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REFERAT 

 
Møde i Direktørforum (Aarhus-klyngen) d. 3. oktober 2017 
 

 

Mødedeltagere 
Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, Aarhus Universitetshospital 
Programchef Anette Schouv Kjeldsen, Aarhus Universitetshospital 
Praktiserende læge Jakob Ravn 
Praktiserende læge Anna Visby Lunde 
Direktør Hosea Dutschke, Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg 
Sundhed og omsorgschef Kirstine Markvorsen, Aarhus Kommune, Sundhed og 
Omsorg 
Direktør Erik Kaastrup-Hansen, Aarhus Kommune, Sociale forhold og Beskæftigelse 
Driftschef Anna Marie Mikkelsen, Aarhus Kommune, Sociale forhold og 
Beskæftigelse 
Socialchef Lotte Henriksen, Aarhus Kommune, Sociale forhold og Beskæftigelse 
Direktør Jan Præstholm, Aarhus Kommune, Børn og Unge 
Chef for Sundhed og Trivsel, May-Britt Kullberg, Aarhus Kommune, Børn og Unge 
 
Sekretariat 
Sundhedschef Otto Ohrt, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 
Chefkonsulent Hanne Linnemann, sekretær, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 
Fuldmægtig Mette Hyldgaard, Planlægning, Aarhus Universitetshospital 
 
Afbud: 
Vicedirektør Rikke Skou, Region Midtjylland 
Psykiatridirektør Gert Pilegaard, Region Midtjylland 
Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital 

 

 

Ad. 1.  Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

 

Ad. 2. Mundtlig orientering om ny struktur på AUH 

Inge Pia Christensen orienterede om de ændringer, der er trådt i kraft på AUH pr. 1. 

oktober 2017. 

 

• Ny struktur træder i kraft 1. oktober 2017 

• Centerstrukturen nedlægges. Det samme gør stillingerne som centerchef. 

• Der vil fremadrettet være 5 direktører i hospitalsledelsen. Den nuværende 

hospitalsledelse suppleres med 2 nye medlemmer; hvoraf den ene er fun-

det. Det bliver Henrik Bech Nielsen. Den sidste stilling er slået op. Kandida-

ter til denne stilling skal have en sundhedsfaglig baggrund.  

• Der er ansat 3 programchefer, som skal arbejde på tværs med strategiske 

opgaver. Programcheferne er: Anette Schouv Kjeldsen, Lisbeth Kallestrup 

og Ove Bast. Program-emner er endnu ikke helt på plads. I overvejelserne 

er bl.a. ”Lighed i sundhed” og ”Patientinvolvering”. Der kommer til at ligge 

en del projekter under hvert program. 

• Programcheferne skal i arbejdet bl.a.: 

SUNDHED OG OMSORG 
Sundhed 

Aarhus Kommune 

Sundhedsstaben 

Rådhuset 

Rådhuspladsen 2 
8000 Aarhus C 

 

Telefon: 89 40 20 00 

Direkte telefon: 51 57 64 68 

 

Direkte e-mail: 
hlin@aarhus.dk 

www.aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Hanne Linnemann 
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- Udarbejde kommunikationsstrategi 

- Beskrive og indgå i samarbejde med almen praksis og kommuner 

- Beskrive forskningsindsats 

- Arbejde med data og de kliniske databaser 

- Udarbejde plan for videndeling 

- Udarbejde strategi for samarbejdet lokalt i klyngerne, regionalt, natio-

nalt og internationalt 

• Eva Sejersdal, som hidtil har deltaget i møderne i Direktørforum, har fået nyt 

job som direktør for Patientforløb i Region Nordjylland 

• De nuværende centerstabe samles – sammen med den nuværende admini-

stration – i en ny hospitalsstab. Der skal arbejdes mere på tværs og ud mod 

klinikken 

• Afdelingsledelserne refererer fra 1. oktober 2017 direkte til de enkelte direk-

tører i hospitalsledelsen. Direktørerne bliver kontaktperson for et bestemt 

antal afdelingsledelser. 

 

Der vil også blive set på den nuværende afdelingsledelsesstruktur. Udgangspunktet 

er, at den lægelige specialeplan overholdes, men at der godt kan ses nærmere på 

ledelsesstrukturen indenfor disse rammer. 

 

 

Ad. 3. Temadrøftelse Almen praksis 

Praktiserende læge Jakob Ravn holdt oplæg. 

Oplægget er vedhæftet som bilag. 

 

Den sidste slide i oplægget er en opsamling på de ønsker til samarbejde, som med-

lemmer af direktørforum har nævnt i de små videoklip. 

Nedenfor er ønskerne grupperet efter emner med forslag til i hvilket regi, der kan 

arbejdes videre med dem. 

 

Jakob Ravn slog fast, at almen praksis arbejder med udgangspunkt i at holde bor-

gerne sunde og raske. Praktiserende læger arbejder dagligt ud fra, at det er borgere 

med størst behov, der skal have mest hjælp og støtte (social ulighed i sundhed). 

Andre borgere guides på vej til selv at håndtere sundhedsudfordringerne. Almen 

praksis afslutter selv fortsat omkring 90 % af de patienter, der kommer i konsultatio-

nen. 

 

Ny overenskomst for PLO er på vej i urafstemning. Vurderingen er, at overenskom-

sten stemmes igennem. 

 

Samarbejdet mellem praktiserende læger og Aarhus Kommune sker bl.a. via KLU – 

Kommunalt Lægeligt Udvalg. Der afholdes 4 møder årligt, og møderne er efterhån-

den ved at være velfungerende. 

Der har tidligere en gang årligt været afholdt (fyraftens-)rådhusmøde. Det har været 

på stand-by det seneste år. Almen praksis har et ønske om at genoptage rådhusmø-
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derne. Der er ønske om at få besat de vakante praksiskonsulentstillin-

ger/praksiskoordinatorstillinger på AUH og i MSB, Aarhus Kommune. 

 

 

Emner Forslag til forum for videre drøf-

telse 

Attester, kan vi samarbejde på en anden måde. Det er svært 

og det er dyrt 

I regi af KLU (Kommunalt-lægeligt 

udvalg) 

Brug af åben konsultation –  

Videokonsultation – beskrivelse af pilotafprøvninger 

I regi af KLU (Kommunalt-lægeligt 

udvalg) 

Målgrupper, der ”fylder” meget i almen praksis: 

Stress-ramte borgere 

Stress-tilbud – kan kommunen tage mere over, når det er 

udredt, at de ikke har en depression? 

 

Psykisk sårbare unge 

Vi er ikke helt i mål med arbejdet med denne målgruppe 

I regi af KLU (Kommunalt-lægeligt 

udvalg) 

 

Beskrivelse/oversigt over tilbud og 

henvisningsmuligheder: 

Stress/depression 

Mental sundhed – psykisk sårbare 

(unge) 

Rammedelegering til de kommunale sygeplejersker. PLO-

Aarhus vil gerne, men vi afventer lige nu Styrelsen for Patient-

sikkerhed 

I regi af KLU (Kommunalt-lægeligt 

udvalg) 

Opgaver, der kunne flyttes fra almen praksis til kommuner 

F.eks. revurdering ved vederlagsfri fysioterapi, tilbud ved klini-

ske diætister, opgaver i Sundhed og Omsorgs sundhedsklinik-

ker, hvor der løbende sker kompetenceudvikling af de forskel-

lige faggrupper m.m. 

Henvisning til kommunale sundhedstilbud 

I regi af KLU (Kommunalt-lægeligt 

udvalg) 

Udgående funktioner og rådgivning fra hospital 

I sundhedsaftale-regi er der udarbejdet en række principper for 

samarbejdet om udgående funktioner og rådgivning fra hospi-

tal til kommuner.  

Ønske om svar på korrespondancer fra AUH 

Almen praksis ønsker mere fokus på besvarelser fra AUH 

Drøftes i Voksenstyregruppen 

 

 

 

 

AUH følger op  

Ulighed i sundhed 

Sammenhængende indsats – de 3 spor 

Opsamling fra arbejdet med diabetes, KOL og angst/psykisk 

sårbarhed 

Arbejde med borgerrejser 

Opsamling sker i styregrupperne 

 

Præsenteres for Direktørforum 

Udvidet samarbejde med almen praksis omkring praksis-

konsulenterne 

Løbende møder mellem kommunens 

praksiskonsulenter og Aarhus Kommu-

ne (MSO) 

Praksiskonsulenter fra AUH inviteres 

med 1-2 gange årligt (i forbindelse med 

KLU møder) 

”Rådhus-fyraftensmøder” genoptages 
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efter en pause. AUH praksiskonsulenter 

inviteres med.  

 

 

Ad. 4. Indledende drøftelse om klyngedialogmøde vedr. udarbej-
delse af ny sundhedsaftale 

Klyngerne er, som led i processen for udarbejdelse af den kommende sundhedsafta-

le, inviteret til klyngedialogmøde med repræsentanter fra sundhedsaftale-

sekretariatet. 

 

Formålet med dialogmødet er at indsamle erfaringer fra arbejdet med den eksiste-

rende sundhedsaftale og at få identificeret aktuelle udfordringer i det tværsektorielle 

sundhedssamarbejde. Input fra klyngedialogmøderne skal bruges på en administrativ 

workshop om den nye sundhedsaftale, som afholdes d. 20. december 2017. 

 

Klyngedialogmødet er indledende. Der bliver mulighed for inddragelse af klyngerne 

senere i processen. 

 

Konklusion: 

Der er efter mødet kommet bemærkninger fra AUH til referatet. 

De fremsendte bemærkninger betyder, at der er uenighed om konklusionen fra mø-

det;  hvilke emner, der skal på dagsordenen til næste møde i Direktørforum. 

 

Forretningsudvalget afklarer uenighederne på mødet d. 23. oktober 2017. 

 

Ad. 5. Skriftlig orientering 
Ingen bemærkninger 

 

Ad. 6. Eventuelt 
Ingen bemærkninger 


