1

REFERAT
Emne:
Deltagere:

8. 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, Eva Sejersdal Knudsen, Regionshuset
Chef Charlotte Saaby, Morsø Kommune
Chef, Ann Lisbeth Martinussen, Morsø Kommune
Chef, Anne Fink, Thisted Kommune
Chef, Jan Bendix Jensen, Thisted Kommune
Matrikelchef, Grethe Kirk, Aalborg Universitetshospital,
Thisted
Ledende overlæge, Lene Birket-Smith, Aalborg
Universitetshospital
Udviklingskonsulent, Charlotte Vester, Morsø Kommune
Specialkonsulent, Rikke Beckermann, Regional sekretær
Udviklingskonsulent, Nikolaj Bilgram Kristensen,
Kommunal sekretær.
Direktør, Jan Nørholm Mainz, Psykiatrien

Afbud:

Forløbschef, Jan Nybo, Aalborg Universitetshospital
Konsulent, Camilla Donslund, PLO Nordjylland

Mødedato:
28. maj 2021

Tidspunkt:
Kl.09.30 – 11.30

Konsulent, Katharina Helene Galland, PLO Nordjylland
Sted: Digitalt møde
Referent:
Nikolaj Bilgram
Kristensen/ Rikke
Beckermann

1
1

Velkomst ved Lisbeth Lagoni
Ordstyrer Lisbeth Lagoni

1. Status på lokale indsatser – 15 min
På seneste møde i Klyngestyregruppe Vest blev det besluttet, at Klyngestyregruppen ønsker
løbende status på arbejdet med de to lokalt igangsatte indsatser:
- Udvidet Medicinbokse i Thisted til vederlagsfri medicin til psykiatriske patienter
- Tværsektoriel indsats for sårbare unge uden for
arbejdsmarkedet/undervisningssystemet.
Nedenstående gives der status på de to projekter:
Patienter, der får medicin i boksen: Der er igangsat en mindre pilotafprøvning på 5 patienter.
Efterfølgende evalueres der på tilbagemelding fra borgerne, bostedet borgerne er tilknyttet
og hospitalet. Foreløbigt har kun 1 ud af 5, taget imod tilbuddet og fået udleveret medicin via
medicinboksen.
Indsats for sårbare unge. Projektet er under opstart. Der har været afholdt to møder indtil
videre. Målsætningen er at udarbejde en konkret og praktisk plan for, hvordan samarbejdet
kan styrkes omkring denne målgruppe. Planen eller drejebogen tager udgangspunkt i
patientens team, hvor der aftales konkrete og praksisnære arbejdsgange for målgruppen på
tværs. Målet er at sikrer et tættere samarbejde på tværs, der understøtter unges muligheder
for arbejde og uddannelse til trods for en psykiatrisk sygdom. På møde d. 7. maj, blev der
taget hul på den praktiske drejebog. Alle møder har været afholdt på teams grundet Corona.
Det indstilles:
1. At Klyngestyregruppen Vest tager orienteringen til efterretning.
Referat
Grete Kirk gav status på medicinboks-indsatsen. Af orienteringen fremgik, at målgruppen er
lille og at de ikke benytter sig af tilbuddet i den grad det var forventet. I den kommende tid
arbejdes der på brugertilfredshed i indsatsen. I den efterfølgende drøftelse blev det nævnt, at
projektgruppen kontakter psykiatrien med henblik på at undersøge om målgruppen evt. kan
udvides. Desuden blev det aftalt, at indsatsen dagsordenssættes på klyngestyregruppemødet i
september.
Charlotte Saaby gav status på indsatsen for sårbare unge. Af orienteringen fremgik, at
arbejdet forløber planmæssigt og at der i den kommende tid udarbejdes en drejebog, som vil
beskrive arbejdsgangene. Det forventes at drejebogen præsenteres for styregruppen på møde
i september. Orienteringen blev taget til efterretning.

2. Politisk evaluering af Sundhedsaftalen – 15 min
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I forlængelse af arbejdet med midtvejsevaluering af Sundhedsaftalen, er der i
fælleskommunalt regi fremført et ønske om, i fællesskab at se nærmere på dilemmaer og
muligheder i den nuværende organisering af Sundhedsaftalen i forhold til det politiske
niveau. Formålet med evalueringen er, at den skal indgå som en del af overleveringen i de
politiske klynger efter det kommende valg i november. Den endelige beslutning om
evalueringen godkendes forventeligt på sundhedskoordinationsudvalgsmøde d. 15. juni.
På møde i Fælles Forretningsudvalg blev det i begyndelsen af maj besluttet at arbejde videre
med dette ønske i klyngerne. Der blev lagt vægt på, at evalueringen har et ensartet afsæt på
tværs af klyngerne, hvorfor der forventeligt tilrettelægges som en form for
fokusgruppeinterview, der faciliteres i et samarbejde mellem det Fælleskommunale
Sundhedssekretariat og Region Nordjylland. Evalueringen forventes gennemført på Politisk
Klynge Vests møde d. 6. september 2021.
Arbejdet foreslås at tage udgangspunkt i 5 processpørgemål, som forholder sig til
Sundhedsaftalens overordnede formål, herunder målsætningen om at arbejde med
implementering i dybden og at klyngerne blev sat fri.
Udkast til processpørgsmålene er:
• Hvordan vurderer de politiske klyngerepræsentanter deres rolle i Sundhedsaftalens
implementeringsarbejde, og særligt målsætningen om at implementere i dybden?
• Hvordan vurderer de politiske klyngerepræsentanter, at Sundhedsaftalens målsætning
om at sætte klyngerne fri har påvirket deres arbejde som repræsentanter i det
tværsektorielle samarbejde?
• Hvordan ser de politiske klyngerepræsentanter perspektiverne for udviklingen af den
kommende Sundhedsaftale og den tilhørende organisering i forhold til de politiske
klyngers rolle og vilkår?
• Hvilke anbefalinger kan man – som politisk klyngerepræsentant - give videre til
henholdsvis de kommende politiske klynger og det administrative niveau, der
understøtter arbejdet?
• Har den politiske klyngestruktur bidraget til lokal forståelse og samarbejde på
sundhedsområdet udenfor Sundhedsaftalen?
Punktet indledes af Eva Sejersdal Knudsen.
Det indstilles:
1. At Klyngestyregruppe Vest tager orienteringen til efterretning.
Referat
Eva Sejersdal Knudsen orienterede om, at evalueringen gennemføres som et
fokusgruppeinterview, der faciliteres af en proceskonsulent fra regionen. Evalueringen giver
politikerne mulighed for at tilkendegive hvordan de synes arbejdet med Sundhedsaftalen
fungerer. Desuden skal evalueringen bruges som et redskab i overgangen til den kommende
politiske klynge efter valget.
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Evalueringen gennemføres i efteråret 2021. Politisk Klynge Vest indkaldes til et separat
evalueringsmøde, hvor fokusgruppeinterviewet gennemføres.
Under drøftelsen blev det bemærket, at det er direktørernes opfattelse at den nuværende
organisering har givet politikerne en tættere relation, som har medført at de kontakter
hinanden for at drøfte/løse konkrete problemstillinger. Desuden tilføjede Tue Von Påhlman,
at det vil være hensigtsmæssigt at spørgsmålene i interviewet stilles åbent og ikke kun i
relation til Sundhedsaftalens formål for på den måde, at få alle relevante input med i
evalueringen.

3. Evaluerings- og udviklingsmøde i driftsforum – 45 min
Den 19. april afholdt formandskabet og sekretariatet for driftsforum somatik og psykiatri et
evaluerings- og udviklingsmøde. Mødet tog udgangspunkt i en fælles evaluering af
formandskab, sekretariat, organisering, mødeindhold samt antal og karakter af projekter.
Konklusionerne fra mødet var, at der var behov for en reduktion i formandskabet samt
etablering af gennemgående sekretariat. Desuden blev det drøftet, at der er
uoverensstemmelser mellem kommissoriet og opgavefordelingen, og endeligt, at de mange
projekter, som kører i Klynge Vest betyder, at det er svært at sikre grundig implementering
og hermed den ønskede værdi for borgerne.
På baggrund af drøftelsen, er formandskabet blevet reduceret så der fremadrettet vil være én
regional og én kommunal formand for hhv. somatik og psykiatri. Derudover er der nedsat et
sekretariat med 2 gennemgående sekretærer på tværs af alle tre niveauer (politisk-,
styregruppe- og driftsniveau).
Vedr. mødeindhold var der enighed om, at det nuværende kommissorium for driftsforum
ikke direkte afspejler den egentlige opgavefordeling. Særligt de opgaver, som stilles af
Klyngestyregruppen fylder mere end hvad der var forventet hvorved opgaver/drøftelser
relateret til konkrete borgercases får for lidt plads. Driftsforum har på de tidligere møder
brug en stor del af tiden på at drøfte status på de igangværende projekter samt udpegning af
nye indsatser. På driftforumsmøde d. 18. maj drøftes kommissoriet. Med udgangspunkt i
drøftelsen, udarbejdes et udkast til et nyt kommissorium, som behandles på
klyngestyregruppemøde i september 2021.
Vedr. antal og karakter af igangværende projekter, ønsker driftsforum at igangsætte et
arbejde med at klassificere projekterne i temaer og relatere disse til Politisk Klynge Vests
udpegede fokusområder og Sundhedsaftalens politiske pejlemærker. Et eksempel herpå
kunne være virtuelle sundhedstilbud, hvor der i øjeblikket er igangsat flere projekter, som
arbejder mod samme mål. Det er driftsforums holdning, at det ved at reducere i antallet af
igangværende projekter, vil være muligt at sikre mere dybdegående implementering og
herigennem skabe større værdi for borgerne i Klynge Vest. Driftsforum ønsker at indstille en
model for det fremtidige projektarbejde i Klynge Vest til godkendelse på
klyngestyregruppens møde i september.

4

Det indstilles:
1. At Klyngestyregruppe Vest tager orienteringen vedr. formandskabet og
sekretariatet til efterretning.
2. At Klyngestyregruppe Vest godkender igangsættelse af revidering af
kommissoriet for de to driftsfora med henblik på senere godkendelse
3. At Klyngestyregruppe Vest godkender igangsættelse af arbejdet med lokale
projekter med henblik på senere stillingtagen
Referat
1. Taget til efterretning.
2. Godkendt. Det blev bemærket, at organiseringen omkring sundhedsaftalen betyder,
at politikerne er inviteret til at komme med input til klynges strategiske retning, og
at dette skal medtænkes og respekteres i arbejdet. Et udkast til kommissoriet
præsenteres på klyngestyregruppemøde i september.
3. Godkendt. Styregruppen finder det positivt at driftsforum ønsker at arbejde med at
sikre en bedre sammenhæng mellem klyngestrukturen og de mange projekter.
Desuden blev det nævnt, at Nye veje har en selvstændig organisering, men at
samtidig er det mange af de samme medarbejdere fra hospitalet, som arbejder ind i
Nye veje og klyngens resterende projekter. Derudover blev det nævnt, at det kan
være en fordel at arbejde intensivt med en indsats i en kortere periode for at opnå
resultater. Et udkast til projektarbejdet fremadrettet præsenteres på
klyngestyregruppemøde i september.

4. Status på COVID-situationen håndteringen heraf det videre arbejde med lokale
projekter.
Orientering – 30 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
Der blev givet status på COVID-19-situationen fra de deltagende parter:
Regionen
Der er generelt få COVID-patienter indlagt. Det er typisk en yngre generation, som
indlægges. Regionen har nedjusteret beredskabsniveauet til niveau 2 men kan med kort
varsel igen opjustere. Alt frontpersonale er pr. 2/6 færdigvaccineret i Thisted.
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Testindsatsen kører på højt niveau. Dog arbejdes der med en plan for hvordan
nedskaleringen skal foregå, i takt med at flere bliver vaccineret. Det forventes at
vaccinationen er færdig i slutningen af august.
Kommunerne
Begge kommuner kvitterer for det gode samarbejde med regionen ift. test og vaccination. I
Morsø Kommune er smitten meget lav mens den i Thisted Kommune er lidt højere men
stabil.

5. Evt. – 5 min.
Referat
Lisbeth Lagoni orienterede om, at DSR har udtaget Aalborg Universitetshospital, Thisted
som et af områderne til en eventuel konflikt. Det vil derfor have betydning for borgerne i
Klynge Vest, hvis der ikke indgås en aftale. Regionen har forhandlet nødberedskab, og er
derfor klar til at håndtere konflikt hvis det bliver nødvendigt.
Grethe Kirk og Eva Sejersdal orienterede om et pilotprojekt på hospitalsmatriklen i Thisted.
Projektet handler om at afprøve sygeplejersker fra akutmodtagelsen i lægevagten. Projektet
går forventeligt i gang pr. 1. september. Projektet følges tæt og evalueres efterfølgende.
Fremadrettet tilføjes følgende punkter som faste dagsordenspunkter til klyngestyregruppens
kommende møder:
- Punkter til næste møde
- Opmærksomhed på patient/borger-inddragelse
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