Referat Klyngestyregruppe Syd

Emne:

Deltagere:

Møde 4, 2020 Styregruppe Klynge Syd
Sygeplejefagligdirektør Lisbeth Kjær Lagoni, Aalborg Universitetshospital
Sundheds- og ældrechef Michael Bredahl Tidemand, Mariagerfjord Kommune
Handicap- og familiechef, Kit Borup, Mariagerfjord Kommune – afbud
Direktør Eva Sejersdal Knudsen, Region Nordjylland – afbud
Direktør Charlotte Larsen, Rebild Kommune
Direktør Anne Krøjer, Vesthimmerlands Kommune
Direktør Jan Mainz, Psykiatrien – afbud i stedet deltager Psykiatridirektør Anette
Sloth
Forløbschef Jan Nybo, Aalborg Universitetshospital
Kontorchef Malene Møller Nielsen, Region Nordjylland
Konsulent Camilla Donslund, PLO – afbud
Leder af Sund Info Lise Søndergaard, Regional sekretær
Specialkonsulent Inge Kjær Andersen, Kommunal sekretær

Mødedato:

Tid og sted:
Kl.13.00 til kl.15.00
Bramslevgaard

Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden ved Charlotte Larsen
Det indstilles:
At dagsorden godkendes
Dagsorden blev godkendt.
2. Kompetenceudvikling i konfliktforebyggelse til de nordjyske kommuner ved Anette
Sloth
Bilag: Sagsfremstilling fra psykiatrien
Det indstilles:
At det drøftes og besluttes om Psykiatrien skal tilbyde kompetenceudvikling i konfliktforebyggelse
med afsæt i ovenstående beskrivelse af kompetenceudviklingstilbud
At i så fald at den første stilling godkendes ønskes en drøftelse af den videre proces, herunder
hvem og hvor mange fra kommunerne, der indgår i det videre samarbejde med Psykiatrien om
planlægning af kompetenceudviklingstilbuddet?
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Anette Sloth gav en kort orientering.
Alle tre kommuner vil gerne indgå i en nærmere dialog om mulighederne. Psykiatrien planlægger
et bilateralt elektronisk møde med repræsentanter fra de tre himmerlandske kommuner. Der
meldes en til to mødedeltagere fra hver kommune, på chefniveau, ind til Inge Kjær Andersen,
som formidler navene til psykiatrien.
Anette Sloth lover en tilbagemelding på, om der kan tænkes bredere end blot psykiatriområdet.
3. Status for forbedringsprojektet ved Charlotte Larsen
Der præsenteres en kort status for projektet, og der indledes en drøftelse af om form og organisering af forbedringsprojekter er den rigtige.
Det indstilles:
At status tages til efterretning
At det aftales om der skal ændres i måden at arbejde med forbedringsprojekter på
Charlotte Larsen orienterede om, at der er planlagt til opstartsmøde i september hvor fokus er på
at få genstartet projektet efter covid-19.
I forhold til seminar listen fra 2019 med ønsker til forbedringsprojekter, sendes listen til vurdering og eventuel kvalificering i Driftsgruppen.

4. Opsamling på seminaret ved Charlotte Larsen
På baggrund af seminardelen skal der træffes beslutninger om de fremtidige fokusområder for
styregruppen.
Bilag:
Projektoversigt fra seminar 2019
Det indstilles:
At fællesmødet med driftsgruppen evalueres
At der konkluderes og evalueres på seminaret
At eventuelt nye projekter eller indsatser udpeges
Der blev foretaget en lille evaluering af fællesmødet og det ledte frem til nedenstående:
• Formandskabet for driftsgruppen deltager i næste styregruppemøde via skype til et punkt
om drøftelse af det fremtidige samarbejde, herunder evt. deltagelse på møder.
• God ide med et fysisk fællesmøde mellem drifts- og styregruppe
• Fællesmødet kan overvejes placeret til slut på et seminar.
Ligeledes blev seminaret evalueret og det ledte frem til nedenstående:
• Et fysisk seminar hvert år
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• Tilfredshed med indholdet
• Det var svært at styre tidsmæssigt, men også vigtigt med tid til at gå i dybden.
• Stor inspiration at hente både for styregruppen, men også internt mellem oplægsholder
• Stor værdi relationelt
• Dejligt med fokus på hvad virker, det giver energi, den model ønskes også fremover
Afklaring af hvilke nye tiltag/indsatser der skal arbejdes med. Her var der følgende konklusioner
på baggrund af seminaret:
Styregruppen vægter, at der vælges en indsats og sættes en klar retning. Seminaret har givet
mange gode input. (Se de vedlagte plancher)
Der var enighed om, at en målrettet indsats i forhold til unge med psykiske udfordringer, vil være
en mulighed for at gøre en stor forskel. (også med fokus på overgangen fra barn til voksen). Der
var enighed om, at der ikke skal udarbejdes et forbedringsprojekt, men arbejdes på flere fronter i
forhold til det som gøres i forvejen.
Der var enighed om følgende:
• Kendskabet til hvad der foregår og hvem der gør hvad skal udbredes
• De tilbud der findes skal sikres implementeret
• Kommunikation på tværs skal styrkes
• Ingen skal vente på tilbud, måske kan der arbejdes med at benytte hinandens tilbud, især
når der er tale om mindre målgrupper. Eksempelvis hvis en kommune ikke har et tilbud,
kan der arbejdes med at sende borgerne til tilbud i de øvrige kommuner og omvendt.
• Der skal satser på en himmerlandsmodel hvor TUT2 sammentænkes med elementer fra
samrådsmodellen og hvor der også er deltagelse af den somatisk børneafdeling.
5. Politiske klyngemøde ved Lisbeth Kjær Lagoni
Næste møde er planlagt til den 3.september. Styregruppen besluttede på seneste møde følgende:
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
Det indstilles:
At der gives mandat til færdiggørelse af program
Sagen blev drøftet og der var enighed om, at Charlotte Larsen og Lisbeth Kjær Lagoni sammen
med sekretariatet får mandat til at planlægge mødet. Styregruppen have følgende input:
• Det kan være en ide med en status på forbedringsprojektet fremlagt af formandskabet
• Temaet skal være de sårbare unge: Der skal fortælles om, hvad vi har gang i og hvad vi
gerne vil gå videre med
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• Oplæg: vi skal være bedre til at koordinere derfor….
• Oplæg: TUT2 evt. kombineret med ønske om samråd
• Oplæg: Vi har gang i en masse… (måske naturprojekt fra Vesthimmerland)
• Oplæg ved en ung eller ved en forælder om egne oplevelser omkring udfordringer med koordinering eller en konkret case kan præsenteres
• Bilag med overblik over eksisterende indsatser
• Vi skal spørge politikerne om de har andre vinkler der skal medtænkes
• Vores klynge ”indsats” skal være at blive bedre til at samarbejde om børn, der har udfordringer og som skal have behandling, men blive i nærmiljøet. Vi vil gøre det bedre for de
unge med de tilbud og ressourcer vi har i dag
6. Status til Sundhedskoordinationsudvalget ved Malene Møller
Jf. referatet fra juni måned beder SKU om, citat fra SKU-referat: ”Det blev aftalt, at der på næste
møde gives en konkret status fra de administrative klynger, hvor der kan orienteres om de konkrete udviklingstiltag, der er igangsat. Dette også med henblik på at klyngerne kan inspirere
hinanden med de gode ideer.” Næste møde i SKU er den 22.oktober
Det indstilles:
At det afklares hvad der skal indgå i status
Malene Møller orienterede om, at SKU gerne vil have en fornemmelse af, hvad der sker i de administrative klynge. Der er ikke tale om en større afrapportering, men en halv side. Formålet er,
at de andre klynger også kan se hvad der foregår og overveje om nogle ideer skal udbredes. Malene Møller lover, at der kommer en mere konkret udmelding fra regionen i forhold til form og
indhold af status.
7. Evt.
Intet til referat
Således opfattet IKA
Godkendt af CL og LKL

Side 4 af 4

