Sammendrag fra drøftelser i de enkelte klyngestyregrupper om organisering af
samarbejde, dialog og sparring om nye projekter mellem SDCA og parterne i den
pågældende klynge:

Aarhusklyngen

Fra voksenstyregruppen den 10. september
Samarbejde mellem SDCA og klyngen forankres i de to
styregrupper i Aarhusklyngen – afhængigt af indholdet i enten
børne- eller voksenstyregruppen.
Derudover er SDCA sammen med styregruppernes sekretariat
ved at udarbejde et forslag til et kommissorium for en
diabetesgruppe, som kan nedsættes under klyngen med
repræsentanter fra hhv. SDCA (AUH), Aarhus Kommune og
almen praksis. Kommissoriet drøftes på møde i
Børnestyregruppen d. 7. februar.

Vestklyngen

Fra klyngestyregruppemøde d. 20. maj 2019:
Samarbejdet mellem SDCA og klyngen skal tænkes ind i den
eksisterende organisation.
Ved nye projekter i Vestklyngen beslutter klyngestyregruppen,
hvilken af de tre fokusgrupper i klyngen, som projektet skal
placeres under, herunder:
− Børn
− Voksne
− Beskæftigelse
Det blev aftalt, at SDCA deltager på et kommende
klyngestyregruppemøde for at præsentere et
populationsoverblik for klyngen med henblik på en fælles
datadreven målgruppeudvælgelse.

Midtklyngen

Fra klyngestyregruppemøde d. 21. juni 2019:
Midtklyngen udpeger en gruppe, som er SDCAs indgang til
klyngen. Klyngeformandskabet følger op på dette.
Tværsektorielle projekter i Steno Partner aftalen skal også
tages op i denne gruppe, så kommuner og almen praksis
involveres, og der sikres koordinering mellem projekterne.
Samarbejdet skal tage afsæt i strategiske indsatsområder i
Midtklyngen.

Horsensklyngen

Fra klyngestyregruppemøde d. 6. juni 2019:
SDCA skal kontakte formandskabet i klyngestyregruppen, hvis
man gerne vil drøfte indsatsområder eller ideer til indsatser.
I forhold til konkrete indsatser og projekter kan de

eksisterende samarbejdsfora i klyngen også benyttes,
herunder:
− Informationsmøder for almen praksis (2 x årligt)
− KLU i kommunerne
Randersklyngen

Fra klyngestyregruppemøde den 14. november
Tiltag i forhold til samarbejdet mellem SDCA og klyngen skal
drøftes påny på et kommende klyngestyregruppemøde i 2020.
Konkret blev der sat fokus på følgende som mulige områder for
videre samarbejde:
• Ønske fra kommunerne om samarbejde omkring
forebyggende indsatser
• Ønske om udvikling af kompetencegivende tilbud til
kommunale sygeplejersker
• Ønske fra almen praksis om kriterier for henvisning til
hospitalet, så patienterne ses det rette sted

