Referat Klyngestyregruppe Syd

Emne:

Møde 3, 2021 Styregruppe Klynge Syd

Deltagere:

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

Mødedato:

Tid og sted:
Torsdag den 3.juni Kl.13.00 til kl. 14.30 – Virtuelt

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 mundtlig status på arbejdet.
Det indstilles:
At status tages til efterretning
Lotte Holt Worup gav en kort orientering og nedslagspunkterne var blandt andet:
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•

En drøftelse i forhold til at kommunerne modtager flere og flere genoptræningsplan
omkring senfølger

•

En drøftelse af de særlige pladser i psykiatrien

•

En drøftelse omkring Samarbejdsaftalen vedrørende hjælpemidler og tilhørende case katalog

•

Tilbud om uddannelsesforløb omkring konflikthåndtering fra psykiatrien

Der blev fra styregruppens side spurgt ind til om hvilke vacciner der ses senfølger efter. Jan Nybo
oplyser at de fleste senfølger er nerveskader efter sygdomsforløb, i forhold til vacciner er det
primært efter AstraZeneca.
Styregruppen spørger til om kommunerne har kompetencerne til at løfte opgaven med senfølger,
hertil svare Lotte Holt Worup bekræftende, da der er tale om velbeskrevne genoptræningsplaner
fra senfølgeklinikken.

3. Covid-19 – Status og eventuelle udfordringer med relevans for dette forum ved Søren
Aalund
Det indstilles:
At emnet drøftes
Lisbeth Kjær Lagoni oplyser at der pt. er 5 indlagte i respirator og lige har været et dødsfald. Der
er udarbejdet ny beredskabsplan for intensiv. Presset på intensiv går ud over operationskapacitet. Der er bekymring i forhold til eventuel sygeplejerske konflikt. Det går stille og roligt på de øvrige driftsdele af hospitalet. Med den tilføjelse at der er overbelægning i forhold til børn født for
tidligt og ældre medicinske patienter.
Charlotte Larsen oplyser, at Rebild Kommune oplever stor vækst i borgere, der efterspørger
sundhedslovsydelser, kan ikke direkte påpege sammen hæng til covid-19, men har mistanke om
sammenhæng.
Søren Aalund oplyser, at Mariagerfjord Kommune i forbindelse med covid-19 er blevet opmærksom på den del borgere med meget svage sprogkundskaber.
Maj Skårhøj oplyser, at psykiatrien har iværksat audit for at undersøger om der er nogle årsagskæder til covid-19 især på børne og unge området.
Danske regionen er i gang med at se på forskellige områder i forhold til covid-19 og Jan Mainz
deltager i dette arbejde. Det aftales derfor at Jan Mainz på næste møde (ikke det i forbindelse
med seminaret) giver en orientering.
Nedenstående link fra mødechatten:
https://www.regioner.dk/services/nyheder/2021/maj/ekspertpanel-opfordrer-til-skaerpet-fokuspaa-mennesker-med-kronisk-sygdom-og-multisygdom-i-koelvandet-paa-corona
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4. Drøftelse af hvordan samarbejdet med PLO kan styrkes ved Søren Aalund
I forbindelse med evalueringen kom det frem, at der er et ønske om at få styrket samarbejdet
med PLO. Formandskabet har haft møde med formanden for PLO.
Det indstilles:
At emnet drøftes
Søren Aalund og Lisbeth Kjær Lagoni orienterede om mødet med formanden for PLO. Et konstruktivt møde, men også et klart signal om, at PLO ikke har tid til klyngearbejdet. Det blev foreslået at Nordkap kunne inddrages i arbejdet.
Sagen blev drøftet og følgende synspunkter kom frem:
• Kan PLO deltage i styregruppen fremfor i de politiske klynger
• Det er en udfordring at vi kommer til at udvikle sundhedsvæsen udenom almen praksis.
• PLO kan inviteres til særlige punkter både i styregruppen og den politiske klynge
• Det skal være tydeligt i dagsorden hvor der er særligt brug for PLO-faglighed.
Det blev aftalt, at der skal udarbejdes en skriftlig tilbagemelding til PLO-formanden. Eva Sejersdal Knudsen kontakter Nordkap med henblik på fremtidig deltagelse.
5. Evaluering og opsamling på det Politisk klyngemøde ved Søren Aalund
Der blev afholdt møde i den politiske klyngegruppe fredag den 21. maj. Referat eftersendes.
Det indstilles:
At mødet evalueres
At det overvejes om mødet giver anledning til nye initiativer
At det overvejes hvad der skal drøftes på næste møde
Emnet blev drøftet og i hovedpunkter blev følgende bragt frem:
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•

Positivt møde

•

Fredag eftermiddag er ikke optimale pga frafald

•

Godt grundlag at gå videre med

•

Vigtigt med opmærksomhed på, at nye emner på dagsorden ikke altid kræver beslutning,
men kan være en første behandling af emnet

•

Overvej at invitere nogen fra Den Præhospitale Virksomhed

Det blev besluttet at socialsygepleje og indsats i forhold til særlig sårbare patienter (f.eks. Brobyggersygeplejerske) bliver et tema på næste møde i styregruppen (ikke det i forbindelse med
seminaret) Regionen bidrager til punktet med deres ønskeseddel og kommunerne fortæller hvad
der gøres i forvejen.
Følgende emner blev besluttet til næste politiske møde:
•

Opfølgning på 12-12 seminar

•

Drøftelse af regional evaluering og opsamling af overleveringsønsker til ny periode

6. Udkast til program for 12-12 seminar ved Søren Aalund
Formandskabet har udarbejdet et første udkast til program og bud på deltager kreds.
Bilag: Udkast til rammeprogram
Det indstilles:
At program udkast og deltagerkreds drøftes
Indstillingen blev fulgt med følgende ændringer:
Regionshuset giver en plads til Den Præhospitale Virksomhed til deltagelse torsdag eftermiddag
Der skal ikke være et videnskabeligt oplæg torsdag i stedet skal hver kommune, regionen (somatisk, psykiatri og præhospitale) og almen praksis holde oplæg om eksisterende arbejde fremtidige
overvejelser i forhold til sundhedshuse.

7. Status for forbedringsprojektet ved Søren Aalund
Det indstilles:
At orienteringen tages til efterretning
Søren gav kort orientering, der er planlagt møde med projektledere, Jan Nybo og Søren Aalund
hvor det vurderes om projektet skal genstartes.
8. Fast punkt: Skal patienter eller pårørende inddrages i noget af det aftalte fra dagens
møde? Og hvad skal formen være?
Det indstilles:
At punktet drøftes
Intet til referat.
9. Evt.
Kommunerne fremsatte ønske om, at regionen bliver bedre til at inddrage på forkant, og eventuelt dagsordensætte temaer i styregruppen. Eksempelvis blev nævnt: palliationsplan og lokalt ind-
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kaldte dialogmøder med Vesthimmerlands og Mariagerfjord om Akutbiler. Regionen vil gerne være imødekommende i forhold til ønsket, men påpeger også, at det ikke altid er muligt.
Eva Sejersdal Knudsen orienterede om et lighedsprojekt som er på vej – formålet er at bygge bro
mellem praksis og teori/forskning.

Således opfattet IKA
Godkendt af LKL og SAA
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