Aalborg UH, Thisted
Kvalitet og Sammenhæng
Højtoftevej 2
7700 Thisted
Kvalitetskonsulent
Birthe Runoberg Nielsen
97650423
birthe.n@rn.dk

REFERAT
Emne:

1. møde, 2019. Klyngestyregruppe Vest

Deltagere:

Sygeplejefaglig direktør, Lisbeth Kjær Lagoni, Aalborg Universitetshospital, regional medformand
Direktør, Lone Becker, Thisted Kommune, kommunal medformand
Direktør, Henrik R. Christensen, Morsø Kommune
Direktør, Jan Nørholm Mainz, Psykiatrien
Chef, Anne Fink, Thisted Kommune
Chef, Jan Bendix, Thisted Kommune
Chef Charlotte Saaby, Morsø Kommune
Udviklingskonsulent, Charlotte Vester, Morsø Kommune
Udviklingschef, Lene Birket-Smith, Aalborg Universitetshospital
Matrikelchef, Grethe Kirk, Aalborg Universitetshospital, Thisted
Direktør, Eva Sejersdal Knudsen, Fællesadministrationen,
Region Nordjylland
Udviklingskonsulent, Nikolaj Bilgram Kristensen, Kommunal
sekretær.
Kvalitetskonsulent, Birthe Runoberg Nielsen, Regional sekretær

Afbud:

Direktør, Anette Sloth, Psykiatrien
Konsulent, Ole Sørensen, PLO Nordjylland
Konsulent, Camilla Donslund, PLO Nordjylland
Chef, Malene Møller Nielsen, Fællesadministrationen, Region Nordjylland
Chef, Ann Lisbeth Martinussen, Morsø Kommune
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Mødedato:

Tidspunkt:

Sted:

Referent:

2. oktober

Kl. 14.00 – 16.00

Asylgade 22 – Mødelokale 1, Thisted Kommune

Birthe Runoberg Nielsen

1. Velkomst og præsentationsrunde ved Lone Becker – 5 min.
Ordstyrer Lone Becker.
2. Gensidige forventningsafstemning og drøftelse af arbejdsform og underorganisering ved Lisbeth Kjær Lagoni og Lone Becker – 50 min
Formandskabet ønsker en åben drøftelse med henblik på, at der på næste møde kan
vedtages en forretningsorden.
Sekretariatet anbefaler, at der arbejdes med en skabelon til dagsorden og at der aftales
frister for hvornår dagsorden og referater skal udsendes. Eksempelvis dagsorden udsendes 3 uger før mødet og referatet godkendes af formandskabet og udsendes senest
en uge efter mødet.
Det indstilles:
a) At sagen drøftes
Referat:
Der udpeges 2-3 fokusområder, der skal arbejdes hen imod. Fokusområder bør tage
udgangspunkt i lokale udfordringer og relatere sig mod sundhedsaftalens pejlemærker.
Det overordnede overblik skal forankres i Klyngestyregruppen og arbejdet med områderne placeres i underliggende fora. Udfordringer der ikke umiddelbart kan løses bringes op i Klyngestyregruppen.
Kommunerne rejser spørgsmålene: Hvordan sikrer man muligheden for at kunne individualisere Klynge Vest, så man ikke blot bliver et delelement af de andre klynger?
Hvordan sikrer vi lige sundhed for hele det geografiske område for Thisted og Morsø
kommuner? Mors / Thy er langt væk fra regionens adresser i Hjørring, Brønderslev
og Aalborg. Kerneopgaven skal løses i fællesskab for at give borgerne et godt tilbud
uden de større administrative sværdslag, hvilket der tidligere har været tradition for.
Aalborg Universitetshospital oplyser, at man ser noget unikt i at have nogle mindre
sygehuse og kommuner. Der arbejdes på at Thisted matriklen får sin egen identitet
ikke mindst ud fra nærhedsprincippet. Der er fokus på, at det ikke nødvendigvis er patienten, der skal flytte sig, men der skal findes digitale løsninger, der anvendes i stedet
eller, at lægerne fra Aalborg tager til Thisted. De praktiserende læger i Thisted har
mulighed for direkte kontakt med speciallægerne i Aalborg. F.eks. har Fødeafdelingen mulighed for at de fødende kan overnatte en dag ekstra i Thisted i forhold til Aalborg.
Der var enighed om, at det handler om at lave lokale løsninger her i området og så
samtidig anvende de specialiserede tilbud som er geografisk placeret længere væk fra
Mors og Thisted kommuner.
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På mødet blev fordele og ulemper ved opdeling af somatisk og psykiatri ift. samarbejdsfora drøftet. I drøftelsen fremgik, at et samlet forum særligt vil være hensigtsmæssigt i relation til patienter som både har somatisk og psykiatrisk diagnose. Mens
andre områder indenfor psykiatrien kræver et samarbejdsforum som udelukkende omhandler psykiatrien.
Det vil give mening med sammentænkning på det strategiske niveau i forbindelse
med at skabe overblikket, men på det operationelle niveau vil der fortsat være behov
indenfor nogle område med en opsplitning Derfor er det vigtigt fortsat også at have et
tæt samarbejde mellem psykiatrien, jobcenter, uddannelsesstederne og misbrugsbehandling. Problematikken gør sig også gældende for eksempelvis hjerneskadede. Ved
at have et fælles forum på nogle områder vil der være mulighed for at lære af hinanden.
På samarbejdsfora psykiatri har de på næste dagsorden at drøfte deres formål og berettigelse.
KLU opfordres til at komme med forslag til indhold i kommende tværsektorielt samarbejde.
Thisted Kommune ønsker at arbejde yderligere på samarbejdet med KLU og Udbudsklinikkerne/Regionsklinikker. Særligt at samle disse i samme forum.
Tilsvarende ønsker er der fra Hospitalsmatriklen i Thisted.
Regionen forventer, der kommer løsning herpå indenfor overskuelig tid. Regionen
prioriterer at ansætte praktiserende læger, det er kun når det ikke kan lade sig gøre at
der etableres udbudsklinikker og Regionsklinikker. Morsø Kommune oplever muligheden for et samarbejde med udbudsklinikkerne og fungerer godt med Regionsklinikken.

b) At formandskab og sekretariat udarbejder forretningsorden
Referat: Det aftales at sekretariatet laver et udkast til forretningsorden. Kommissorium skal udarbejdes for undergrupperne.
Kommunerne ser en fordel i at deres chefer også bliver en del af dette forum for at
sikre sammenhængen indenfor psykiatrien.
Vi kan godt her i Nordjylland have forskellige løsninger på det tværsektorielle samarbejde, herunder et samarbejdsforum på strategiske plan fælles for somatik og psykiatri
og på det operationelle have delelementer fælles og andre hver for sig.

c) At det aftales hvordan, der arbejdes videre med underorganisering.
Referat: Der skal ses på underorganiseringen i forhold til det, der i dag er igangsat.
Vurdering af hvor meget af det der skal fortsætte, samt om der er noget, der yderligere
bør igangsættes.
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Bilagsskemaet ønskes uddybet til næste møde over de samarbejdsfora, projekter og
forløb, der er igangsat. Efterfølgende besluttes, hvilke der skal fortsætte og evt. suppleres med yderligere.
Overblikket skal ligge i Klyngestyregruppen.
Bilag til punkt 2:




Administrativt organisationsdiagram
Kommissorium for klyngestyregruppen
Udkast til dagsordensskabelon

3. Overlevering fra somatisk og psykiatrisk samarbejdsfora ved Lisbeth Lagoni og
Jan Mainz – 20 min.
Sekretariatet har bedt de nuværende samarbejdsfora om at fremsende en overlevering
i forhold til planlagte indsatser og indsatser, som anbefales genoptaget/videreført. Der
skal træffes beslutning om, hvorvidt anbefalingerne skal følges.
Det indstilles:
a. At anbefalingerne drøftes og godkendes.
Referat: Der ønskes en fornyet gennemgang af samarbejdsaftalerne, herunder hvilke
projekter, dette afstedkommer. Status for dette meldes til Klyngestyregruppen. Der
ønskes en rød, gul, grøn markering. Dette i forhold til om projektet kører efter planen,
om det er klar til implementering, eller om der er særlige udfordringer.
Fremtidens Thisted Styregruppe nedlægges og flyttes til Klyngestyregruppen.
Nye Veje refererer ind i egen program- og styregruppe – medtages kun til orientering,
så ikke der kører parallelforløb og snitflader overses.
Psykiatrien arbejder med udskrivning og koordination, hvilket er en bunden opgave.
Dette kører i samarbejdsforum nedenunder Klyngestyregruppen, kommer kun på
Klyngestyregruppemøderne, hvis der er problemer.
Der skal ses på, hvad der vil give en effektiv sammensætning af samarbejdsforum
samt et bedre overblik over, hvad undergrupperne arbejder med, og hvor deres tilhæfte er.
Sekretariatet udarbejder udkast til kommissorium for og sammensætning af samarbejdsforum.
Bilag:



Skema med overlevering fra samarbejdsfora somatisk
Skema med overlevering fra psykiatrien både voksne og børne/unge.

4. Drøftelse af understøttelse af det politiske arbejde ved Lone Becker – 15 min.
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Hvordan gøres møderne i den politiske styregruppe relevante i forhold til klyngens
lokale samarbejde?
Referat: Politisk skal der tages stilling til den overordnede strategiske retning. Politikerne skal have mulighed for at pege på udfordringer, vi administrativt skal arbejde
med at løse.
Ulighed i sundhed kan ses både indenfor kvalitet og i socioøkonomiske perspektiver.
Det vil kalde på nogle indsatser i henholdsvis kommuner og psykiatrien. Psykiatrien
ser at årsagen til overdødeligheden skyldes selvmord, hvilket vil kræve et tæt samarbejde og opfølgning med kommunerne. Vi må have italesat overfor hinanden hvor
problemerne er. Problemstillingerne omkring uligheder må løses med respekt for forskellighederne hos hinanden.
Sundhedspolitisk samling har mødtes d. 20. september. Flere fra Klyngestyregruppen
har deltaget i dette.
Det politiske system brænder for lige vilkår for borgerne i Thisted og Morsø kommune. Der opleves fra politisk side et stort engagement og at politikerne var meget
ambitiøse.
5. Drøftelse af arbejdet med implementering af Sundhedsaftalen ved alle – 15 min.
Lokal håndtering af Sundhedsaftalens pejlemærker. Prioritering af pejlemærkerne
samt drøftelse af organisering af ledelsesinformation.
Sundhedsaftalens politiske pejlemærker:
1. Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaver og sundhedstilbud tæt på borgerne
2. Bedre forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdsparter
3. Større lighed i sundhed
4. Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår
5. Mindre rygning vil give flere raske leveår
Det indstilles:
a) At sagen drøftes.
Referat: Det vurderes, at der er punkter, der allerede arbejdes med i forhold til pejlemærkerne. Der ønskes oplistet, hvor og hvordan undergrupperne peger op til pejlemærkerne og de nationale mål.
Der skal ses på og afdækkes hvilke dele af sundhedsaftalen, der taler ind i forhold til
de nationale mål.
Herefter skal der gives et bud på, hvad der er af indsatser tværsektorielt i dag. Samtidig skal der ses på, hvor der er behov for fortsat udvikling, der relaterer sig til pejlemærkerne og de nationale mål.

6. Årshjul for Klynge Vest samt næste møde. – 5 min.
I kommissoriet lægges op til 2 – 4 årlige møder.
Strategisk Sundhedsforum har besluttet, at deres kommende møder afholdes den 6.
marts, 29. maj, 25. september, d. 13. november 2020, samt 1 årligt politisk styregruppemøde i den politiske Klynge Vest, marts -april 2020.
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Kommunerne foreslår af Klyngestyregruppens næste to møder afholdes:



Den 18. december 2019 kl. 14.00-16.00
Den 5. februar 2020 kl. 10.00-12.00.
Forslag om 4 møder i løbet af næste år. Primær fokus på møder umiddelbart
før de Politiske Klyngesamlinger

7. Evt.
Ingen punkter under eventuelt.
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Bilag
Bilag til punkt 2:
Administrativt organisationsdiagram

Kommissorium

Kommissorium
Klyngestyregrupper for Sundhedsaftalen 2019
Formandskab:

Sekretariat:

Delt

Delt

Godkendt i Strategisk Sundhedsforum:

Formål
Det overordnede formål med Klyngestyregrupperne er at samarbejde om udvikling
af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Klyngestyregrupperne skal således omsætte og implementere Sundhedsaftalen i klyngerne og realisere den med
udgangspunkt i den implementeringsplan, som Sundhedskoordinationsudvalget
har besluttet.
Klyngestyregruppen er nedsat og arbejder efter følgende aftalte principper:

Side 7 af 16











Organiseringen skal understøtte en fuld implementering af indgåede samarbejdsaftaler
Lokalt samarbejde opprioriteres
Beslutningskraft i det lokale samarbejde
Styrket dialog mellem kommuner og hospitaler
Samarbejdet med almen praksis skal styrkes
Fælles ledelse
Patientinddragelse på alle niveauer
Sikring af en fortsat ligestilling mellem psykiatri og somatik
Sikring af faglig sparring og udvikling af faglige fællesskaber

Struktur
Der er fire klynger, hver med en Klyngestyregruppe:
Klynge Nord: Hjørring Kommune, Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Læsø Kommune, Regionshospital Nordjylland, Psykiatrien, Den Regionale
Fællesadministration, 1-2 repræsentanter fra PLO.
Klynge Midt: Aalborg Kommune, Jammerbugt Kommune, Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien, Den Regionale Fællesadministration, 1-2 repræsentanter fra
PLO.
Klynge Syd: Vesthimmerland Kommune, Rebild Kommune, Mariagerfjord Kommune, Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien, Den Regionale Fællesadministration, 1-2 repræsentanter fra PLO.
Klynge Vest: Morsø Kommune, Thisted Kommune, Aalborg Universitetshospital,
Psykiatrien, Den Regionale Fællesadministration, 1-2 repræsentanter fra PLO.
Den underliggende organisering besluttes og styres af Klyngestyregruppen. Det er
således Klyngestyregruppen, der beslutter, hvilke underliggende projekt/arbejdsgrupper, der skal være, og på hvilket niveau, der skal udpeges.
Sammensætning
Der udpeges på direktørniveau med mulighed for at supplere med chefniveau
1 direktør fra hver kommune i klyngen
1 direktør fra somatikken
1 direktør fra psykiatrien
1 -2 repræsentanter fra PLO
1 direktør fra den regionale fællesadministration
Fælles sekretariat.
Mødefrekvens
2-4 møder årligt. Klyngestyregruppen kan selv fastsætte yderligere møder.
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Opgaver
Klyngestyregrupperne har ansvaret for:











At omsætte Sundhedsaftalens pejlemærker og bærende principper til lokal
handling, med afsæt i den implementeringsplan der er vedtaget i Sundhedskoordinationsudvalget.
At implementere og sikre løbende opfølgning på alle samarbejdsaftalerne
At finde løsninger på lokale udfordringer
At viderebringe generelle problemstillinger til Strategisk Sundhedsforum
At varetage opgaver der er stillet af Strategisk Sundhedsforum
At bidrage til dagsordenssætningen i Strategisk Sundhedsforum
At bidrage til dagsordenssætningen i de politiske klynger på baggrund af
Sundhedskoordinationsudvalgets implementeringsplan
At give Strategisk Sundhedsforum en årlig status på aktiviteter i klyngen
At definere og styre klyngens organisering

Sekretariatsbetjening
Sekretariatsbetjeningen varetages i fællesskab mellem kommuner og region. Der
koordineres med Koordineringsgruppen for Sundhedsaftalen.
Dagsordener og referater skal være tilgængelige på Sundhedsaftalens hjemmeside.
Klyngestyregruppen beslutter i øvrigt selv sin arbejdsform.

Udkast til dagsordensskabelon
Klyngestyregruppen for Sundhedsaftalen - Vest
Udarbejdet af:
Dato:
Overskrift
Sagsfremstilling
Sagsfremstillingen indledes med en kort introduktion til, hvordan det pågældende emne relaterer sig til Klyngestyregruppen for Sundhedsaftalens kommissorium.
Der skal være en kort og præcis beskrivelse af sagen, så alle relevante informationer til brug
ved Klyngestyregruppens beslutningstagning er til stede.
Beskriv målene med indsatsen.
Beskriv beslutningsmuligheder.
Eventuelle økonomiske konsekvenser i forbindelse med sagen beskrives.
Hvis der er en tidsplan for sagens fremtidige proces, skal denne kort skitseres.
Beskriv anbefalinger til, hvordan den videre dialog om sagen skal forløbe, og hvem der skal
inddrages heri.
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Kom gerne med en anbefaling til, hvad Klyngestyregruppen skal beslutte.
Indstilling til Klyngestyregruppen
Det indstilles til Klyngestyregruppen at:
 xxxx
Giv en præcis oplistning af, hvad Klyngestyregruppen skal tage stilling til. Benyt gerne termerne ”beslutte”, ”drøfte” eller ”til orientering”.
Beskriv hvordan og hvem der skal informere om beslutningen.
Bilag
Der er vedlagt følgende bilag:

Vedhæft kun bilag af betydning for sagen og for beslutningstagningen. Bilagene skal være
korte, præcise og aktuelle. Øvrige bilag kan indsættes som link i sagsfremstillingen
Beslutning
Referenten indskriver beslutning fra mødet.
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Bilag til punkt 3
Skema med overlevering fra samarbejdsfora - somatik
Planlagte indsatser i regi af Samarbejdsforum klynge Vest
Fremtidens Thisted.
Nr.

Emne

Rammen

Aktører

Status

Anbefaling

1

Mobil Blodprøvetagning

At identificere
udfordringer
og udvikle
nye og alternative løsninger, som kan
udvikle det
tværsektorielle samarbejde om
gode patientforløb.

I regi af Samarbejdsforum er der
nedsat en arbejdsgruppe med repr.
fra Aalborg Universitetshospital, Thisted, Regionen,
Thisted Kommune,
Morsø Kommune
og PLO

Samarbejdsaftale er under tilretning, skal
herefter godkendes politisk i
de respektive
organisationer.

Opfølgning på
underskrift og implementering af
samarbejdsaftale
ultimo 2019.

At identificere
udfordringer
og udvikle
nye og alternative løsninger, som kan
udvikle det
tværsektorielle samarbejde om
gode patientforløb.

I regi af Samarbejdsforum er der
nedsat en arbejdsgruppe med repr.
Fra Aalborg Universitetshospital,
Thisted, Thisted
Kommune og
Morsø Kommune

Det er en udfordring at få tiltagene implementeret i klinisk
praksis. Der arbejdes fortsat
på indsatsen.

Opfølgning på
implementering.

At identificere
udfordringer
og udvikle
nye og alternative løsninger, som kan
udvikle det
tværsektorielle samarbejde om
gode patientforløb.

I regi af Samarbejdsforum er der
nedsat en arbejdsgruppe med repr.
Fra Aalborg Universitetshospital,
Thisted, Thisted
Kommune og
Morsø Kommune

Der har været
kørt prøvehandlinger i sengeafsnit M5 og
Morsø med få
forløb. Positive
tilbagemeldinger.

Opfølgning på
implementering
og den fremadrettede udrulning.

2

3

Opfølgende
hjemmebesøg

Videokonference
(til styrkelse af
ind- og udskrivelser)

Videre udrulning møder
modstand på
baggrund af der
kun har været
få forløb i M5.

Stillingtagen til
om projektet skal
referere til Klyngestyregruppe
Vest. Samt stillingtagen til den
underliggende
organisering.

Stillingtagen til
om projektet skal
referere til Klyngestyregruppe
Vest.

Stillingtagen til
om projektet skal
referere til Klyngestyregruppe
Vest.
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Nye Veje 3. rul
Nr.

Emne

Rammen

Aktører

Status

Anbefaling

1

Sammen forebygger vi (gen)indlæggelser

Regionen afprøver
nye rammer for organisering af sundhedsvæsnet

PLO, Aalborg
Universitetshospital,
Morsø Kommune, Regionen.

Status rapport 01.10.19

Se Statusrapport

2

Vi piller ved pillerne – en medicinindsats

Regionen afprøver
nye rammer for organisering af sundhedsvæsnet

Regionsklinikken, Aalborg UH,
Morsø Kommune, Regionen.

Status rapport 01.10.19

Se Statusrapport

3

Din vej, din
stemme

Regionen afprøver
nye rammer for organisering af sundhedsvæsnet

Regionen,
Morsø kommune, Psykiatrien, Aalborg UH, Thisted

Status rapport 01.10.19

Se Statusrapport

4

Videoambulatorier
– en digital løsning

Regionen afprøver
nye rammer for organisering af sundhedsvæsnet

Regionen,
Aalborg UH,
Morsø Kommune

Status rapport 01.10.19

Se Statusrapport

5

Et godt arbejdsliv
– rekruttering og
fastholdelse

Regionen afprøver
nye rammer for organisering af sundhedsvæsnet

Aalborg UH,
Regionen,
Morsø Kommune.

Status rapport 01.10.19

Se Statusrapport
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6

Fleksibel digital
adgang til praksis

Regionen afprøver
nye rammer for organisering af sundhedsvæsnet

Regionen,
Regionsklinikken

Status rapport 01.10.19

Se Statusrapport

7

Borgernært behandlingstilbud til
borgere med apopleksi

Regionen afprøver
nye rammer for organisering af sundhedsvæsnet

Regionen,
Morsø Kommune, Aalborg UH, Aalborg og Thisted.

Status rapport 01.10.19

Se Statusrapport

8

Psykiatrisk pårørendetilbud i nærmiljøet

Regionen afprøver
nye rammer for organisering af sundhedsvæsnet

Regionen,
Psykiatrien,
Morsø Kommune

Status rapport 01.10.19

Se Statusrapport

(psykiatri)
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Øvrige tiltag
Nr.

Emne

1

Brobyggersygeplejerske

2

Tværsektorielle audits

3

Patientsikkerheds-arbejdet.

Rammen

Aktører

Status

Anbefaling

Tværregional erfagruppe
4

Patientens Team,
KOL

Rødder i Sundhedsaftalen
2015-18. Patientog pårørendeinddragelse samt
principper for det
gode forløb tværsektorielt.

Regionen, Aalborg
Universitetshospital, Morsø og Thisted kommune,
Regionsklinikken
Øster Jølby og
PLO. Borger og
pårørende i alt 6.

Indledende
test af forandring er
påbegyndt.

Afventer test
resultater.

5

Kommunikation mellem hospital og kommune.

Bedre tværsektoriel kommunikation

I regi af Samarbejdsforum er der
nedsat en arbejdsgruppe med repr.
fra Aalborg Universitetshospital, Thisted, Thisted Kommune, Jammerbugt og Morsø
Kommune

Møde har
været afholdt

Telefonnr.
og mailadresser på
lederne udveksles.
Fælles kommunikationsstrategi aftales fremadrettet.
Ikke behov
for yderligere møder
for nuværende.
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Skema med overlevering fra psykiatrien både voksne og børne/unge.




Orientering om indsatser i Samarbejdsforum Thy/Mors, der anbefales overleveret/videreført i
Klyngestyregruppe Vest (jf. vedlagte 2 bilag)
Drøftelse af ”egen organiseringen”

28. august 2019
Klyngestyregruppen.

Tidligere indsatser fra Samarbejdsforum Thy/Mors (voksenpsykiatri), som anbefales videreført /genoptaget i Klyngesamarbejdet i Vest
Nr.

Emne

Rammen

Aktører

Status

Anbefaling

1

Revidering af
aftale vedr.
konkretisering af samarbejdet vedr.
indlæggelse
og udskrivning for Klinik
Psykiatri
Nord og kommunerne i optageområdet.

Sundhedsaftalen om
indlæggelse og udskrivning samt rammenotatet vedr. Patientens
team.

I regi af Samarbejdsforum
er der nedsat
en arbejdsgruppe med
repr. fra Klinik
Psykiatri Nord
og kommunerne i klinikkens optageområde.

Der er planlagt møde i arbejdsgruppen
den 16. september 2019.

Arbejdet færdiggøres og
revideres løbende ved behov via klyngestyregruppen.

2

Tværsektorielle temadage og øvrige indsatser
med henblik
på styrkelse
af samarbejdet i henhold
til Patientens
team.

Rammenotatet vedr.
Patientens team samt
øvrige relevante sundhedsaftaler.

Repræsentanter fra relevante kommunale forvaltninger, Psykiatrien og almen praksis.

Der er afholdt
fælles temadag for Thisted og Morsø
kommuner
den 26/11-18.

Klyngestyregruppen drøfter behovet for
opfølgende temadage i
2020.
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Planlagte indsatser i regi af Samarbejdsforum Thy/Mors (voksenpsykiatri):
Nr.

Emne

Rammen

Aktører

Status

Anbefaling

1

Drøftelse af
muligheder
for samarbejde ved
omlægning til
F-ACT-teams
i Psykiatrien.

?

?

F-ACT-teams
forventes etableret i Psykiatrien ved udgangen af
2019, hvorefter
det vil være relevant at drøfte
samarbejdet
med kommunerne.

Klyngestyregruppen drøfter muligheden for samarbejde, når
F-ACT-teamene er etableret.

2

Drøftelse af
samarbejdet
vedr. udskrivnings- og koordinationsplaner som
følge af ændring i Psykiatriloven.

Psykiatrilovens § 13 a.

Psykiatrien,
kommuner og
almen praksis.

Psykiatrilovens
§ 13 a er ændret pr. 1. juli
2019. Samarbejdsforum
Thy/Mors er orienteret om ændringen på
møde den 23/519.

Som opfølgning på orienteringen til
Sundhedsstrategisk forum drøfter
klyngestyregruppen muligheder for
implementering af loven
og sikrer at
samarbejdet
vedr. udarbejdelse udskrivningsaftaler
og koordinationsplaner udvikles i fællesskab.

Pr. 1. juli 2019 er det
obligatorisk at indgå
udskrivningsaftaler og
koordinationsplaner for
alle patienter, der som
følge af nedsat psykisk
funktionsevne modtager støtte i henhold til
Servicelovens afsnit V.

Sundhedsstrategisk forum
forventes orienteret på møde
den 13. september 2019.

Dias vedr.
Samarbejdsfora (til
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