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Forretningsudvalget (Direktørforum) 
Møde 6. marts 2017 
 
 
Mødedeltagere: 
Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital (Afbud) 

Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, Aarhus Universitetshospital 

Centerchef Eva Sejersdal Knudsen, Aarhus Universitetshospital 

Direktør Hosea Dutschke, Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg 

Sundhed- og Omsorgschef Kirstine Markvorsen, Aarhus Kommune, Sundhed og 

Omsorg  

Leder Sundhedsstrategisk Stab Otto Ohrt, Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg 

Chefkonsulent Hanne Linnemann, Aarhus Kommune, sekretariat 

Fuldmægtig Mette Hyldgaard, Aarhus Universitetshospital, sekretariat 

 
 
Referat fra den 6. marts 2017 
 
Pkt. 1. Forretningsudvalget i 2017 
 

A) Mødeplan 
Forretningsudvalget godkendte mødeplanen for 2017. 

 
B) Årshjul (temaer, emner) 

Forretningsudvalget kan ikke godkende, at alle Direktørforum møder i 2017 

udvides fra 2 til 3 timer. Forretningsudvalget ønsker, at vi så vidt muligt hol-

der os til 2 timers møder, men at det kan aftales, at møderne udvides, hvis 

der er et særligt behov for det. 

 

Det blev aftalt, at mødet i Direktørforum 24. marts 2017 udvides med ½ time, 

så tidsrummet for mødet bliver kl. 13.00 – 15.30. 

 

Direktørforum har fastlagt temaer for de 4 temadrøftelser i 2017. Forret-

ningsudvalget vil gerne være godt forberedt til temadrøftelserne. Forventning 

til temadrøftelserne er, at aktørerne i Direktørforum får et billede af hvor vi – 

sammen – kan gøre en bedre indsats? 

• Hvor vi arbejder i samme retning 

• Hvor vi er opmærksomme på de muligheder/tilbud/indsatser andre 

sektorer har 

 

Det er ikke en forventning, at temdrøftelserne skal kaste mange nye projek-

ter af sig.  

 

Sekretariatets opgave er at sikre, at der tidligt sker forberedelse af temadrøf-

telserne, udpegning af tovholdere m.m.  
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C) Kommissorium for Forretningsudvalget  

Forretningsudvalget godkendte de udarbejdede kommissorier for Direktørfo-

rum, Forretningsudvalget og de to styregrupper med følgende bemærknin-

ger: 

 

• Støttegruppe for digitalisering slettes af organisationsdiagrammet. 

Begrundelsen er, at der i Aarhus-klyngen er andre støttegrupper ud-

over gruppen omkring digitalisering. 

• Forretningsudvalget anerkender dog, at digitaliseringsgruppen har 

vigtige opgaver i relation til sundhedsaftalen – f.eks. i forhold til im-

plementering af den nye rammeaftale for MedCom elektroniske kor-

respondancer, FMK-implementering m.m. 

• Støttegruppen for digitalisering anmodes derfor om at formulere et 

par linjer om hvilke opgaver, de forventer at skulle arbejde med i 

2017. Denne arbejdsplan skrives efterfølgende ind i status for sund-

hedsaftalen.  

 

Forretningsudvalget har et ønske om, at der bliver en større sammenhæng 

mellem Forretningsudvalget og de to styregrupper. Der er samtidigt et ønske 

om, at der kommer et større drive i styregruppernes arbejde.  

 

Forretningsudvalgets medlemmer understreger vigtigheden af, at formæn-

dene for styregrupperne sidder tæt på det strategiske niveau, så der ikke 

opstår tvivl om i hvilken retning, der skal arbejdes. 

 
 
Pkt. 2. Udarbejdelse af status for sundhedsaftalen (Aarhus-
klyngen) 
 

Forretningsudvalget drøftede det medsendte bilag med foreløbig status på 

Aarhus-klyngens omsætning og implementering af sundhedsaftale 2015-

2018. Forretningsudvalget fandt oversigten overskuelig og synes den giver 

et godt overordnet blik. 

 

Sekretariatet anmodes om at opdatere den foreløbige status på Aarhus-

klyngens implementering af sundhedsaftalen. 

 

Forretningsudvalget beder sekretariatet sortere i opgave-oversigten og ud-

arbejde et forslag på hvilke områder, der skal ske en særlig opfølgning på. 

Forretningsudvalget har derudover et ønske om at gå dybere ned på udvalg-

te områder – at folde de områder ud, hvorpå der (endnu) ikke er en glad 

smiley. Forretningsudvalget ønsker, at der kommer et forslag til en tidsplan. 

 

Sekretariatet inddrager styregrupperne i dette arbejde. 
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Forretningsudvalget ønsker, at den udarbejdede status for implementering af 

sundhedsaftalen på udvalgte områder suppleres med en dataopfølgning.  

 

Der vil fremadrettet også komme løbende dataopfølgning for Aarhus-klyngen 

i forhold til målopfyldelse på indikatorerne ved de 8 nationale mål på sund-

hedsområdet. 

 

 
Pkt. 3. Forberedelse af møde i Direktørforum 24. marts 2017 
 

A) Tema: Sundhed og arbejdsmarked 
Der er nedsat en planlægningsgruppe, som forbereder temadrøftelsen om 

sundhed og arbejdsmarked på mødet i Direktørforum 24. marts. 

Tovholdere for planlægningsgruppen er Aarhus Kommune, Magistratsafde-

lingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. 

 

Temadrøftelsen bliver en blanding af data, oplæg og spørgsmål til drøftelse. 

 

NB! På Sundhedsstyregruppe møde (region og kommuner) i maj er 2 klyn-

gestyregrupper blevet bedt om at holde oplæg om, hvordan opgaven vedr. 

sundhed og arbejdsmarked gribes an. Aarhus-klyngen har sagt ”ja” til at 

komme med et oplæg. 

Det skal aftales hvem fra Aarhus-klyngen, der holder oplægget. 

 

Der afsættes i alt 70-80 minutter til temadrøftelsen. 

 

B) Borger Design Aarhus – der afsættes 30 min. 
Fra flere sider er der peget på, at ”diabetes” kunne være et oplagt emne. 

Borger Design Aarhus har derfor været på besøg i de to styregrupper. Sty-

regrupperne har peget på to forskellige mulige målgrupper indenfor diabetes 

– dels a) unge med type 1 diabetes og b) forebyggelse af overvægt – bl.a. 

hos unge gravide eller børn/unge med overvægt. 

 

Forretningsudvalget vil indstille til Direktørforum, at emnet skal være unge 

type 1 diabetikere. Baggrunden for denne anbefaling er, at den opnåede 

viden kan bruges i det kommende Steno Diabetes Center.  

 

På Direktørforum mødet 24. marts skal der også ske en afklaring af, om 

Borger Design Aarhus skal fortsætte efter 1. juli 2017 og evt. i hvilken form. 

 

Borger Design Aarhus har udarbejdet et oplæg. Forretningsudvalget vil ger-

ne undersøge, om der er mulighed for allerede i efteråret 2017 at søge om 

med-finansiering fra Region Midtjylland. Det kan dermed blive en god start 

på et begyndende samarbejde mellem region og kommune. Inge Pia Chri-

stensen undersøger dette med Christian Boel. AUH forventer ikke at kunne 

medfinansiere efter 1. juli 2017. 
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C) Aktionsforskning i Aarhus-klyngen (Annemette Digmann) 
- Der afsættes 20 min. 

 

Inge Pia Christensen oplyste om et tværsektorielt udviklings- og forsknings-

projekt fra Horsens - ”Horsens på forkant”, der skal optimere sundhedstilbud 

til kronisk syge borgere og give dem bedre indsigt i deres sygdom. 

 

Det blev foreslået at invitere lægefaglig chef fra Regionshospitalet i Horsens, 

Jørgen Schiøler, til at komme med et oplæg på mødet i Direktørform d. 24. 

marts i stedet for et oplæg om Aktionsforskning. Inge Pia Christensen ven-

der tilbage, om det er muligt. Hvis ja, er forslaget, at oplægget fra Annemette 

Digmann skubbes til mødet den 2. juni 2017.  

 

Sundhedsfaglige på Hospitalsenheden Horsens og Horsens Kommune, 

Apotekerforeningen samt praktiserende læger er involveret i projektarbejdet. 

Horsens på Forkant med Sundhed” danner grundlag for data og viden, som 

projektet gerne vil have dokumenteret. Derfor er der indgået forskningsaftale 

på områderene: Samfundsøkonomi, tværsektoriel ledelse samt hvordan 

teknologi påvirker sygeplejerskers mulighed for omsorg.  

 

Inge Pia Christensen nævner muligheden for, at Aarhus-klyngen evt. kan 

koble sig på nogle af udviklings- og forskningsprojekterne. 

 

D) Første drøftelse af forventninger til Direktørforums temadrøftel-
se af ”Psykiatri” – 25 min. 

 

Punktet blev ikke drøftet.  

 

 

Pkt. 4. Det bilaterale samarbejde mellem Aarhus Universitetsho-
spital og Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 

 
A) Opfølgning vedr. antal færdigbehandlede patienter 

Forretningsudvalget ønsker at følge arbejdet, herunder at modtage data om 

udviklingen. Derudover understreger Forretningsudvalget, at det er Styre-

gruppen for voksne borgere/patienter, der har opgaven.  

 

B) Orientering om Aarhus Kommunes arbejde med investerings-
modeller på sundhedsområdet 

Aarhus Kommune orienterede om arbejdet med investeringsmodeller på 

sundhedsområdet. 

 

Ved indgåelse af budgetforliget for budget 2017 har forligspartierne i Aarhus 

Byråd besluttet, at der skal arbejdes videre med en investeringsmodel for at 

forebygge øgede udgifter til kommunal medfinansiering. Baggrunden er, at 
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der fra 2018 sker der en ændring af den kommunale medfinansiering, som 

betyder, at den kommunale medfinansiering bliver større for aldersgruppen 

0-2 år og for ældre på 65 år og derover. Kommunerne opfordres dermed til 

at intensivere indsatsen i forhold til disse to målgrupper. Indsatserne skal 

medvirke til at forebygge behandling og indlæggelse for de to målgrupper. 

 

Indsatserne vil kræve et endnu tættere samarbejde mellem magistratsafde-

lingerne internt i Aarhus Kommune og dialog og indgåelse af aftaler med 

Region Midtjylland (både hospital og almen praksis). 

 

Aarhus Kommune vil løbende inddrage samarbejdspartnerne i arbejdet. 

 


