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Kommissorium for Klyngestyregruppen i Vestklyngen 

 

 

Klyngestyregruppen i Vestklyngen er en del af en overordnet 

organisering af samarbejdet i forhold til Sundhedsaftalen, hvor kvalitet 

og kvalitetsudvikling dagsordensættes til gavn for borgere. Vestklyngen består af 

Hospitalsenheden Vest, Regionspsykiatrien, de seks kommuner Herning, Holstebro, Ikast-

Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer samt Almen praksis i tæt samarbejde med 

Sundhedsplanlægning Region Midtjylland. 

 

Klyngestyregruppen er det strategiske niveau og er beslutningsdygtige, når opgaver og aftaler 

i relation til Sundhedsaftalen behandles. Det betyder blandt andet, at der i Klyngestyregruppen 

er repræsentanter fra sundhedsområdet, psykiatrien, Børne-unge-området samt fra 

beskæftigelsesområdet. Klyngestyregruppen er Vestklyngens øverste samarbejdsorgan og 

Klyngestyregruppen samarbejder på regionalt niveau med Sundhedsstyregruppen og Sund-

hedskoordinationsudvalget. 

 

Medlemmer af Klyngestyregruppen: 

 1-2 Direktører eller lignende fra hver af de seks kommuner, således at områderne 

sundhed, ældre, omsorg, beskæftigelse, psykiatri samt Børne-unge er repræsenteret i 

gruppen. 

 Hospitalsenheden Vest repræsenteres af Hospitalsledelsen. 

 Regionspsykiatrien repræsenteres af direktør for psykiatrien. 

 Almen praksis repræsenteres af PLO-M samt af regional praksiskonsulent. 

 Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland repræsenteres v. vicedirektør eller 

kontorchef. 

 Sekretariatsbetjening fra Hospital, Region og Kommune. 

 

Roller: 

Det forudsættes, at man som regionalt eller kommunalt medlem af Klyngestyregruppen er 

beslutningsdygtig og kan repræsentere dels egne dels andre fagområder i egen organisation. 

Klyngestyregruppen består i udgangspunktet af direktører eller lignende fra de seks 

kommuner, psykiatrien og hospitalsledelsen samt repræsentation fra almen praksis. For de 

kommunale medlemmer gælder det, at de i videst muligt omfang repræsenterer hinanden, 

således at beskæftigelses-området på tværs af kommunerne kan blive repræsenteret af én 

kommune, mens fx Børne-unge-området repræsenteres af en anden kommune. For de 

regionale repræsentanter gælder det, at man kan sikre sammenhængskraften både på 

hospitaler, i administrationen og i forhold til andre klynger i regionen. 

Repræsentanter fra almen praksis repræsenterer endvidere praktiserende læger i Vestklyngen. 

 

Formandsskab: 

Klyngestyregruppen har delt formandsskab mellem region(hospital) og kommune. Det 

kommunale formandsskab går på skift mellem de seks kommuner og varetages i 2 år ad 

gangen, men med et overlap på 2 x 6 mdr. i forbindelse med formandsskiftet. 
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Opgaver: 

Klyngestyregruppen er som udgangspunkt et strategisk organ som tager udgangspunkt i 

Sundhedsaftalens værdier og visioner. Klyngestyregruppen er central i forhold til kontakten til 

Sundhedsstyregruppen og Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland. 

 

Konkrete opgaver: 

 Omsætter værdier og visioner fra Sundhedsaftalen til Vestklyngen. 

 Arbejder i et grænsekrydsende lederskab på at formidle viden i forhold til andre 

klyngers aktiviteter. 

 Er den strategiske sparring for dels regionale dels kommunale repræsentanter i forhold 

til samarbejdet omkring Sundhedsaftalen. 

 Samarbejder om at skabe sammenhæng i det sundhedsfaglige indhold. 

 Arbejder sammen om at tilpasse, behovsafdække samt koordinere indsatser for de 

gode forløb på tværs af sektorerne. 

 Tager stilling til hensigtsmæssig opgavefordeling i andre niveauer under 

Klyngestyregruppen. 

 Strategiske overvejelser i forhold til håndtering af opgaver overdraget fra 

Sundhedsstyregruppen og Sundhedskoordinationsudvalget. 

 Erfaringsudveksler og sparer på tværs af sektorerne. 

 Sikrer at aftaler om tværsektorielle forløb skaber sammenhæng for patient og borger – 

herunder at der kan drøftes muligheder for justering af allerede indgåede aftaler. 

 Klyngestyregruppen sikrer videre formidling af informationer og opgaver i egne 

organisationer samt til relevante undergrupper. 

 Deltager i årlige dialogmøder med faggrupper og netværksgruppemedlemmer fra IT, 

kvalitet og Økonomi. 

 

 

Betjening af Klyngestyregruppen: 

Til Klyngestyregruppen er tilknyttet et fællessekretariat bestående af én repræsentant fra 

Hospitalsenheden Vest samt én kommunal repræsentant afhængigt af formandsskab. 

Fællessekretariatet understøtter sammenhæng mellem Klyngestyregruppen, Fokusgrupperne 

og Udviklings- og Implementeringsgrupperne. 

Fællessekretariatet planlægger og deltager i klyngestyregruppemøder, temadage m.m. 

 

Mødekadence i klyngestyregruppen: 

Klyngestyregruppen mødes fire gange årligt. Dagsorden udsendes 14 dage forud for møderne, 

for at understøtte kravet om, at man som medlem repræsenterer eget og andre fagområder og 

derfor skal have mulighed for at indhente relevante oplysninger forud for mødedeltagelse. 

 

Én gang halvårligt inviteres til fælles inspirationsmøde mellem Klyngestyregruppe og 

Fokusgrupper. Her gives en kort status på Fokusgruppernes arbejde samt dialog om gensidige 

forventninger fremadrettet i forhold til hvilke mål der skal prioriteres i Vestklyngen. 

 

 

Kommissorium godkendt i Vestklyngen d. 3. maj 2017. 

 


