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Klyngestyregruppens arbejde tager udgangspunkt i Sundhedsaftalens (2019) vision om at være
”sammen om sundheden”. Borgerne i Vendsyssel skal opleve et sammenhængende og effektivt
sundhedsvæsen, der er til for dem, og som styrker deres sundhed.
Som en del af dette, skal klyngestyregruppen omsætte og implementere Sundhedsaftalen i klyngen og
realisere den med udgangspunkt i den implementeringsplan, som Sundhedskoordinationsudvalget har
besluttet.
Klyngestyregruppen er nedsat og arbejder efter følgende aftalte principper for alle klynger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 i Region Nordjylland , hver med en Klyngestyregruppe. Klynge Nord er sammensat af
Hjørring Kommune, Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Læsø Kommune,
Regionshospital Nordjylland, Psykiatrien, Den Regionale Fællesadministration samt ad hoc
repræsentation fra PLO.
Den overliggende struktur har Klynge Nord til fælles med de tre øvrige klynger;
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Derudover har Klynge Nord valgt, at det driftsnære, tværsektorielle samarbejde varetages i to
driftsfora:
•
•

Driftsforum Nord Somatik
Driftsforum Nord Voksenpsykiatri

Dertil kommer de to regionsdækkende fora; Driftsforum Børn-Unge Somatik og Driftsforum BørnUnge Psykiatri.
Driftsforaene refererer formelt til Klyngestyregruppe Nord.
Sammensætning
Faste deltagere
Fra kommunerne
Direktør for Sundhed, Ældre og Handicap, Hjørring Kommune (kommunal medformand)
Social- og Sundhedsdirektør, Frederikshavn Kommune
Direktør for Sundhed og Velfærd, Brønderslev Kommune
Forvaltningschef, Ældre og Sundhed, Læsø Kommune
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Fra Region Nordjylland
Plejefaglig direktør, Regionshospital Nordjylland (regional medformand)
Hospitalsdirektør, Regionshospital Nordjylland
Direktør, Patientforløb og kvalitet, Psykiatrien
Direktør, Patientforløb og Økonomi, Fællesadministrationen
Fra driftsforum
Formandskabet
Sekretariat
Konsulent, Hjørring Kommune
Konsulent, Regionshospital Nordjylland
Ad hoc
PLO
Mødefrekvens
Som udgangspunkt 4 møder årligt. Klyngestyregruppen kan selv fastsætte yderligere møder.
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 Regionshospital Nordjylland og Hjørring
Kommune. Der koordineres med Koordineringsgruppen for Sundhedsaftalen.
Referater er efter godkendelse tilgængelige på Sundhedsaftalens hjemmeside. Klyngestyregruppen
beslutter i øvrigt selv sin arbejdsform.
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