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REFERAT.
Emne:
Deltagere:

6. møde i Klyngestyregruppe Vest
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
Direktør, Eva Sejersdal Knudsen, Regionshuset
Chef Charlotte Saaby, Morsø Kommune
Chef, Anne Fink, Thisted Kommune
Matrikelchef, Grethe Kirk, Aalborg Universitetshospital,
Thisted
Udviklingschef, Lene Birket-Smith, Aalborg Universitetshospital
Konsulent, Camilla Donslund, PLO Nordjylland
Udviklingskonsulent, Charlotte Vester, Morsø Kommune
Udviklingskonsulent, Nikolaj Bilgram Kristensen, Kommunal sekretær.
Kvalitetskonsulent, Birthe Runoberg Nielsen, Regional sekretær
Chef, Ann Lisbeth Martinussen, Morsø Kommune

Afbud:

Chef, Jan Bendix Jensen, Thisted Kommune
Konsulent, Katharina Helene Galland, PLO Nordjylland
Mødedato:
25. november
2020

Tidspunkt:
Kl.13.00 – 15.00

Forløbschef, Jan Nybo, Aalborg Universitetshospital
Sted: Digitalt møde
Referent:
Nikolaj Bilgram Kristensen/ Birthe Runoberg Nielsen
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Velkomst ved Lisbeth Kjær Lagoni – 5 min.
Ordstyrer Lisbeth Kjær Lagoni

1. Behandling af fremsendte businesscases – 40 min.
Klyngestyregruppemøde i maj blev en proces for tilblivelse af et politisk oplæg vedtaget og
videregivet til de to Driftsfora. De udvalgte indsatsområder tager udgangspunkt i to udvalgte
fokusområder: Nærhed i sundhedstilbud og sundhedsfremme blandt børn og unge.
Klyngestyregruppen præsenteres for de to indsatser, de to driftsfora ønsker at arbejde med.
Indsatsområderne præsenteres som businesscases med udgangspunkt i de to overskrifter.
Indsatserne er:
- Udvidet Medicinbokse i Thisted til vederlagsfri medicin til psykiatriske patienter
- Tværsektoriel indsats for sårbare unge uden for arbejdsmarkedet/undervisningssystemet.
Jf. processen, skal klyngestyregruppen på nærværende møde, med udgangspunkt i driftsforas
vedlagte oplæg, drøfte indsatserne med henblik på efterfølgende politisk behandling.
Det indstilles:
1. At Klyngestyregruppen drøfter driftsforums udkast til indsatser samt beslutter den videre proces.
Referat:
Businesscase: Sårbare unge:
Tilbagemeldingen er, at hvis nogle tværfaglige ting er afklaret inden, kan en socialpædagogiske indsats være det, der kan betyde færre indlæggelser.
Det kan dreje sig om unge, der ikke for nuværende har kontakt med psykiatrien, men hvor
hjemkommunerne har brug for sparring fra psykiatrien.
Dette støttes af det nationale mål.
Der er sat lignende initiativer i gang med Hjørring og Aalborg Kommune (IPS).
Der er en bemærkning ift. Businesscase, under afgrænsning af indsatsen – Indsatsen er afgrænset til borgere, der både er i kontakt med psykiatrien og hjemkommune. Det kan give
god mening at inkludere de borgere, som ikke har kontakt til psykiatrien endnu (evt. kommune og almen praksis).
Indsatsen adskiller sig fra IPS ifølge Jan Mainz ved at være forebyggende, ved at flere forvaltningsområder bliver involverede, herunder misbrugsområdet, derudover vil jobcentret og
uddannelsesområderne også skulle indgå.
Somatikken indvilliger i at være en del af projektet, herunder med patienter, der har dobbeltdiagnoser.
Det besluttes at præsentere projektet politisk mhp. iværksættelse.
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Medicinbokse:
Udvidelse af eksisterende ordning til psykiatriske patienter. Der eksisterer allerede erfaringer
med medicinbokse i somatikken fra det reumatologiske område.
Målgrupper: Psykiatriske patienter der modtager vederlagsfrit medicin. Her indgår nyopdagede skizofrene samt retspsykiatriske patienter (de er dog ikke oplagte til at indgå i projektet), så primært de nyopdagede skizofrene patienter vil være målgruppen.
Projektets indikatorer:
o Målgruppens størrelse
o Besparelse af tid for ambulatoriesygeplejerske i forhold til udlevering af medicin.
o Bedre compliance for patienter, der deltager i projektet.
Der vil efterfølgende blive arbejdet videre med muligheden for at kunne sætte en medicinboks op på Mors. Det er dog svært at sige, om der er gode muligheder for det på nuværende
tidspunkt. Eva Sejersdal vil undersøge mulighederne.
Behandlingseffekt for borgeren kan måles via PRO-data.
Det besluttes at præsentere projektet politisk mhp. iværksættelse.
I første omgang bruges boksen i Thisted. Det afklares i mellemtiden, om der kan sættes en
boks op på Morsø.
Derudover ønskes det at udvide medicinbokse til flere specialer, hvilket der forventeligt også
arbejdes videre med.
Sekretariatet sikre, at det er aftalt, hvem der præsenterer ovenstående businesscases på det
politiske møde.

2. Status på Dash Boardet for Klynge – 10 min.
Dash Boardet er nu blevet tilgængeligt med en række data. Dash Boardet for Klynge Vest kan findes på følgende Link: http://nemlis.rn.dk/das/.
I bilag 1 er en oversigt over alle tilgængelige data for Klynge Vest fordelt på kommuneniveau.

Det indstilles:
1. At Klyngestyregruppen tager orienteringen til efterretning samt tilføjer nye
data til Dash Boardet.
Referat:
Det er vigtigt at have data på kommuneniveau, der følger de indsatser, som sender videre til
politisk behandling. Projekterne skal kunne følges lokalt. Der gøres opmærksom på at ved at
følge ovenstående link, vil det være muligt at følge data for Klynge Vest og på kommuneniveau. Her er det vigtigt med fokus på det kvalitative ift. indsatserne, særligt medicinbokse.

3

Data skal have god korrespondance med nationale mål, indenfor psykiatrien vil det være interessant at følge ventetid på kommunale tilbud (bostøtte, PPR osv.), fordi det har stor betydning for psykiatriens forløb.
Taget til efterretning.

3. Opsamling på Sundhedspolitisk Samling – 5 min
Fredag d. 20. november blev Sundhedspolitisk Samling afholdt digitalt. Temaet for dagen
var ulighed i sundhed. Til arrangementet blev der bl.a. afholdt klyngevise politiske drøftelser
med udgangspunkt i oplæg fra alle klyngerne. Klynge Vest præsenterede et projekt, der omhandler udskrivningsbesøg, som foretages af den kommunale sygepleje.
Det indstilles:
1. At Klyngestyregruppe Vest laver en kort opsamling på Sundhedspolitisk Samling.
Referat:
Den generelle tilbagemelding er at den sundhedspolitiske samling fungerede godt. Det bekræfter at sundhedsaftalesamarbejdet i denne sammenhæng, bringer det tættere på de enkelte
klynger. Det er samtidig engagerede politikere i Klynge Vest – både kommunale og regionale
politikere.
Obs. På at følge udskrivningsbesøgene. Særligt med fokus på tidsrummet efter udskrivelse
(24 timer i stedet for 72).
Regionen følger måltal på opfyldelsesgraden af udskrivningsbesøgene.

4. 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:
Sygehusene: Det ser stabilt og nogenlunde ud, med 16-17 patienter indlagt med 4 på intensiv
og 2 i respirator. Det ser dog kun fredeligt ud, fordi Regionshospitalet hjælper med nogen af
de mindre kritiske patienter. Der er mange patienter, som ligger isoleret, fordi de er i afklaring omkring COVID-19 Pr. 31/12 skal der laves nye beredskabsplaner.
Morsø: Der er kommet yderligere smittede id. 25/11, med 74 positive de seneste 7 dage. Alle
skoler er berørte af smitte, hvor enten klasser eller hele skoler er sendt hjem. Der er heldigvis
kun smitte på ét plejecenter. Styrelsen for patientsikkerhed roser måden Morsø håndtere situationen på. Det er Mink-relaterede smittekæder, der udfordrer. Der er aftale om ekstra testkapacitet, her er der et større ønske om flere testdage end test-steder.
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Thisted: Har haft en periode med meget smitte og besøgsforbud på plejecentre. De sidste 8-10
dage er incidenter faldet, og er i dag på 25 og tæt på grøn, hvor test af plejepersonale skifter
fra hver 2. uge til hver 6. Enkelte udbrud på plejecenter, dog er det under kontrol. Der er pr.
25/11 åbnet op for besøg på plejecentrene igen.
Regionen: Udfordringer i sidste uge ift. hjælp fra Region Midt, der nu selv er blevet udfordret
og har måttet trække personalet hjem. Men der arbejdes fortsat på håndteringen i Region
Nord.
Psykiatrien: Tilstræber at opretholde normal aktivitet. Siden begyndelsen har der været overraskende få smittede inde for psykiatrien. I perioder har mange medarbejdere været hjemsendt.
Hospitalsmatriklen i Thisted: Her har der været udfordringer med hjemsendelser af personale,
på grund af at de har været nære kontakter, størstedelen har ikke været positive. Der er sat
ekstra fokus på hygiejne for at forebygge smitte, da det har stor betydning for en lille hospitalsmatrikel med mange smittede. Test-faciliteterne fungerer.
Samarbejdet, som klyngesamarbejdet har medført har været en stor hjælp i håndteringen af
COVID-19.
5. Status på igangværende projekter i Klynge Vest – 5 min
Sekretariatet giver status på igangværende projekter i Klynge Vest. Orienteringen inkluderer
ligeledes status på projekter igangsat i samarbejdsforum på psykiatriområdet.
Det indstilles:
1. At Klyngestyregruppe Vest tager orienteringen til efterretning.
Referat:
Birthe er ved at revidere det store skema, vedlagt som bilag.
-

Fremtidens Thisted, er mobil blodprøvetagning igangsat og der skal evalueres.
Videokonference har været underdrejet, men er nu blevet igangsat igen. De nye erfaringer med nye IT-kommunikationsmuligheder vil kunne fremme processen.
Videoambulatoriet kører i et spor for sig, det ser ud til, der kommer godt gang i det
igen.
Nye Veje har opstartet 4. rul, hvor de enkelte projekter løbes i gang. Covid-19 har
haft betydning for fremdriften, så afslutningen af dette rul er flyttet til april.
IV i eget hjem. Det kører fortsat godt. Der har været udfordringer ift. at den centrale
aftale limiterer den løsning, der har eksisteret i Vest.
Sårområdet, der er etableret en tværsektoriel erfagruppe.
De to nye projekter nævnt under punkt 1.
Brobyggersygeplejeske funktionen og Liaison-klinikken er i gang.

Orienteringen er taget til efterretning.

6. Møder i 2021 - 5 min
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Det er tidligere blevet besluttet, at Klyngestyregruppe Vest afholder 4 møder årligt. Sekretariatet har på baggrund af en gennemgang af deltagernes kalender fundet frem til følgende
mødedatoforslag:
•
•
•
•

1. møde: 29. januar kl. 10.00-12.00
2. møde: 28. maj kl. 09.30-11.30
3. møde: 22. september kl. 10.00-12.00
4. møde: 11. november kl. 13.00-15.00

Det indstilles:
1. At Klyngestyregruppe Vest beslutter mødekadencen i 2021.

Referat:
Til næste møde præsenteres en oversigt over alle møder. Derudover skal årshjulet fra Driftsforum præsenteres.
Datoerne for møder i Klyngestyregruppe Vest godkendes.
Møder i den Politiske Klynge Vest.
1. møde 11. marts kl. 15.00 – 17.00
2. møde 10. juni 14.00 – 15.00 (i forlængelse af sundhedspolitisk samling)
3. møde 6. september

4.

Møder Driftsforum Vest 2021
1. møde 18. januar
Somatik kl. 10.30 – 11.30
Fælles kl. 11.30 - 12.30
2. møde 18. maj
Fælles kl. 12.00 – 13.00
Somatik kl. 13.00 - 14.00
3. møde 13. september
Somatik kl. 11.00.- 12.00
Fælles kl. 12.00 - 13.00
møde 4. november
Fælles kl. 12.00 - 13.00
Somatik kl. 13.00 –14.00
7. Steno – 30 min
Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) blev etableret pr. 1. januar 2018 for en 10-årig
periode på baggrund af en donation fra Novo Nordisk Fonden til Region Nordjylland. Visionen for centeret er at øge livskvalitet og livslængde for borgere med diabetes, at skabe sammenhængende diabetesbehandling tæt på borgeren, og at bremse tilvæksten af nye diabetestilfælde.
SDCN arbejder med fem kerneaktiviteter, hvoraf den ene er Tværsektorielt Samarbejde. Der
gives på mødet en kort introduktion til og status på SDCN’s arbejde indtil nu, og det foreløbige arbejde med kerneaktiviteten Tværsektorielt Samarbejde opridses. Dernæst ønskes en
drøftelse af, dels hvilke behov og målgrupper, der ønskes fokus på i et eventuelt samarbejde,
og dels hvordan en model for dialog og samarbejde mellem SDCN og primær sektor kan organiseres mest hensigtsmæssigt.
Under punktet deltager Poul Erik Jacobsen, centerdirektør hos SDCN og Pernille Frøstrup
Barington, projektleder hos SDCN.
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Det indstilles:
1. At Klyngestyregruppe Vest drøfter SDCN’s henvendelse til Klynge Vest.

Referat:
Opmærksom på at de sygedomsspecifikke sundhedsaftaler handler meget om standardbehandlingen, det plejer vi at gøre.
Det som har interessen nu er samarbejdsprojekter. Det der ønskes fra SDCN side er et samarbejde med udgangspunkt i, hvad kommunerne har et ønske om.
I Klynge Syd har de lavet et forum med sundhedscentrelederne, hvor de er kommet frem til et
projekt.
Mulighed for lokale initiativer fra SDCN.
Det aftales at Driftsforum inviterer SDCN, hvor det bl.a. kan drøftes, om der er igangværende
projekter, hvor det ville give god mening også at have en konneks til SDCN.
Kommunerne tilbagemelder, at de kurser der udbydes fra SDCN er yderst relevante – men at
det er for langt at skulle kører helt til Aalborg for deltagerne – fordel hvis det kunne foregå i
Thisted eller over video. CDCN vil også blive budt velkommen på Mors.
8. Evt.
Regionen orienterer om, at der er lige blevet annonceret efter praksis læger, der vil kunne
overtage udbudsklinikkerne. Der har været ansøgere til alle 3 klinikker i Klynge Vest.: Thylands lægehus har vundet i Thisted og Øster Jølby Sivas overtager i Nykøbing. PLO er positivt indstillede ift. løsningen.
Henrik: Kvitterer for samarbejdet med regionsklinikken.
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Bilag 1
Morsø Kommune
Kræftpatienter med patientansvarlig læge

Udskrivningsbrev (3 hverdage, ambulant)
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Udskrivningsbrev (3 hverdage, stationær)
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10

Udskrivninger (psykiatri)

11

Udskrivninger (somatik)

12

Ambulante besøg (psykiatri)

13

Ambulante besøg (somatik)

14

Genindlæggelser i somatikken

15

Genoptræningsplaner
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Thisted Kommune
Kræftpatienter med patientansvarlig læge
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Udskrivningsbrev (3 hverdage, ambulant)
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Udskrivningsbrev (3 hverdage, stationær)

19

Udskrivninger (psykiatri)

20

Udskrivninger (somatik)

21

Ambulante besøg (psykiatri)

22

Ambulante besøg (somatik)

23

Genindlæggelser i somatikken

24

Genoptræningsplaner
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