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Direktørforum i Aarhus-klyngen 

 

Referat fra møde d. 24. marts 2017 
 

 

Afbud: 

Lægefaglig direktør Claus Thomsen, AUH 

Praktiserende læge Jette Kolding 

 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

Det blev oplyst, at beskæftigelseschef Vibeke Jensen er blevet kaldt til et 

andet møde, og derfor ikke deltager i mødet under punkt 2. 

 

Direktørforum byder velkommen til 4 nye medlemmer: 

� Praktiserende læge, formand for PLO-Aarhus Jakob Ravn (deltager 

fremadrettet i stedet for Lise Høyer) 

� Direktør i Børn og Unge Jan Præstholm (efter Nils Petersen, der er 

gået på pension) 

� Chef for sundhed og Trivsel May-Britt Kullberg, Børn og Unge (i ste-

det for Sine Louise Iversen, der har fået nyt job) 

� Inge Pia Christensen, sygeplejefaglig direktør AUH 

 

Punkt 2. Temadrøftelse Sundhed og arbejdsmarked 

Anna Marie Mikkelsen holdt indledende oplæg 

Oplægget samt forskellige bilag til temadrøftelsen ligger i E-dagsorden.  

 

Der skelnes mellem borgere, der er jobparate/uddannelsesparate og borge-

re, der er aktivitetsparate. Sidstnævnte målgruppe har – udover at mangle et 

job eller tilknytning til uddannelse – også andre udfordringer at slås med. 

 

Borgere på sygedagpenge er en bred målgruppe, men udgangspunktet er, 

at borgere er tæt på at være i job. 

Borgere i ressourceforløb er tilsvarende langt fra at være i job. 

 

Den nyeste viden er, at borgeren hurtigt skal tilbage på job – at træningen 

bedst sker der. 

 

Beskæftigelsesindikator-projektet (BIP) er et forskningsprojekt, som bl.a. 

skal medvirke til at opnå viden om hvilke indsatser, der giver den bedste 

effekt i forhold til at få ledige, aktivitetsparate tilbage i job. 

De foreløbige resultater viser, at sandsynligheden for, at aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere får job, øges, hvis både borger og sagsbehandler 
har troen på, at borgeren kommer i job, har en realistisk forståelse af lønni-
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veauet i et eventuelt job, kan mestre hverdagen og sine helbredsudfordrin-
ger, er målrettet samt har en realistisk forståelse af, hvor på arbejdsmarke-
det vedkommendes kompetencer kan bruges. 

Virksomhederne er meget vigtige for kommunen i samarbejdet med at få 

borgere tilbage på job. 

 

Anna Marie Mikkelsen præsenterede arbejdsgruppens forslag til 4 mulige 

satsningsområder: 

• Fælles sprog 

• Særlig satsning på unge 

• Et rummeligt arbejdsmarked 

• Udbygning af data – fælles data 

 

 

Konklusion 

• Direktørforums vision er, at vi i Aarhus-klyngen har fokus på, at alle 

borgere skal have muligheden for et aktivt liv. Det omfatter bl.a.at 

borgeren skal bevare tilknytning til job eller uddannelse under evt. 

sygdom, og hurtigt i gang igen.  

 

Direktørforum er optaget af hvor meget sproget betyder i relation til 

borgerens tilbagevenden til job/uddannelse. 

 

• Direktørforum ønsker at fokusere på målgruppen unge sårbare. 

 

• Direktørforum er samtidigt opmærksom på, at borgere uden uddan-

nelse eller lavt uddannelsesniveau og borgere uden fast tilknytning 

til arbejdsmarkedet har større sundhedsudfordringer. Disse mål-

grupper har også et dårligere selvvurderet helbred.  

 

Aarhus Kommunes sundhedspolitik omfatter forskellige mål og ind-

satsområder, der skal medvirke til at reducere den sociale ulighed i 

sundhed. Aarhus Kommune indgår samarbejde med mange forskel-

lige aktører både offentlige, private, frivillige m.fl. Aarhus Kommune 

har et målrettet fokus på 16-25 årige og samarbejder bl.a. med ud-

dannelsesinstitutioner i byen. 

 

I Aarhus Universitetshospitals samarbejde med uddannelsesinstitu-

tioner (VIA University College) bl.a. i det regionale- og universitets-

samarbejde (LUR), er der også mulighed for at udbygge forsknings-

samarbejder.  

 

• Arbejdsgruppen, der har forberedt temadrøftelsen i Direktørforum, 

får til opgave at udarbejde en ramme for det videre arbejde med 

Sundhed og arbejdsmarked (målgruppen unge sårbare), som efter-
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følgende sendes til styregruppen for samarbejdet om den voksne 

borger/patient og styregruppen for børn/unge og familier.  

Direktørforum opfordrer til, at det undersøges, om der kan hentes 

inspiration fra andre kommuner/regioner. Direktørforum ønsker, der 

tages udgangspunkt i datapakken vedr. angst/sårbare unge, og at 

datapakken udbygges. 

 

• Eva Sejersdal Knudsen og Hosea Dutschke holder oplæg på sund-

hedsstyregruppens møde i maj 2017. Sekretariatet er behjælpelig 

med at udarbejde et fælles oplæg.  

 

 
Punkt 3. BorgerDesign Aarhus 

Eva Sejersdal Knudsen indledte punktet. 

 

Den første del af punktet omhandler BorgerDesign Aarhus´ opgaver frem 

mod sommerferien. Forretningsudvalget har indstillet, at målgruppen bliver 

unge med type 1 diabetes.  

 

Baggrunden er, at der i Aarhus Kommune bor mange unge – mange er til-

flyttere i forbindelse med studiestart. Det er svært for den unge med type 1 

diabetes, der nu er flyttet hjemmefra og som skal have styr på sin sygdom i 

nye rammer. Herudover kan det bibringe med  ny viden til brug i det kom-

mende Steno Diabetes Center. 

 

I forhold til fremtiden for BorgerDesign Aarhus (efter sommerferien 2017) har 

der været afholdt møde med social- og sundhedsdirektør Anders Kjærulff, 

Silkeborg Kommune og koncerndirektør Christian Boel, Region Midtjylland. 

 

Der er stor interesse for at arbejde videre med en regionsmodel, hvor Bor-

gerDesign – udover at have opgaver i Aarhus-klyngen, kan bestilles til ar-

bejdsopgaver i andre klynger. 

 

Der arbejdes videre med etablering af et konsortium bestående af KOSU (de 

19 kommuner i regionen), Region Midtjylland og Aarhus-klyngen i en 2-årig 

perioden fra august 2017. I store tal bliver udgiften pr. klynge på ca. 350.000 

kr. 

 

 

Konklusion 

• Direktørforum godkender, at BorgerDesign Aarhus frem til august 

2017 arbejder videre med målgruppen unge med type 1 diabetes. 

 

• Direktørforum ser et potentiale i, at der arbejdes videre med en kon-

sortium-model for BorgerDesign, hvor andre klynger og Region 

Midtjylland medfinansierer. 
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• Aarhus-klyngen ser en mulighed for at hoppe med på det næste rul 

(de næste 2 år), men der er behov for yderligere præsentation af 

budgettet og konsortium-modellen. Sekretariatet sender materiale 

ud til medlemmerne af Direktørforum snarest muligt. 

 

• Direktørforum efterspørger en tydelig beskrivelse af den metode, 

som BorgerDesign har udviklet. En kort præsentation skal bl.a. 

medvirke til at ”sælge” og formidle konceptet til ledere og medarbej-

dere i regi af Aarhus-klyngen og til andre klynger i Regionen. 

 

 

Punkt 4. Oplæg om forskningsspor ”Tværspor” 

Lægefaglig direktør Jørgen Schøler Kristensen, Regionshospitalet i Horsens 

holdt indledende oplæg. 

 

Oplæg ligger i E-dagsordenen, som bilag til Direktørforum mødet. 

 

Der er data for perioden 2007 -2015. Interessen har samlet sig om de i alt  

61 borgere, som I Horsens-klyngen trækker 5% af indlæggelserne. 

 

Det positive er, at der er opnået tilladelse til at sammenkøre data fra forskel-

lige datakilder. 

Det negative er, at det tager lang tid og det er meget ressourcekrævende. 

Der søges midler i forskellige fonde m.m. 

 

Forskningsmæssigt er det lige nu videns-generering. 

På sigt kunne der være basis for, at de samme spørgsmål, som Hor-

sensklyngen har stillet, kunne testes af i Aarhus-klyngen. 

 

F.eks. hvordan kan data understøtte, at det er de rigtige indsatser, vi sætter i 

gang (unge sårbare). 

 

Konklusion 

• Aarhus-klyngen takkede Jørgen Schøler Kristensen for et spænden-

de og inspirerende oplæg. 

Muligheden for at køre data sammen og opnå viden om målrettede 

indsatser er også et stort ønske fra Aarhus-klyngen. 

 

Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen er nu inviteret med i 

styregruppen for Horsensprojektet. Det giver Aarhus-klyngen mulig-

hed for løbende at blive holdt orienteret om fremdriften i projektet og 

de evt. muligheder, der bliver, for at indgå i et egentligt samarbejde.  
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Punkt. 5. Drøftelse af forventninger til næste temadrøftelse 
”Psykiatri” 

Der var en kort drøftelse af forventninger til kommende temadrøftelse om 

Psykiatri på mødet i Direktørforum 2. juni 2017. 

Forventningerne til temadrøftelsen er, at den vil have en bredere tilgang end 

det, der er lagt op til med den mail, der er sendt ud til alle klyngerne. 

 

Konklusion 

• Region Midt, psykiatri og Aarhus Kommune, MSB (i samarbejde 

med MBU og MSO) er ansvarlige for at forberede temadrøftelsen til 

næste møde i Direktørforum. 

 

 
Punkt. 6. Eventuelt 

Der var ingen punkter under eventuelt. 

 

 

Punkt 7. Til orientering 

Der var ingen bemærkninger til det fremsendte materiale til orientering. 

 


