Referat Klyngestyregruppe Syd

Emne:

Deltagere:

Møde 3, 2020 Styregruppe Klynge Syd
Sygeplejefagligdirektør Lisbeth Kjær Lagoni, Aalborg Universitetshospital – afbud
Direktør Peter Møller Rasmussen, Mariagerfjord Kommune
Direktør Eva Sejersdal Knudsen, Region Nordjylland
Direktør Charlotte Larsen, Rebild Kommune
Direktør Anne Krøjer, Vesthimmerlands Kommune
Direktør Jan Mainz, Psykiatrien – afbud
Forløbschef Jan Nybo, Aalborg Universitetshospital
Kontorchef Malene Møller Nielsen, Region Nordjylland – afbud
Konsulent Camilla Donslund, PLO - udeblivelse uden afbud
Leder af Sund Info Lise Søndergaard, Regional sekretær – afbud
Specialkonsulent Inge Kjær Andersen, Kommunal sekretær

Mødedato:

Tid og sted:
Kl.11.00 til kl.12.30
SKYPE MØDE

Dagsorden:
1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden ved Jan Nybo
Det indstilles:
At dagsorden godkendes
Indstillingen blev fulgt.

2.

Covid-19 – og hospitalets genåbningsplan ved Jan Nybo
Det indstilles:
At emnet drøftes
Jan Nybo gav en kort orientering med følgende hovedpunkter:
 Hospitalet har nu en plan for genåbning og nedlukning.
 Standardplan for hvor mange covid-19 patienter og øvrige patienter der kan være i en
driftssituation og i krisesituationen på forskellige niveauer.
 Alle borgere der skal indkaldes til behandling, får ultimo juli tildelt en tid på hospitalet
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 Alle patienter der skal sendes hjem til plejehjem/aflastning/akuttilbud podes dagen før.
Borgeren får således testsvar inden hjemsendelse og svaret vil være synligt i epikrisen og
kan tilgås elektronisk. Iværksættes så hurtigt som muligt.
3.

Sundhedsaftalens Dash Board ved Malene Møller Nielsen
Dashboard link: http://nemlis.rn.dk/das/
Der sker en gennemgang data.
Det indstilles:
Den fremtidige brug af Dash Board drøftes
Jan Nybo indledte punktet. Der var enighed om at udskyde punktet til fællesmødet med driftsgruppen.
Region Nordjylland påpegede, at det vil være godt, hvis der kom kommunale data med – særligt i
forhold til de lokale udviklingsprojekter. Grund set up fungerer fint.
Fra kommunal side er det usikkert hvilke fælles data det teknisk er muligt at bidrage med grundet forskellige systemer.
Følgende blev besluttet:
Emnet drøftes på fællesmødet mellem styregruppen og driftsgruppen i august. En lille tværregional gruppe forbereder drøftelsen. Jan Nybo og Inge Kjær Andersen er ansvarlige.

4.

Døgnseminaret ved Charlotte Larsen
Der gives en status for programmet.
Det indstilles:
At status tages til efterretning
Charlotte Larsen orienterede om de foreløbige planer, og indstillingen blev fulgt.
Inge Kjær Andersen udarbejder oversigt med forventninger og organisatorisk niveau for de kommunale og regionale deltagere, der skal indbydes til drøftelsen på dag 2 af seminariet.
I forhold til mødet med driftsforum, var der følgende ønsker til punkter:
 Gensidig orientering om hvad der arbejdes med
 Organiseringen – virker det?
 Forventningsafstemning
 Dash board

5.

Politiske klyngemøde ved Peter Rasmussen
Mødet den 4.juni blev aflyst, da det ikke var muligt at holde et fysisk møde, i stedet blev der udsendt en status. Næste møde er planlagt til den 3.september.

Side 2 af 3

Det indstilles:
At mødets afvikling og indhold drøftes
Peter Møller Rasmussen gav en kort orientering.
Der var enighed om følgende:
 Sårbare unge og mental sundhed skal være temaet
 Programudkast drøftes på næste møde – sekretariatet og formandskabet er ansvarlige.
 Formen fra seneste møde var god
 Der er behov for at få genstartet efter covid-19
6.

Status for forbedringsprojektet ved Peter Møller Rasmussen
Projektet har været sat på pause under Corona nedlukningen, samtidig med at der er sket nogle
interne organisatoriske ændringer på Hobro sygehus, hvilket har gjort at deltagerne i arbejdsgruppen er blevet ændret. Derudover har nedlukningen betydet, at et arbejdsseminar er blevet
skubbet og nogle arbejdsgruppemøder er blevet flyttet. I den vedhæftede fil finder I deltagerliste
for arbejdsgruppen og den reviderede tidsplan for projektet.
Bilag: Status fra projektet
Det indstilles:
At status tages til efterretning
Peter Møller Rasmussen orienterede kort, herunder at der er kommet en kommunal praksiskonsulent (fra Mariagerfjord Kommune) med i projektet.
Charlotte Larsen er udpeget som kommunal sponsor i stedet for Peter Møller Rasmussen som bliver pensionsramt.
Indstillingen blev fulgt.

7.

Evt. herunder emner til kommende møder
 Tak for samarbejdet til Peter Møller Rasmussen og præsentation af afløser
Peter Møller Rasmussen orienterede om, at der forventes ansat ny direktør fra oktober. Charlotte
Larsen er udpeget som medformand for klyngestyregruppen. Anne Krøjer bliver ny repræsentant i
det kommunale FU og Det Fælles FU. Sundheds og ældrechefen fra Mariagerfjord deltager i møderne i styregruppen indtil der er fundet ny direktør. Kim Jakobsen er den direktør, der skal rettes
henvendelse til i Mariagerfjord Kommune i de sager hvor det kræves.
Således opfattet Inge Kjær Andersen
Godkendt af Peter Møller Rasmusen og Jan Nybo.
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