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REFERAT 

 
Møde i Forretningsudvalget d. 23. oktober 2017 
 

 

Mødedeltagere 
Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, Aarhus Universitetshospital 
Programchef Anette Schouv Kjeldsen, Aarhus Universitetshospital 
Sundhedschef Otto Ohrt, Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg 
Chefkonsulent Hanne Linnemann, sekretær, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 
Fuldmægtig Mette Hyldgaard, Planlægning, Aarhus Universitetshospital 
 
Afbud: 
Direktør Hosea Dutschke, Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg 
Sundhed og omsorgschef Kirstine Markvorsen, Aarhus Kommune, Sundhed og 
Omsorg 
Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital  
 
 

 

Ad. 1.  Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

 

Ad. 2. Fremtidig samarbejdsstruktur og samarbejdstemaer i Aarhus-

klyngen 

Med baggrund i drøftelserne på det ekstraordinære møde i Forretningsud-

valget d. 9. oktober 2017 har sekretariatet udarbejdet et notat med forslag til 

ny struktur for Aarhus-klyngen. 

Aarhus Universitetshospital havde til mødet 9. oktober også udarbejdet et 

skriftligt oplæg til ny struktur. Pga. manglende tid, blev det ikke drøftet på 

mødet d. 9. oktober. 

  

Begge oplæg var baggrunden for drøftelsen på mødet i Forretningsudvalget 

d. 23. oktober. 

 

Budskaberne var: 

• Vi skal have tegnet Sundhedsstyregruppen og Fællessekretariatet 

ind i figuren 

• Vi skal fastholde, at vi har 2 styregrupper (børn, unge og familier 

samt voksen) og en drift-samarbejdsgruppe mellem AUH og Samsø 

Kommune. 

• Voksenstyregruppen består af 5 medlemmer, som alle er på strate-

gisk ledelsesniveau: 1 fra AUH (Anette Schouv Kjeldsen), 1 fra MSO 

(Kirstine Markvorsen), 1 fra Regionspsykiatri og 1 fra MSB samt 

praksiskonsulent Anna Visby Lunde. 

• Der skal fortsat være delt sekretariat i styregrupperne. Voksenstyre-

gruppen foreslås udvidet med 1 sekretær fra psykiatri området 

• Navnet på arbejdsgrupperne ændres til ”ad hoc grupper” 
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• Mandat og opgaver for styregrupperne og arbejdsgrupperne stram-

mes op 

• Der udarbejdes en generisk model for hvornår og hvordan ad hoc 

grupper nedsættes. 

 

Efter mødet har sekretariatet tilrettet notatet, som medsendes dette referat. 

  

Sekretariatsfunktionen 

Der var en kort drøftelse af sekretariatsfunktionen. 

Aarhus Kommune tilbød at fortsætte sekretariatsopgaven ind i 2018, hvis det 

ønskes. AUH er dog indstillet på – som aftalt – at tage over på opgaven fra 

januar 2018. 

 

Der var enighed om, at sekretariatsopgaven varetages på fællesskabets 

vegne. Det betyder, at det skal sikres, at alle bliver hørt/inddraget. 

Det betyder ikke, at der skal være enighed/konsensus om alle op-

læg/indstillinger, der lægges frem. Uenighederne er det, der skal afkla-

res/drøftes på møderne. 

 

Ad. 3. Dagsorden til Direktørforum 16. november 2017 

Det blev aftalt: 

• At der skal et beslutningspunkt på direktørforum mødet d. 16. no-

vember om invitation til klyngedialogmøde i forbindelse med for-

analyse til ny sundhedsaftale. 

 

På nuværende tidspunkt vurderes dialogen primært at være proces-

orienteret og ikke om indhold i den kommende sundhedsaftale. 

Klyngerne vil blive inddraget i arbejdet igen på et senere tidspunkt. 

 

Hvis der kommer andre meldinger fra sundhedsaftalesekretariatet, 

vil MSO give besked herom. 

 

Punktet på direktørforum bliver derfor at få udpeget de repræsentan-

ter fra Direktørforum, der deltager i dialogmødet. Dialogmødet skal 

være afholdt inden starten af december 2017. 

 

• At temadrøftelsen på Direktørforum mødet 16. november bliver om 

temaet ”diabetes”. 

 

Overlæge Troels Krarup Hansen inviteres til at holde oplæg på mø-

det. Han er ansat i MEA, men bliver en del af Steno Diabetes Cente-

ret. 

 

Sekretariatet udarbejder et samlet udkast til program for temadrøf-

telsen. 
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Forretningsudvalget vil foreslå, at der efter temadrøftelsen bliver nedsat en 

ad hoc gruppe på tværs af styregrupperne. I ad hoc gruppens arbejde skal 

der ske en kobling til de nationale mål, og der skal tænkes både forebyggel-

se, behandling, træning/rehabilitering m.m. ind samtidigt. I arbejdet tænkes 

naturligt reduktion i social ulighed i sundhed ind som en bærende faktor. 

 

Ad. 4. Musik og Sundhed 

MSO har sat punktet på dagsordenen for at få en idé om, hvorvidt AUH øn-

sker at indgå i et samarbejde på dette område. 

 

AUH orienterede om flere forskningsprojekter, som relaterer sig til emnet. 

Der er forskning i forhold til flere forskellige målgrupper. 

AUH efterspurgte mere konkret hvilke(n) målgruppe(r), der evt. ønskes 

samarbejde om. 

 

For at komme dette nærmere blev det aftalt, at MSO sender den foreløbige 

projektbeskrivelse til AUH. Derefter vil AUH hjælpe med at udpege de rele-

vante ledere/medarbejdere, som kan indgå i det videre forberedende arbej-

de. 

 

Ad. 5. Opgaver for klyngesekretariatet 

Den foreslåede opgavefordeling blev taget til efterretning. 

 

I forhold til den medsendte artikel fra Kommunal Sundhed om samarbejde 

på akutområdet oplyste Inge Pia Christensen, at der i regionalt regi – i bl.a. 

Akutfagligt råd er igangsat en nærmere undersøgelse af nogle af de elemen-

ter, der ligger i eksemplet fra Aalborg området. 

 

Mette Hyldegaard undersøger tidslinjen for arbejdet i Akutfagligt råd og mel-

der tilbage 

 

Ad. 6. Borgerdesign 

Orienteringen blev taget til efterretning. 


