rn.dk/das/
Der sker en gennemgang og kommunerne medbringer bud på ønsker til kommunale data.
Det indstilles:
Den fremtidige brug af Dash Board drøftes
Punktet udgik jf. punkt 1.

6.

Det politiske klyngemøde i juni ved Lisbeth Kjær Lagoni og Peter Rasmussen
a) Skal mødet afholdes set i lyset af covid-19 og udmeldinger fra sundhedsstyrelsen omkring
forsamlinger og hygiejne?
b) Hvordan og med hvilket indhold skal det politiske klyngemøde afholdes?
Formandskabet blev på seneste møde bedt om at forberede konkrete bud, grundet covid19 er dette arbejdet ikke kommet så langt, derfor ligges der op til en åben drøftelse med
udgangspunkt i bilaget fra driftsgruppen.
Bilag:
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Indmeldinger fra driftsgruppen vedrørende tilbudsviften indenfor børn og unge/ældre medicinsk patient.



Bruttoliste over projekter som driftsgruppen overvejer at arbejde med



Indmeldinger fra Bramslevgaard Seminaret 2019

c) Skal der afholdes klyngemøde efter mødet i Sundhedspolitisk Samling?
Det indstilles:
At punkterne drøftes
I forhold til punkt a – blev det besluttet, at det er vigtigt at få afholdt et møde, såfremt det er
muligt. Formandskabet får mandat til at træffe beslutningen hurtigt efter den 10. maj, hvor der
forventes nye udmeldinger fra myndighederne.
I forhold til punkt b – blev det besluttet, at det overordnede emne skal være unge og psykiske
sårbare. Der planlægges et kort oplæg fra psykiatrien og et -to fra kommunerne med fokus på,
hvor ser vi udfordringer/løsninger. Eventuelt oplæg fra peerboard pier board deltagere. Mødet
skal også indeholde status på satspuljeprojekt omkring samarbejde med psykiatrien og vores forbedringsprojekt.
7.

Døgnseminar – indhold og form ved Lisbeth Kjær Lagoni og Peter Rasmussen
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. På baggrund af indstillingerne fra seneste
møde i klyngestyregruppen, der er udarbejdet udkast til program
Bilag:
 Udkast til grundprogram
Det indstilles
At programudkast drøftes
At det besluttes hvem der skal være oplægsholder
Indstillingen blev fulgt, men følgende tilføjelser:
 Vigtigt med opmærksomhed på, at vi ikke får for mange bruttolister, der ikke handles i
forhold til.
 Formandskabet fik mandat til sammen med sekretariatet at forestå den videre planlægning. Da Peter Møller Rasmussen går på pension, vil det kommunale formandskab blive
varetaget af Charlotte Larsen.

8.

Evt. herunder emner til kommende møder
Intet til dette punkt.

Således opfattet IKA
Godkendt af LKL og PMR
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Svar på spørgsmål om udskrivningskoordinator
Vedrørende fremmøde af udskrivningskoordinator på hospitalet, skal det kun ske, hvis fremmødet gør en
væsentlig forskel i forhold til at gennemføre en udskrivningskonference på video. Der er gode erfaringer
med at anvende video ved udskrivningskonferencerne, det sparer tid til transport og kan også være med
til at udskrivningskonferencen gennemføres tidligere ift at der skal aftales fremmøde.
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