REFERAT
Emne:

5. møde i Klyngestyregruppe Vest

Deltagere:

Sygeplejefaglig direktør, Lisbeth Kjær Lagoni, Aalborg Universitetshospital, regional medformand
Direktør, Tue Von Påhlman, Thisted Kommune, kommunal
medformand
Direktør, Henrik R. Christensen, Morsø Kommune
Direktør, Jan Nørholm Mainz, Psykiatrien
Chef Charlotte Saaby, Morsø Kommune
Chef, Ann Lisbeth Martinussen, Morsø Kommune
Chef, Anne Fink, Thisted Kommune
Chef, Malene Møller Nielsen, Fællesadministrationen, Region Nordjylland
Matrikelchef, Grethe Kirk, Aalborg Universitetshospital,
Thisted
Forløbschef, Jan Nybo, Aalborg Universitetshospital
Udviklingschef, Lene Birket-Smith, Aalborg Universitetshospital
Udviklingskonsulent, Nikolaj Bilgram Kristensen, Kommunal sekretær.
Kvalitetskonsulent, Birthe Runoberg Nielsen, Regional sekretær

Afbud:

Direktør, Anette Sloth, Psykiatrien
Chef, Jan Bendix Jensen
Udviklingskonsulent, Charlotte Vester, Morsø Kommune
Konsulent, Camilla Donslund, PLO Nordjylland (kunne ikke
komme på skypemødet)
Konsulent, Katharina Helene Galland, PLO Nordjylland

Mødedato:
14. september 2020

Tidspunkt:

Sted: Mødelokale B, Administratio- Referent:
nen, Aalborg UH, Thisted, mulighed
Nikolaj Bilgram KriKl. 10.30 – 12.30 for video 72633@join.rn.dk
stensen/ Birthe Runoberg Nielsen
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Velkomst ved Tue Von Påhlman – 5 min.
Ordstyrer Tue Von Påhlman

1. Opstart af oplæg med indsatser til politisk behandling – 45 min.
På seneste klyngestyregruppemøde blev en proces for tilblivelse af et politisk oplæg
vedtaget. Klyngestyregruppen præsenteres hermed for de indsatsområder, de to
driftsfora ønsker at arbejde med. Indsatsområderne fremkommer i prioriteret rækkefølge, og tager udgangspunkt i de to udvalgte fokusområder: Nærhed i sundhedstilbud og sundhedsfremme blandt børn og unge.
Indsatsområderne er:
- Det somatiske område:
1. Den gode overgang med fokus på e-breve ved ind- og udskrivelser
2. Medicin og medicinafstemning
3. IV til borgere i eget hjem
4. Brobyggersygeplejersken
5. Borgernært behandlingstilbud til apopleksipatienter
6. Rygestopindsats i Morsø Kommune
- Psykiatriske område
1. Tidlig indsats for sårbare unge i samarbejde mellem region og kommuner
2. Brug af videokonsultationer
Jf. processen, skal klyngestyregruppen på nærværende møde, med udgangspunkt i
driftsforas drøftelser, prioritere hvilke indsatser, der skal behandles politisk. Desuden
betyder planlægningen af de politiske møder, at der afholdes endnu ét møde i både
klyngestyregruppen og driftsforum inden udkastet skal politisk behandles. Derfor er
der mulighed for, at klyngestyregruppen kan bede driftsforum at arbejde videre med
indsatsområderne.
Det indstilles:
1. At Klyngestyregruppen drøfter driftsforums udkast, herunder priori- tere hvilke indsatser
der skal arbejdes videre med.
Referat:
Klyngestyregruppe Vest ønsker fortsat, at Driftsforum udarbejder indsatser inden for de to
fokusområder:
Nærhed i sundhedstilbud
Sundhedsfremme blandt børn og unge
I de forslag, der er fremsendt fra Driftsforum for nuværende, er der ikke noget nyt – Det er noget,
man arbejder med i forvejen.
Derfor sendes opgaven tilbage til de to driftsfora, med et ønske om at der udarbejdes nye konkrete
forslag inden for følgende indsatsområder:
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1. Udvidelse i brug af medicinbokse. Særligt med fokus på brug af medicinbokse inden for andre specialeområder. I første omgang skal fokus være at
udvide initiativet i Thisted, dog skal der på sigt arbejdes med, om dele af
indsatsen kan flyttes til Sundhedshuset på Mors.
2. Potentiale i samarbejdet mellem somatik og psykiatri på børn- og ungeområdet. I den forbindelse blev det ligeledes drøftet, hvorvidt de kommunale
medarbejdere, der har den primære kontakt de børn og unge med psykiske
udfordringer skal deltage i driftsforum.
3. Fokus på unge voksne. En tidlig indsats, der skal være med til at sikre, at
disse unge voksne ikke ender i det psykiatriske system. Indsatsen skal ligeledes involvere beskæftigelsesafdelingen.
Klyngestyregruppen ønsker, at hvert af de to driftsfora fremkommer med minimum ét nyt indsatsområde, der kan arbejdes med over en relativ kort periode (lavt
hængende frugter).
Der ønskes fra Klyngestyregruppen indsatser fokuseret på noget konkret inden for
de tre ovenstående indsatsområder. For hver indsats skal der udarbejdes en businesscase, hvor der ligeledes medtænkes relevante data.
Det blev yderligere aftalt, at der afholdes et ekstra fælles driftsforums møde, der
har til hensigt at udarbejde ovenstående indsatser. Mødet struktureres ud fra et
workshopformat, som faciliteres at sekretariatet.

2. Drøftelse af ønskede data til Dash Board og hvordan vi anvender disse. – 20
min.
Klyngestyregruppe Vest drøfter, hvilke data, der skal indgå i Dash Boardet for
klynge vest, med udgangspunkt i driftsforums indsatsområder.
Herudover giver sekretariatet status på tilgængeligheden af mulige data, der blev
drøftet på seneste møde i Klyngestyregruppe Vest:
- Antal IV-behandlingsforløb i hjemmet (bilag 1)
- Antal genindlæggelser (det er endnu ikke muligt at trækkes valide data)
- Epikriser til tiden (det er endnu ikke muligt at trækkes valide data)

Det indstilles:
1. At Klyngestyregruppen beslutter hvilke data der efterspørges til Dasboard og hvordan disse skal anvendes.
Referat:
Jan Nybo sidder sammen med Lars Lejbølle i fora i Regionen i forhold til udviklingen af Dash Board. Der er ikke for nuværende hel klarhed for, hvornår alle ønskede
data vil kunne tilgås.
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Jan Nybo har fremsendt nedenstående link, der kan tilgås med de data, der er tilgængelige for nuværende: http://nemlis.rn.dk/das/.
Såfremt Klyngestyregruppe Vest har ønsker til hvilke data, der skal indgå, må vedkommende meget gerne kontakte Jan Nybo.
Der vil fremadrettet blive udsendt en status på Dashboardet med dagsordenen til de
kommende Klyngestyregruppemøder.

3. Status på COVID-situationen håndteringen heraf og den videre plan.
Orientering – 15 min.
Kommunerne, regionen og almen praksis giver status på COVID-situationen.
Hvilken betydning har COVID haft for arbejdet med Sundhedsaftalen i Klynge Vest.
Giver det anledning til ændringer i arbejdet.
Det indstilles:
1. At Klyngestyregruppe Vest drøfter COVID’s betydning for arbejdet med
Sundhedsaftalen i Klynge Vest.

Referat:
Hospitalerne har ikke oplevet den udvikling i antal af smittede, som blev forventet,
hvorfor de skal i gang med at se på, hvordan beredskabsplanen fremadrettet skal se
ud. Endvidere fylder patienter, der er indlagt på mistanke om Covid-19 fortsat meget.
Regionen er i gang med at vintersikre testfaciliteterne, hvilket i Thisted betyder, at
testfaciliteten både i sundheds- og samfundssporet flyttes til det hvide hus, på sygehusmatriklen i Thisted. Yderligere planlægges der en indendørs testfacilitet på Mors.
Der er fortsat mulighed for, at kommuner, der scorer rødt, kan blive testet af den mobile testenhed.
I øjeblikket er regionen i gang med at rekruttere testpersonale, der typisk vil være social- og sundhedsassistenter.
Kommunerne ytrede et fortsat ønske om hurtige testsvar for medarbejdere i de vitale
funktioner. Hurtige svar er vigtigt ift. at få medarbejderne tilbage på arbejde, således
vagtplanerne hænger sammen.

4. Status på konkrete udviklingstiltag i Klynge Vest – 10 min
På seneste møde i Sundhedskoordinationsudvalget blev det besluttet, at de administrative klynger skal udarbejde status på konkrete udviklingstiltag, der er igangsat i
de enkelte klynger. Formålet er, at klyngerne kan inspirere hinanden med gode ideer.
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Det indstilles:
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1. At Klyngestyregruppe Vest drøfter konkrete indsatser i Klynge Vest.
2. At Klyngestyregruppe Vest beslutter formen på afrapporteringen til
Sundhedskoordinationsudvalget.
Referat:
Klyngestyregruppen ønsker, at der afrapporteres ens på tværs af klyngerne. Der er
udarbejdet en fælles skabelon, der er udfyldt efter koordination med de resterende
klyngesekretariater.
5. Status på de to driftsfora – 10 min.
Deltagere, som både er en del af Klyngestyregruppen og driftsforum giver status på
de første 2 møder i driftsforum.
Det indstilles:
1: At Klyngestyregruppe Vest tager orienteringen til efterretning.
Referat:
Deltagerne fra Driftsforum Somatik informerede om, at drøftelserne på deres seneste
møde var rettet mod medicinstatus, FMK og E-breve.
På psykiatriområdet blev styrkelse af det tværsektorielle samarbejde drøftet, særligt
med fokus på børne- og ungdomsområdet.
For begge områder blev det, med udgangspunkt i drøftelsen under punkt 1, synligt, at
forventningsafstemningen mellem Klyngestyregruppen og Driftsfora ikke har været
tilstrækkelig. Endvidere blev det udtrykt at drøftelsen under punkt 1 synliggjorde opgaven.

6. Drøftelse af kompetenceudvikling i konfliktforebyggelse til de nordjyske kommuner - 10 min.
I forbindelse med satspuljeprojektet ”Styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere
adgang til psykiatrisk udredning” har lederen af et af projektets botilbud, Ryesgade i
Aalborg Kommune, udvist en stor tilfredshed og interesse for de kompetenceudviklingsaktiviteter, som Psykiatrien har været ansvarlige for. I forlængelse heraf blev
der udtrykt ønske om spredning af kompetenceudvikling i konfliktforebyggelse til
den øvrige socialpsykiatri i Aalborg Kommune.
Et tættere tværsektorielt samarbejde med udvikling af et fælles sprog og en fælles teoretisk referenceramme blandt fagpersoner vil forventeligt påvirke patientens behandlingsforløb positivt herunder skabe større sammenhængskraft. Både Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen læner sig op ad den samme forskning i forhold til konfliktforebyggelse. Der er derfor intet forskningsmæssigt, der taler imod et fælles koncept på tværs af sektorer.
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På en europæisk konference om vold i psykiatrierne, afholdt i Norge i oktober 2019,
blev forebyggelsesprogrammet MAP (Møte med Aggresjons Problematikk) præsenteret. Konceptet er tværfagligt og rettes mod uddannelse af personale både indenfor
social-, fængsels- og sundhedsvæsen. Baggrunden for udviklingen af MAP
er netop at udarbejde et standardiseret, evidensbaseret og kvalitetssikret koncept til
ansatte, som arbejder med forebyggelse af konflikter og vold, uanset faglig kontekst.
For at tale "samme sprog" i samarbejdet mellem enheder er det afgørende at have en
fælles forståelsesramme. Derfor vil et formaliseret samarbejde om konfliktforebyggelse være hensigtsmæssigt, og det vil kunne bidrage til at løfte det faglige niveau.
Psykiatrien foreslår derfor, at der indgås et samarbejde med de nordjyske kommuner,
hvor Psykiatriens Team for HR og Arbejdsmiljø, som forestår den eksisterende kompetenceudvikling i konfliktforebyggelse i Psykiatrien, udbyder kompetenceudvikling
i konfliktforebyggelse til alle nordjyske kommuner.
Et typisk kompetenceudviklingsforløb, udviklet med afsæt i evidensbaseret forskning, vil bestå af:
•
•
•
•
•
•

1 dags kickoff seminar med ledere, AMR, udvalgte lokale konfliktforebyggelsesinstruktører med fokus på implementering
4-5 dages grundkursus til nyansat personale i konfliktforebyggelse- tilpasset
den konkrete kontekst.
Instruktøruddannelse, hvor instruktører der kan varetage konfliktforebyggelse
i hverdagen lokalt uddannes
1 årligt 2 dages vedligehold for de udvalgte konfliktforebyggelsesinstruktører
1-2 årlige netværksdage for de udvalgte konfliktforebyggelsesinstruktører
2 årlige vedligehold i konfliktforebyggelse med alle ansatte på det enkelte botilbud gennemført af de lokale instruktører – tilpasset den konkrete kontekst.

Udgangspunktet vil være, at kommunerne betaler markedspris for ydelsen. Det vil
være forskellige konstruktioner til dette, som skal beskrives nærmere, hvis kommunerne giver tilsagn. Det skal afdækkes om den enkelte kommune ønsker hele uddannelsen eller blot delelementer af uddannelsen, hvilket vil afspejles i prisen.
Som en del af ovenfor beskrevne satspuljeprojekt, arbejder Team for HR og Arbejdsmiljø desuden med udvikling af et E-læringsprogram som supplement til øvrige former for undervisning. E-læringen udvikles, så den kan anvendes på tværs af sektorer.
E-læringen vil indgå som en del af den samlede undervisningspakke.
Det indstilles:
At klyngestyregruppen:
1. Drøfter og beslutter om Psykiatrien skal tilbyde kompetenceudvikling i
konfliktforebyggelse med afsæt i ovenstående beskrivelse af kompetenceudviklingstilbud
2. I så fald at punkt 1 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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Referat:
1. Det blev besluttet at kommunerne undersøger ønsket/behovet for deltagelse
på et kompetenceudviklingsforløb som beskrevet i sagen.
2. Såfremt kommunerne finder et behov for deltagelse, kan der med fordel arrangeres et kompetenceuddannelsesforløb på tværs af kommunerne. I den forbindelse udtrykte Universitetshospitalet, Thisted ligeledes et ønske om at deltage på samme forløb som kommunerne.

7. Næste møde og kommende møder i 2021 - 5 min
•
•

Næste møde afholdes Den 25. november kl. 13.00-15.30 Sted: Thisted
Kommune, Thisted
Drøftelse af mødekadence for klyngestyregruppemøder i 2021. I 2020 er der
blevet afholdt 5 møder.

Det indstilles:
1. At Klyngestyregruppe Vest beslutter mødekadencen i 2021.
Referat:
Det besluttes, at der bookes to møder forår og to møder efterår. Yderligere skal der
sikres koordination ift. Driftsforas møder.
8. Evt.
Psykiatrien i Region Nordjylland fået Danske Regioners Borgerinddragelsens pris i
år. Prisen er givet til Psykiatriens projekt: ”Peer board”.
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Bilag
Bilag 1
Piccline-kateter i 2020
Anlæggelser, sparede indlæggelsesdage, komplikationer og genanlæggelser
Måned

Antal anlæggelser

Antal
sparede
indl.dage

Seponeret i
utide

Infektion Dislokation/ okklusion

Gen-anlæggelse

Januar

1

0

0

0

0

0

Februar

4

0

0

0

0

1
1)

Marts

0 (Corona) 0

April

3

0

1

1

0

1
2)

Maj

3

0

1

0

0

0

Juni

2

0

1

0

0

1

Juli

August

September

Oktober

November

9

December

Samlet

13

0

3

1

0

3

Midline-kateter i 2020
Anlæggelser, sparede indlæggelsesdage, komplikationer og genanlæggelser
Måned

Antal anlæggelser

Antal
sparede
indl.dage

Seponeret i
utide

Infektion Dislokation/ okklusion

Gen-anlæggelse

Januar

11

1/ 7

0

0

0

0

Februar

10

3/ 20
1)

1
2)

0

0

0

Marts

9

4/ 16

1

1

0

1

April

7

0

1

0

1
3)

1

Maj

8

1/ 9

1

0

1

0

Juni

11

2/ 16

2

1

0

1

Juli

August

September

Oktober
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AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL
- i go de hænder

November

December

Samlet

56

11/ 68

6

2

2

3

11

