REFERAT
Emne:

4. 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, Malene Møller Nielsen, Fællesadministrationen, Region Nordjylland
Matrikelchef, Grethe Kirk, Aalborg Universitetshospital,
Thisted
Udviklingschef, Lene Birket-Smith, Aalborg Universitetshospital
Udviklingskonsulent, Charlotte Vester, Morsø Kommune
Udviklingskonsulent, Nikolaj Bilgram Kristensen, Kommunal sekretær.
Kvalitetskonsulent, Birthe Runoberg Nielsen, Regional sekretær

Afbud:

Direktør, Eva Sejersdal Knudsen, Fællesadministrationen,
Region Nordjylland
Direktør, Anette Sloth, Psykiatrien
Chef, Anne Fink, Thisted Kommune
Chef, Ann Lisbeth Martinussen, Morsø Kommune
Konsulent, Camilla Donslund, PLO Nordjylland
Konsulent, Katharina Helene Galland, PLO Nordjylland

Mødedato:

Tidspunkt:

6. maj 2020

Kl. 14.00 – 16.00 Skypemøde

Sted:

Referent:
Nikolaj Bilgram Kristensen
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1. Velkomst og kort præsentationsrunde ved Lisbeth Lagoni – 5 min.
Ordstyrer Lisbeth Lagoni

2. Drøftelse af arbejdet fremadrettet efter mødet i Politiske Klynge Vest – 45 min
På første møde i Politiske Klynge Vest blev der, med udgangspunkt i udfordringsbillede for somatikken, psykiatrien og kommunerne, politisk drøftet, hvilke områder/udfordringer der skal arbejdes med i Klynge Vest. Overskrifterne for de politiske drøftelser var følgende:
• Forebyggelse og sundhedsfremme blandt børn og unge
• Nærhed i sundhedstilbuddene
• Indsatser for borgere som er i kontakt med psykiatrien og/eller kommunernes
socialområde
• Større brug af data på alle områder
• Fokus på anvendelse af digitale muligheder
• Mental sundhed blandt unge kvinder
• Sikre at indsatser, som er ”lavthængende frugter” prioriteres først
• Hele familien skal tænkes ind i indsatserne
På det politiske møde, blev det ligeledes besluttet, at Klyngestyregruppen, frem mod
næste møde, skal præsentere konkrete bud på indsatser/handlinger, som skal drøftes
politisk.
Klyngestyregruppen beslutter således en proces, der sikre et produkt, som skaber en
konstruktiv og handlingsorienteret politisk drøftelse på næste politiske møde. Produktet kan med fordel bestå af konkrete bud på handlinger, hvori de ”lavthængende”
indsatser fremhæves. Derudover kan der anbefales en prioritering af indsatserne, så
der sikres størst mulig værdi for borgerne i Klynge Vest. Afslutningsvis skal produktet afspejle drøftelserne fra første politiske møde samt Sundhedsaftalens pejlemærker.
Foreslået proces:
• Klyngestyregruppen drøfter hvilket produkt der skal fremsendes til politisk
behandling.
• Med udgangspunkt i overskrifterne fra den politiske drøftelse og Sundhedsaftalens pejlemærker, skal de to Driftsfora pege på en række konkrete ”lavthængende” tværsektorielle udfordringer borgerne oplever i Klynge Vest, herunder
give bud på, hvordan disse udfordringer kan løses – dette skal både være på
det somatiske og psykiatriske område. Udfordringerne skal både anses i relation til allerede igangværende tværsektorielle projekter samt behovet for
igangsættelse af nye indsatser.
• Med udgangspunkt i de udfordringer og løsninger der er fremkommet på
møde i de to Driftsfora, prioriterer Klyngestyregruppen hvilke indsatser/handlinger, der skal fremsende til politisk drøftelse.
• Politisk Klynge Vest drøfter hvilke indsatser/handlinger de ønsker at igangsætte i Klynge Vest.
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•

Klyngestyregruppen og Driftsfora implementerer de politisk prioriterede indsatser/handlinger.

Bilag til punkt 2:
•

Referat fra første møde i Politisk Klynge Vest

Det indstilles:
1. At Klyngestyregruppen beslutter en proces, der skal sikre en god og
handlingsorienteret politisk drøftelse.
Referat:
Med udgangspunkt i de politiske drøftelser blev det besluttet, at Klynge Vest i første
omgang skal arbejde med indsatser inden for temaerne:
- Nærhed i sundhedstilbud. Herunder fokus på større brug af digitale muligheder,
IV-behandling i eget hjem og indsatser, der sikre borgerne en god sektorovergang.
- Sundhedsfremme blandt børn og unge. Herunder fokus på patienter tilknyttet liaisonklinikken, tidlige indsatser for børn og unge tilknyttet PPR, skolerne, almen
praksis og psykiatrien.
Samtidig blev det besluttet, at politikerne på næstkommende møde, skal have mulighed for at prioritere mellem en række konkrete indsatser, som kan defineres som
”lavthængende frugter” inden for de to temaer.
De to driftsforas får til opgave at udarbejde bud på konkrete indsatser, som kan defineres som ”lavthængende frugter”. Indsatserne skal tage udgangspunkt i borgercases,
som illustrerer, hvordan en indsats kan hjælpe borgerne. Disse cases skal efterfølgende præsenteres på næste møde i Klyngestyregruppe Vest. Foruden indsatserne,
skal driftsforum ligeledes give bud på hvilke data, som kan monitorere effekten inden
for hver enkelt indsats.
3. Drøftelse af ønskede data til Dash Board og hvordan vi anvender disse. – 30
min.
Klyngestyregruppe Vest drøfter med udgangspunkt i referatet fra sidst, hvilke data
der ønskes, og hvordan vi vil anvende disse.
Bilag til punkt 3: Referat punkt 2 fra seneste Klyngestyregruppemøde omhandlende Sundhedsaftalens Dash Board.
•

Det indstilles:
1. At Klyngestyregruppen beslutter hvilke data der efterspørges til Dasboard og hvordan disse skal anvendes.
Referat:
Det blev besluttet, at data, som knytter sig til Sundhedsaftalens politiske pejlemærker
samt de lokalpolitiske fokusområder skal inkluderes i Dash Boardet for Klynge Vest.
På mødet blev eksempelvis nævnt:
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-

Antal IV-behandlingsforløb i hjemmet
Antal genindlæggelser
Epikriser til tiden

Sekretariatet afdækker tilgængelige data med udgangspunkt i driftsforums oplæg.
Punktet drøftes igen på næste møde i klyngestyregruppen.
4. Status på COVID-19 situationen håndteringen heraf og den videre plan. Orientering ved Lisbeth Lagoni, Jan Mainz, Tue Von Påhlman og Henrik Christensen– 15 min.
Der gives status på håndteringen af situationen med COVID-19 fra kommunerne og
regionen.
Det indstilles:
1. At Klyngestyregruppe Vest tager orienteringen til efterretning.
Referat:
Somatikken:
Sygehusene oplever ikke den mængde af COVID-patienter, som de har forberedt sig
til. Der vil fortsat blive brugt ressourcer på at opretholdes et COVID-beredskab samt
til drift af test-teltene, som er placeret i Aalborg, Hjørring og Thisted. Derudover er
de tidligere aflyste behandlinger alle ved at være genoptaget.
Der er godkendt en aftale mellem kommunerne og Region Nordjylland om udskrivning af COVID-patienter.
Psykiatrien:
Under epidemien har Psykiatrien oplevet et stort fald i belægningsprocenten, som på
et tidspunkt var nede på 54 %. Den er siden steget igen og lægger nu på 73 %. Samtidig har Psykiatrien oplevet et fald i antallet af henvisninger. Epidemien har medført
gode erfaringer med brug af telefon- og videosamtaler, der ligeledes kan anvendes,
når hverdagen igen bliver normal. Alle Psykiatriens indlagte patienter blev testet for
smitte, dog var ingen positive for COVID-19.
Kommunerne:
Kommunerne har klargjort ekstra pladser i tilfælde af ekstraordinære udskrivninger –
dog har disse ikke været i brug. Begge Kommuner aktiverede i begyndelsen af epidemien nødberedskab i hjemmeplejen. Dette betød, at nogen af de mindst kritiske opgaver, såsom rengøring eller lignende, blev udskudt eller aflyst. Værnemidler har fyldt
meget for kommunerne, hvor der har været behov for stor koordination for at sikre, at
der var tilstrækkeligt med værnemidler. Derudover arbejder begge kommuner nu på
genåbning af tilbud til borgere, genåbning af de kommunale arbejdspladser og nye besøgsmuligheder for pårørende. Begge kommuner giver udtryk for, at de ugentlige fælles corona-direktørmøder har fungeret rigtig godt.
5. Tilbagemelding fra driftsforum for Klynge Vest – 10 min.
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Første møde i begge driftsfora blev afholdt d 4. maj. Der gives en kort tilbagemelding fra de individuelle møder samt fællesmødet.
Bilag til punkt 5:
•
•

Kommissorium fra Driftsforum Voksensomatik
Kommissorium fra Driftsforum Voksenpsykiatri

Det indstilles:
1. At Klyngestyregruppe Vest tager orienteringen til efterretning.
Referat:
Første møde i de to driftsfora blev afholdt d. 4. maj 2020. Mødet blev afholdt som et
fælles konstituerende møde, hvor driftsforas opgaver bl.a. blev drøftet. Derudover besluttede de to driftsfora, at møderne fremadrettet afholdes på en måde, som sikre, at
de deltagere, der deltager på begge møder, har mulighed for dette.
Det blev besluttet, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for et kommissorie for
fællesmødet mellem somatik og psykiatri. Såfremt behovet skulle opstå, skal dette
bringes op i Klyngestyregruppe Vest.
6. Administrativ repræsentation til møde i Politisk Klynge Vest ved Malene Møller
– 5 min
Der ønskes en drøftelse af den administrative repræsentation til de politiske møder i
Klynge Vest.
Det indstilles:
1. At Klyngestyregruppe Vest beslutter den administrative repræsentation til de politiske møder i Klynge Vest.
Referat
Den nuværende administrative repræsentation, hvor hele Klyngestyregruppe Vest deltager, fastholdes. Endvidere skal de administrative repræsentanter være opmærksomme på, at det er et politisk møde, hvor politikerne selv skal styrer mødets drøftelser.
7. Næste møde – 5 min
•

Næste møde afholdes den 14. september kl. 10.30-12.30.

Sekretariatet har booket sidste møde i 2020:
•

Den 25. november kl. 13.00-15.00.

5

Referat
Næste møde afholdes d. 14. september. På mødet skal Klyngestyregruppen præsenteres for de to driftsforas bud på konkrete indsatser inden for de to prioriterede områder,
data til Klynge Vests Dash Board og status fra Driftsforum.
8. Evt. – 5 min
Ingen bemærkninger.
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Bilag til punkt 2
Referat fra første møde i Politisk klynge Vest
Emne:
1. møde i Politisk Klynge Vest
Deltagere:

Politikere:
Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Thisted Kommune, Ida Pedersen
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget, Thisted Kommune
Jens Otto Madsen
Formand for Børne- og Familieudvalget, Thisted Kommune,
Søren Kanne Zohnesen
Formand for Det Sociale Udvalg, Morsø Kommune, Henning
Sørensen
Næstformand for Det Sociale Udvalg, Morsø Kommune, Jakob Kortbæk
Medlem af Det Sociale Udvalg, Morsø Kommune, Anette
Svindborg
Medlem af Det Sociale Udvalg, Morsø Kommune, Peter
Therkildsen
Regionsrådsmedlem, Otto Kjær Larsen
Regionsrådsmedlem, Anny Margit Winther
Regionsrådsmedlem, Hanne Korsgaard
Regionsrådsmedlem, Bente Bang
Administration:
Sygeplejefaglig direktør, Lisbeth Kjær Lagoni, Aalborg Universitetshospital
Direktør, Tue Von Påhlman, Thisted Kommune
Direktør, Henrik R. Christensen, Morsø Kommune
Direktør, Jan Nørholm Mainz, Psykiatrien
Chef, Malene Møller Nielsen, Fællesadministrationen, Region Nordjylland
Matrikelchef, Grethe Kirk, Aalborg Universitetshospital,
Thisted
Udviklingschef, Lene Birket-Smith, Aalborg Universitetshospital
8

Emne:

1. møde i Politisk Klynge Vest
Chef Charlotte Saaby, Morsø Kommune
Udviklingskonsulent, Charlotte Vester, Morsø Kommune
Kvalitetskonsulent, Birthe Runoberg Nielsen, Aalborg Universitetshospital, Thisted
Projektleder, Vickie Hayes Kyed, Region Nordjylland, Regional sekretær
Udviklingskonsulent, Nikolaj Bilgram Kristensen, Thisted
Kommune, Kommunal sekretær.

Afbud:

Næstformand for Social- og Sundhedsudvalget, Thisted
Kommune Henrik Gregersen
Medlem af PLO-Nordjylland, Sture Albertsen Winsløw
Chef, Anne Fink, Thisted Kommune
Chef, Jan Bendix Jensen, Thisted Kommune
Chef, Ann Lisbeth Martinussen, Morsø Kommune

Mødedato:

Tidspunkt:

Sted:

4. marts 2020 Kl. 14.00 – 16.00 Mødelokale 4, Asylgade 22, 7700
Thisted

Referent:
Vickie Hayes Kyed og
Nikolaj Bilgram

9. Velkomst og kort præsentationsrunde ved Ida Pedersen – 10 min.
Ordstyrer Ida Pedersen
10. Introduktion til Sundhedskoordinationsudvalgets implementeringsplan ved Ida
Pedersen – 5 min
Ida præsenterer Sundhedskoordinationsudvalgets implementeringsplan. Hvad er der
gang i, og hvad skal drøftes i dag.

Indstilling:
2. Politisk Klynge Vest drøfter implementeringsplanen med henblik på
arbejdet i Klynge Vest.
Beslutning:
Ida Pedersen præsenterede Sundhedskoordinationsudvalgets implementeringsplan.

11. Udfordringsbilledet ift. Sundhedsaftalens pejlemærker i Klynge Vest – 30 min
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Udfordringsbilledet i Klynge Vest ift. Sundhedsaftalens pejlemærker præsenteres i
tre korte oplæg:
• Direktør Tue Von Påhlman præsenterer kommunernes udfordringsbillede
• Direktør Lisbeth Lagoni fra Aalborg Universitetshospital præsenterer det
somatiske udfordringsbillede
• Direktør Jan Mainz fra Psykiatrien Nordjylland præsenterer psykiatriske udfordringsbillede
Indstilling:
1. Politisk Klynge Vest tager orienteringen til efterretningen.
Beslutning:
Udfordringsbilledet blev præsenteret fra hhv. kommunerne, somatikken og psykiatrien. De anvendte præsentationer er vedhæftet referatet.

12. Gruppearbejde: Hvilke områder og udfordringer skal der være fokus på i
Klynge Vest de kommende år. Introduktion til arbejdet ved Udviklingskonsulent Nikolaj Bilgram – 40 min.
Mødedeltagerne fordeles i 3 grupper. I grupperne er der både politisk og administrativ repræsentation fra hhv. regionen, Morsø Kommune og Thisted Kommune.
Formålet med gruppedrøftelserne er, med udgangspunkt i oplæggene, at få input til
de områder/udfordringer der skal arbejdes med i Klynge Vest.
Indstilling:
a) Politisk Klynge Vest påbegynder arbejdet med prioritering af indsatserne i
Klynge Vest.
Beslutning:
Efter kort introduktion til gruppearbejdet, blev der, med udgangspunkt i oplæggene,
gennemført gruppedrøftelser i 3 forskellige grupper. Afrapporteringen fra de forskellige grupper er vedhæftet referatet.

13. Opsamling og afslutning ved Ida Pedersen - 30 min.
Som afslutning samles der op på gruppedrøftelserne i plenum.
Indstilling:
a) Politisk Klynge Vest beslutter antallet af årlige møder.
Beslutning:
De enkelte grupper præsenterede deres drøftelser i plenum. I overskrifter blev følgende fokusområder bragt op:
• Forebyggelse og sundhedsfremme blandt børn og unge
• Nærhed i sundhedstilbuddene
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•
•
•
•
•
•

Indsatser for borgere som er i kontakt med psykiatrien og/eller kommunernes
socialområde
Større brug af data på alle områder
Fokus på anvendelse af digitale muligheder
Mental sundhed blandt unge kvinder
Sikre at indsatser, som er ”lavt hængende frugter” prioriteres først
Hele familien skal tænkes ind i indsatserne

Det blev besluttet, at det administrative niveau, frem mod næste politiske klyngemøde, udarbejder konkrete bud på indsatser/handlinger, som drøftes politisk.
Der blev udtrykt ærgrelse over PLO’s manglende deltagelse og bemærket, at der
fremadrettet skal være opmærksomhed på, at almen praksis løbende medtænkes i
indsatserne.
Det blev besluttet at der årligt afholdes 3 møder i Politisk Klynge Vest. Såfremt der
ikke er behov for alle 3 møder, kan et af møderne aflyses.

14. Evt. – 5 min
Ingen bemærkninger.
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Bilag til punkt 3
Referat punkt 2 fra seneste Klyngestyregruppemøde omhandlende Sundhedsaftalens Dash Board
2. Præsentation af Sundhedsaftalens Dash Board ved Maj Skårhøj og Peter Hvid
Paulsen - 45 min.
Arbejdsgruppen for Ledelsesinformation deltager på mødet, hvor de præsenterer de
foreløbige relevante indikatorer, der forventes at bliver inkluderet i Dash Boardet.
Derudover ønsker Arbejdsgruppen for Ledelsesinformation en drøftelse af, hvilke
data Klyngestyregruppe Vest ønsker skal indgå i Dash Boardet, samt hvad deltagerne
forventer/ønsker at kunne bruge Dash Boardet til.
Bilag til punkt 2:
•

Dagsordenspunkt 6 fra Strategisk Sundhedsforum d. 8. november 2019
vedr. Sundhedsaftalens Dash Board.

Indstilling:
1. Klyngestyregruppen drøfter hvilke data, der skal indgå i Dash Boardet
for Klynge Vest.

Referat af drøftelse:
BI- og Analysechef fra Region Nordjylland, Maj Skårhøj præsenterede Dash Boardet
og dets muligheder.
Dash Board vil kunne sikre et fælles udgangspunkt og vil være et arbejde, der vil
fortsættes med i klyngerne.
Det blev bemærket, at Dash Boardet ligger på en åben platform, og derfor vil kunne
tilgås af alle. Regionens borgere inklusiv.
Datagrundlaget til den tidligere Sundhedsaftale for Region Nordjylland blev leveret
en gang årligt. Data til nærværende Dash Board vil blive forsøgt leveret oftere. Dette
med henblik på at sikre tidssvarende og retvisende data på alle tidspunkter af året.
Dog kan dette betyde, at det ikke altid vil være muligt at sammenligne med nationale
data, da disse fortsat opdateres én gang årligt.
Det blev drøftet hvilke fælles data som kunne indgå i Dash Board for Klynge Vest.
Her fremgik bl.a. antal genindlæggelser, antal IV-forløb i eget hjem, kørsler fra plejehjem med involvering af den præhospitale enhed, indlæggelser, lange indlæggelser,
patienter som genindlægges og videokonsultationer. Fælles for de data som blev
drøftet er, at det skal være muligt at kunne følge udviklingen. Det blev aftalt, at
Klyngestyregruppen på et senere møde genoptager en mere konkret drøftelse af
hvilke data, som skal indgå i Dash Board for Klynge Vest.
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Det er vigtigt at der er fokus på data med målopfyldelse, eksempelvis via epikrise,
medicinafstemning eller lignende.
Det blev oplyst, at tidsperspektivet og fleksibiliteten ift. levering af data afhænger af
om det er data som allerede ”ligger på hylden”. Hvis ikke kan det tage længere tid.
Maj Skårhøj tager resultatet af drøftelsen i Klynge Vest med til Ledelsesinformationsgruppens møde, hvor de vil samle op på mulighederne.
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Bilag til punkt 5
Kommissorium for Driftsforum Voksenpsykiatri – Klynge Vest

Kommissorium
Driftsforum Voksenpsykiatri Vest
Formandskab:

Sekretariat:

Delt

Delt

Godkendt i Klyngestyregruppe
Vest:
19. februar 2020

Formål
Driftsforum har til opgave at drøfte og løse de driftsnære udfordringer, der løbende opstår,
så det sikres, at borgerne oplever sammenhæng, tryghed og effektivitet i deres forløb på
tværs af sektorer. Det er således også i driftsforum, at den praktiske omsætning af samarbejdsaftaler i sundhedsaftalen drøftes og følges.
Driftsforum skaber rammen for løbende dialog mellem kommuner, hospitaler og almen
praksis om det driftsnære samarbejde. Mødeaktiviteten skal således øge viden om hinandens arbejdsgange, vilkår og organisationer. Driftsforum skal samtidig understøtte, at der
skabes relationer, der styrker samarbejdet således, at det - også mellem møderne - er let at
kontakte hinanden og løse udfordringer.
Struktur
I Klynge Vest varetages det tværsektorielle driftsnære samarbejde i 4 driftsfora:
•
•
•
•

Driftsforum Voksensomatik Vest
Driftsforum Voksenpsykiatri Vest
Driftsforum Børn-Unge Somatik (er regionsdækkende)
Driftsforum Børne-Unge Psykiatri (er regionsdækkende)

Driftsforaene refererer formelt til Klyngestyregruppe Vest.
Skulle driftsforaene konstatere principielle udfordringer, der ikke kan løses på driftsniveau,
eller spotte potentialer for nye udviklingsprojekter, adresseres dette til Klyngestyregruppe
Vest.
Sammensætning
Driftsforum Voksenpsykiatri varetages i fællesskab mellem kommuner og hospital/region. Der udpeges et formandskab bestående af en chef fra henholdsvis en af kommunerne og behandlingspsykiatrien.
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Driftsforum Voksenpsykiatri består af følgende medlemmer:
Fra henholdsvis Thisted og Morsø Kommune deltager fast:
• Chefer og afdelingsledere med beslutningskompetence på de fagområder, der er
involveret i det tværsektorielle samarbejde således, at indsatser indenfor det sociale område, beskæftigelsesområdet og misbrugsområdet er repræsenteret.
Fra Psykiatrien, Klinik Psykiatri Vest deltager fast:
• Repræsentanter fra klinikledelsen med beslutningskompetence for de klinikker,
ambulatorier, sengeafsnit mv., der er involveret i det tværsektorielle samarbejde.
Fra Almen Praksis deltager:
• Repræsentant fra PLO? (PLO afklarer)
Der er mulighed for ad hoc deltagere, for at sikre at de rette fagligheder og kompetencer er
med om bordet. Ved behov inddrager Driftsforum borgere/pårørende-perspektiver.
Driftsforum har mulighed for at nedsætte ad hoc underarbejdsgrupper.
For at styrke samarbejdet og sammenhængen i patientforløb for voksne, der har samtidige
psykiske og somatiske lidelser, afholdes der samme dag, og i umiddelbar forlængelse af
møderne i Driftsforum, et fællesmøde for Driftsforum Voksenpsykiatri og Driftsforum
Voksensomatik. Dette skal medtænkes i mødeplanlægningen.
Opgaver
Driftsforum Voksenpsykiatri Vest har følgende opgaver:
• Opfølgning på at samarbejdsaftalerne er implementeret i praksis og aftalehandling
på de forhold, der hindrer dette, herunder også:
o Udarbejdelse af årshjul for drøftelse af og opfølgning på de enkelte samarbejdsaftaler
o Gøre Klyngestyregruppen opmærksom på samarbejdsaftaler, der ikke længere er relevante eller har behov for revision.
• Drøftelse af og opfølgning på øvrigt driftsmæssigt samarbejde – gerne med et
konkret afsæt – herunder også aftalejusteringer af praksis til sikring af mest mulige sammenhængende og effektive patientforløb.
• I forhold til samarbejdsaftalerne, men også øvrigt samarbejde, skal driftsforum så
vidt muligt arbejde databaseret, dvs. basere drøftelser på konkret viden om/fra
praksis. Alt efter behov og muligheder kan viden tilvejebringes gennem fx cases,
audits og kvantitative data.
• Inddrage data fra Dash Board i regi af Sundhedsaftalen, når det er relevant.
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•

•

Efter konkret anmodning varetage afledte driftsopgaver efter udviklingsprojekter,
hvis de har sammenhæng til allerede eksisterende samarbejdsflader/samarbejdsaftaler.
Afgive status på opgaver på anmodning fra Klyngestyregruppen og Strategisk
Sundhedsforum.

Driftsforum evaluerer samarbejdsformen løbende og senest efter 1 år og afrapporterer til
Klyngestyregruppe Vest.
Sekretariatsbetjening
Sekretariatsbetjeningen varetages i fællesskab mellem kommuner og Psykiatrien/region.
Til denne opgave deltager kommunerne fælles med 1 repræsentant og Psykiatrien/regionen
deltager med 1 repræsentant.
Det fælles sekretariat planlægger møderække, udarbejder dagsordner/referater og bistår
med sekretariatsbetjening i øvrigt.
Det fælles sekretariat sikrer sammen med formandskabet, at der mellem møderne tilvejebringes grundlag for driftsforums efterfølgende drøftelse.
Møder
Der afholdes 4 møder årligt. Driftsforum Voksenpsykiatri Vest har mulighed for at fastsætte yderligere møder efter behov.
Dagsordenen udsendes 14 dage før mødets afholdelse. Referater udsendes 7 dage efter mødets afholdelse. Eventuelle bemærkninger til referat sendes indenfor 7 dage til sekretariatet, der udarbejder revideret referat, som herefter betragtes som godkendt. Referaterne er
tilgængelige på regionens hjemmeside.
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Kommissorium for Driftsforum Voksensomatik – Klynge Vest

Kommissorium
Driftsforum Voksensomatik Vest
Formandskab:

Sekretariat:

Delt

Delt

Godkendt i Klyngestyregruppe
Vest:
19. februar 2020

Formål
Driftsforum har til opgave at drøfte og løse de driftsnære udfordringer, der løbende opstår,
så det sikres, at borgerne oplever sammenhæng, tryghed og effektivitet i deres forløb på
tværs af sektorer. Det er således også i driftsforum, at den praktiske omsætning af samarbejdsaftaler i sundhedsaftalen drøftes og følges.
Driftsforum skaber rammen for løbende dialog mellem kommuner, hospitaler og almen
praksis om det driftsnære samarbejde. Mødeaktiviteten skal således øge viden om hinandens arbejdsgange, vilkår og organisationer. Driftsforum skal samtidig understøtte, at der
skabes relationer, der styrker samarbejdet således, at det - også mellem møderne - er let at
kontakte hinanden og løse udfordringer.
Struktur
I Klynge Vest varetages det tværsektorielle driftsnære samarbejde i 4 driftsfora:
•
•
•
•

Driftsforum Voksensomatik
Driftsforum Voksenpsykiatri
Driftsforum Børn-Unge Somatik (er regionsdækkende)
Driftsforum Børne-Unge Psykiatri (er regionsdækkende)

Driftsforaene refererer formelt til Klyngestyregruppe Vest.
Skulle driftsforaene konstatere principielle udfordringer, der ikke kan løses på driftsniveau
eller spotte potentialer for nye udviklingsprojekter adresseres dette til Klyngestyregruppe
Vest.
Sammensætning
Driftsforum Voksensomatik varetages i fællesskab mellem kommuner og hospital/region.
Der udpeges et formandskab bestående af en leder fra henholdsvis en af kommunerne og
Aalborg Universitetshospital, Thisted.
Driftsforum Voksensomatik består af følgende medlemmer:
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Fra henholdsvis Thisted- og Morsø Kommune deltager fast:
• Afdelingsledere med beslutningskompetence på de fagområder, der er involveret i
det tværsektorielle samarbejde således, at indsatser indenfor det somatiske område
er repræsenteret.
Fra regionen deltager fast:
• Afsnitsledere med beslutningskompetence fra de forskellige specialer, der er involveret i det tværsektorielle samarbejde.
Fra Almen Praksis deltager ad hoc:
• Repræsentant fra PLO? (PLO afklarer)
Der er mulighed for ad hoc deltagere, for at sikre at de rette fagligheder og kompetencer er
med om bordet. Ved behov inddrager Driftsforum borgere/pårørende-perspektiver.
Driftsforum har mulighed for at nedsætte ad hoc underarbejdsgrupper.
For at styrke samarbejdet og sammenhængen i patientforløb for voksne, der har samtidige
psykiske og somatiske lidelser, afholdes der samme dag, og i umiddelbar forlængelse af
møderne i Driftsforum, et fællesmøde for Driftsforum Voksensomatik og Driftsforum
Voksenpsykiatri. Dette skal medtænkes i mødeplanlægningen.
Opgaver
Driftsforum Voksensomatik Vest har følgende opgaver:
• Opfølgning på at samarbejdsaftalerne er implementeret i praksis og aftalehandling
på de forhold, der hindrer dette, herunder også:
o Udarbejdelse af årshjul for drøftelse af og opfølgning på de enkelte samarbejdsaftaler
o Gøre Klyngestyregruppen opmærksom på samarbejdsaftaler, der ikke længere er relevante eller har behov for revision.
• Drøftelse af og opfølgning på øvrigt driftsmæssigt samarbejde – gerne med et
konkret afsæt – herunder også aftalejusteringer af praksis til sikring af mest mulige sammenhængende og effektive patientforløb.
• I forhold til samarbejdsaftalerne, men også øvrigt samarbejde, skal driftsforum så
vidt muligt arbejde databaseret, dvs. basere drøftelser på konkret viden om/fra
praksis. Alt efter behov og muligheder kan viden tilvejebringes gennem fx cases,
audits og kvantitative data.
• Inddrage data fra Dash Board i regi af Sundhedsaftalen, når det er relevant.
• Efter konkret anmodning varetage afledte driftsopgaver efter udviklingsprojekter,
hvis de har sammenhæng til allerede eksisterende samarbejdsflader/samarbejdsaftaler.
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•

Afgive status på opgaver på anmodning fra Klyngestyregruppen og Strategisk
Sundhedsforum.

Driftsforum evaluerer samarbejdsformen løbende og senest efter 1 år og afrapporterer til
Klyngestyregruppe Vest.
Sekretariatsbetjening
Sekretariatsbetjeningen varetages i fællesskab mellem kommuner og region.
Til denne opgave deltager kommunerne fælles med 1-2 repræsentanter og regionen deltager med 1-2 repræsentanter.
Det fælles sekretariat planlægger møderække, udarbejder dagsordner/referater og bistår
med sekretariatsbetjening i øvrigt.
Det fælles sekretariat sikrer sammen med formandskabet, at der mellem møderne tilvejebringes grundlag for driftsforums efterfølgende drøftelse.
Møder
Der afholdes 4 møder årligt. Driftsforum Voksensomatik Vest har mulighed for at fastsætte
yderligere møder efter behov.
Dagsordenen udsendes 14 dage før mødets afholdelse. Referater udsendes 7 dage efter mødets afholdelse. Eventuelle bemærkninger til referat sendes indenfor 7 dage til sekretariatet, der udarbejder revideret referat, som herefter betragtes som godkendt. Referaterne er
tilgængelige på regionens hjemmeside.
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