Chefteamindstilling:

Etablering af Klynge for Træning og drøftelse af effektmål
Den 28. juni 2019, Sundhed

Baggrund:

Kommunikation:

På Chefmøde d. 5. april 2019 besluttede Chefteamet, at der nedsættes en Klynge for Træning i et delt
klyngeansvar mellem Akuttilbud og Rehabilitering og Område Midt med Sundhedsstrategi og Forebyggelse
som strategisk partner. Klynge for Træning er en del af Program Træning og Rehabilitering (bilag 1) og
etableres med ansættelse af en udviklingsergoterapeut og en udviklingsfysioterapeut pr. 1. august 2019.

Kommunikation omkring Klynge for Træning sker i regi af Program Træning og Rehabilitering og formidles
bredt ud i Sundhed og Omsorg gennem kommunikationen omkring Fokus 19. Derudover sikres den målrettede
kommunikation og løbende koordinering ved at dagsordensætte initiativer under Klynge for Træning på
relevante mødefora og ved løbende inddragelse af relevante interessenter og samarbejdspartnere.

Formålet for Klynge for Træning er at understøtte udvikling på træningsområdet med henblik på at skabe
mere direkte borgertid blandt ergo- og fysioterapeuter, sikre evidensbaserede træningsforløb og forbedre
dokumentationspraksis. For borgerne vil det betyde, at de modtager det rette træningstilbud på rette
tidspunkt. Konkrete initiativer er bl.a. booking af ergo- og fysioterapeuters arbejdstid, dataunderstøttelse af
effektmål samt implementering af udrednings- og interventionsgarantier for forløb efter SEL §§ 83a, 86.1
og SUL 140.
Etablering af klyngesamarbejdet på træningsområdet følger processen for arbejdet med effektmål i
klyngerne som en del af strategi og datainformeret ledelse i Sundhed og Omsorg – samt Guideline for
etablering af ny klynge. Effekt- og implementeringsmål er kvalificeret på Tværgående Chefmøde d. 18. juni
2019.

Denne indstilling er (Sæt X):

Beslutninger:

Åben indstilling
X
Lukket indstilling
Koordineret (inden indstilling fremsendes) med andre afdelinger, hvilke: Akuttilbud og Rehabilitering,
Område Midt og Sundhedsstrategi og Forebyggelse

Chefteamet beslutter:
• At godkende rammerne for etablering af Klynge for Træning (bilag 2)
• At drøfte og godkende effekt- og implementeringsmål for Klynge for Træning (bilag 2)

Ansvarlig leder/afdeling: Majbritt Veise Blohm og
Ulla Reintoft Henriksen

Deltager på mødet: Majbritt Veise Blohm, Ulla
Reintoft Henriksen og Anette Søbye Philipsen

Direkte udgifter
2019

Effekt:

2020

2021

2022

Udgiften finansieres inden for: (Sæt X)

Effekt- og implementeringsmål drøftes og vedtages på dette møde.
Afd. grundbudget

Opfølgning:

Afd. opsparing

MSO’s fælles opsparing

Den videre opfølgning på fremdriften for effekt- og implementeringsmål under Klynge for Træning sker i
henhold til de fastsatte kvartalsvise KURS-møder og strategiske møder i regi af Fokus 19.

Chefteamet godkendte d. 5. april 2019 finansiering af Klynge for Træning. Finansiering sker via en
budgettilførsel på 4,3 mio. kr. til terapeutfaglig ledelse i Sundhedsenhederne. Heraf afsættes 1,2 mio. kr.
afsættes til ansættelse af ovennævnte udviklingsergoterapeut og udviklingsfysioterapeut.

Tværgående Chefmøde

D. 18. juni 2019

Chefteam-møde

Ansættelse af
udviklingsergo- og
fysioterapeut

Klynge for Træning
kickstartes

KURS-møde

Dags dato

D. 1. august 2019

D. 1. august 2019

D. 10. september 2019

Referat:
Chefteamet besluttede
• At godkende rammerne for etablering af Klynge for Træning (bilag 2)
• At godkende målsætning og primære og sekundære drivere
• At der skal arbejdes videre med effektmål og implementeringsmål, idet de pt har karakter af at være procesmål, som de fremgår af
bilag 2.
• Herudover oplyste MB at det er en stor opgave at få baseline data. Det kan blive en problemstilling i forhold til den senere
effektmåling.

