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Medlemmer af Forretningsudvalget 
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Universitetshospital 

Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital 

Programchef for Lighed i Sundhed Anette Schouv Kjeldsen, Aarhus 

Universitetshospital  

 

Fælles sekretariat 

Sundhedschef Otto Ohrt, Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg 

Chefkonsulent Hanne Linnemann, Aarhus Kommune, Sundhed og 

Omsorg 

Fuldmægtig Camilla Hauge Larsen, Aarhus Universitetshospital  

 

Ingen afbud.   

 

Mødeleder: Hosea Dutschke 

 

 

DAGSORDEN 

 

1. Godkendelse af dagsordenen (kl. 14.30-14.35) 

 

Det indstilles, at:  

 Forretningsudvalget godkender dagsordenen 

 

REFERAT 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

 

2. Årshjul for sekretariatsbetjening af møder  

samt for behandling af emner i Direktørforum og 

Forretningsudvalget i 2018 (kl. 14.35-14.40) 

Sekretariatet har udarbejdet to slags årshjul for 2018 – et, hvor 

der løbende kan tilføjes emner, så der løbende dannes et overblik 
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over, hvad der forventes behandlet på de næstkommende møder 

og et, der beskriver tidsfristerne for, hvornår medlemmerne af 

Direktørforum og Forretningsudvalget kan forvente at modtage 

udkast til og endelige udgaver af dagsordener og referater.    

 

Årshjulene tænkes primært som arbejdsredskaber til brug for det 

fælles sekretariat.  

 

Bilag: 

A. Årshjul 2018 for behandling af emner 

B. Årshjul 2018 for sekretariatsbetjening  

 

Det indstilles, at:  

 Forretningsudvalget godkender årshjulet for 2018 for 

sekretariatsbetjening af møder 

 Forretningsudvalget godkender årshjulet for 2018 for 

behandling af emner   

 

REFERAT 

Det blev besluttet, at Voksenstyregruppen kan begynde at lægge 

møder ind i kalenderen, selv om der først træffes endelig 

beslutning om gruppens sammensætning på Direktørforumsmødet 

d. 29. januar.   

 

  

3. Temadrøftelser i Direktørforum 2018 (kl. 14.40-15.05) 

I 2017 har Direktørforum haft følgende temadrøftelser:  

 Sundhed og Arbejdsmarked 

 Psykiatri 

 Almen Praksis 

 Fremtidens samarbejde i Aarhus klyngen på 

diabetesområdet  

 

I 2016 drøftede vi Ulighed i Sundhed og der har i august 2017 

været planlagt opsamling på status for indsatsen indenfor de tre 

udvalgte spor, men mødet blev aflyst.  

 

Der har i 2017 været planlagt en temadrøftelse om Aarhus 

Universitetshospital under fælles tag, som er udskudt som følge af 

udskydelsen af de akutte afdelingers udflytning. Fælles 

Akutafdelingen og afdelinger, der arbejder tæt sammen med den, 

flytter til maj 2018.  

 

Mulige emner kunne være:  

 Palliation 

 Demens 

 Opfølgning på, hvilke resultater, vi har skabt sammen via 
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Direktørforum 

 Den kommende sundhedsaftale for 2019-2022 

 Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen (nyt 

udspil fra ministeriet i løbet af foråret 2018)  

 

Det indstilles, at:  

 Forretningsudvalget beslutter 4 overordnede temaer for 

de resterende 4 Direktørforumsmøder i 2018, som 

Direktørforum bedes tage stilling til på mødet d. 29. 

januar 2018 

 

REFERAT 

Der var enighed om, at bruge forbedringsmodellen og værktøjerne 

derfra til at foretage en hurtig indledende analyse af, om en ide 

har reelt forbedringspotentiale eller ej. Derved sikrer vi, at vi 

bruger begge organisationers ressourcer bedst muligt og vi 

skærper vores fokus på formålet med og effekten af de indsatser, 

vi igangsætter. Det gøres blandt andet ved at anvende den 

skabelon, der er udarbejdet, når styregrupperne nedsætter 

midlertidige arbejdsgrupper. 

Temadrøftelserne i Direktørforum skal kunne afføde konkrete 

handlingstiltag.  

 

Det blev besluttet, at vi også skal anvende forbedringsmodellen i 

forbindelse med temadrøftelserne i Direktørforum. Direktørforum 

vil dermed få et bedre grundlag for at tage stilling til, hvorvidt vi 

skal arbejde videre med en problemstilling og et forbedringstiltag.   

 

Overskriften for arbejdet i Direktørforum 2018 skal være 

forebyggelse af sygdom og indlæggelser. Der kan med fordel 

tages afsæt i udspillet fra Danske Regioner "Sundhed for Alle" 

samt KL's "Forebyggelse for fremtiden".  Det blev besluttet, at 

sekretariatet til næste Forretningsudvalgsmøde skal have 

forberedt et bud på forskellige vinkler på sundhedsfremme og 

forebyggelse af sygdom, som kan danne ramme for de tre 

temadrøftelser i Direktørforum. Det er et krav, at vinklerne giver 

mulighed for at anvende forbedringsmodellen. På næste 

Forretningsudvalgsmøde udvælges 3 indsatsområder og det 

aftales, hvordan der skal følges op på de deraf følgende 

temadrøftelser.  

 

Den ene af de tre temadrøftelser tages i forbindelse med 

Udviklingsdøgnet, som kommer til at ligge efter sommerferien. Her 

afholdes der workhops med hovedinteressenterne på området i 

henhold til laboratoriemodellen.  

 

På Direktørforumsmødet d. 1. oktober afholdes der ikke en 
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temadrøftelse, men i stedet genbesøger vi de emner, som 

Direktørforum tidligere har beskæftiget sig med henblik på at følge 

op på, hvad der er kommet ud af drøftelserne.  

 

 

4. Forslag fra AUH om indgåelse af en samarbejdsaftale om 

IV behandling af børn og voksne i eget hjem (kl.15.05-15.30) 

AUH foreslår, at der etableres en skriftlig samarbejdsaftale mellem 

Aarhus Kommune og AUH om IV behandling i eget hjem jævnfør 

Sundhedsstyregruppens beslutning om, at der ikke kommer nogen 

fælles regional samarbejdsaftale. På mødet i 

Sundhedsstyregruppen d. 24. november blev det aftalt, at IV 

behandling i kommunalt regi indtil videre må bero på lokale aftaler 

mellem hospitalerne og de omkringliggende kommuner.   

  

Baseret på Hospitalsenhed Horsens' gældende samarbejdsaftaler 

indgået i 2014 med Hedensted, Skanderborg og Horsens 

Kommune, samt den tidligere samarbejdsaftale i Aarhusklyngen 

og skabelonen udarbejdet til mødet i Sundhedsstyregruppen, har 

AUH udarbejdet et eksempel på, hvordan en sådan 

samarbejdsaftale kunne se ud.    

 

Vores tidligere registrering i maj og juni 2016 af patienter i IV 

behandling i Aarhus Kommune viste, at IV behandling i eget hjem 

er relevant for ca. 75-80 patienter om måneden. Hovedparten af 

patienterne var ældre borgere bosiddende på Vikærgården eller 

plejehjem og der var hovedsageligt tale om kortvarige 

behandlingsforløb. 

 

Bilag:  

AUH's oplæg til AAK om IV samarbejdsaftale 

 

Det indstilles, at:  

 Forretningsudvalget drøfter og tager stilling til forslaget 

fra AUH om at indgå en samarbejdsaftale om IV 

behandling i eget hjem mellem Aarhus Kommune og 

AUH 

 Forretningsudvalget aftaler den videre proces for 

etableringen af en skriftlig samarbejdsaftale, hvis 

forslaget vedtages  

 

REFERAT 

AUH foreslår en samarbejdsaftale, hvor hospitalet stiller læger, 

utensilier og medicin til rådighed, mens Aarhus Kommune afholder 

udgifterne til plejepersonalet.  

MSO vil gerne i fællesskab med AUH se på, om der er særlige 

målgrupper, som vi vil kunne tilbyde IV behandling i eget hjem. 
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Men det er på betingelse af, at det ikke kræver ændrede 

personalenormeringer, fx ift. hvilket personale, der vil skulle være 

i aften-og nattevagt.  En eventuel aftale vil skulle kunne holdes 

indenfor MSO's nuværende udgifter til plejepersonalet.  

 

Det blev besluttet, at Anette og Kirstine til næste 

Forretningsudvalgsmøde præsenterer de aftaler, der gælder nu for 

samarbejdet om IV behandlingen med henblik på om vi kan gøre 

noget smartere til gavn for patienterne. Hospitalet beskriver hvilke 

patientgrupper, der vurderes at have behov for plejepersonalets 

hjælp til IV behandling i hjemmet og omfanget heraf, hvis muligt.   

  

 

6. Planlægning af fælles fyraftensmøde for de 

praktiserende læger (kl.15.30-15.45) 

I forbindelse med Direktørforums temadrøftelse d. 3. oktober 

2017 om Almen praksis blev der udtrykt ønske, om at genoptage 

fyraftensmøderne for de alment praktiserende læger med henblik 

på at styrke samarbejdet mellem almen praksis og kommunen 

samt hospitalet.  

 

På KLU mødet d. 5. marts 2018 vil Aarhus Kommune drøfte 

behovet for at genoptage møderne med de kommunalt ansatte 

praksiskonsulenter.   

 

Emner, der kunne have relevans for de praktiserende læger, 

kunne være omlægning af forløb og overtagelse af opgaver 

indenfor diabetes og KOL området samt videreudvikling af AUH's 

hospitalsvisitation.   

 

Det indstilles, at:  

 Forretningsudvalget drøfter forslag til emner for 

oplæggene på fyraftensmødet med henblik på at kunne 

præsentere mulige emner på KLU mødet  

 

REFERAT 

De alment praktiserende læger kommer gerne til 

fyraftensmøderne, hvis der sættes konkrete emner på 

dagsordenen med direkte betydning for deres virke.  

Lægerne kan selv efterspørge emner på KLU mødet d. 5. marts.  

Vi kan foreslå oplæg om effekterne af (falder medicinforbruget og 

antallet af genindlæggelser?) og erfaringerne med faste 

plejehjemslæger, evt. med oplæg fra Skødstrup og Solbjerg, som 

har haft ordningen længe. Samt patientens vej igennem 

behandlingsforløbet på tværs af sektorerne, hvilket lægerne var 

optagede af på sidste KLU møde. Et andet emne kunne være 

almen praksis' overtagelse af nye behandlingsopgaver indenfor 
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diabetes med oplæg fra Steno Diabetes Centerets direktør Troels 

Krarup.      

Formen kunne være oplæg af 15 minutters varighed.  

 

Det blev besluttet, at MSO retter henvendelse til PLO Aarhus med 

forslag om, at AUH fremover repræsenteres på KLU møderne med 

deltagelse af Anette Schouv Kjeldsen og en af AUH's 

praksiskonsulenter. Hvis PLO Aarhus er indforstået med det, 

melder AUH tilbage til MSO, hvilken praksiskonsulent, der i så fald 

ønsker at deltage. MSO sender deltagerliste og evt. tidligere 

mødemateriale.  

 

 

7. Mundtlig orientering om Borgerdesign ved en 

repræsentant for Aarhus Kommune (kl. 15.45-15.55) 

 

Bilag: 

Borgerdesign 2018-2019  

 

Det indstilles, at:  

 Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning 

 

REFERAT 

Otto Ohrt orienterede.  

Borgerdesign kan anvendes på tre forskellige måder:  

 De kan inviteres ind i klyngerne til at give sparring på 

eksisterende/nye påtænkte initiativer 

 De samarbejder med Sundhedsaftalesekretariatet for at 

sikre, at borgerperspektiver indarbejdes i den nye 

sundhedsaftale for 2019-2022 

 De kan borgerdesigne på baggrund af en konkret 

problemstilling, som kan være fælles på tværs af 

klyngerne eller enkeltstående for hver klynge  

 

Det blev besluttet, at Aarhusklyngen i 2018 anvender 

Borgerdesign i forbindelse med den borgerinddragelse, der skal 

bidrage til at udvikle Psykiatriens Hus i Aarhus. Borgerdesigns 

opgave bliver at designe løsninger på baggrund af ønsker fra 

borgere med psykiatriske lidelser.   

 

Det blev også besluttet, at Borgerdesign skal foretage en 

opsamling på resultaterne fra første gennemløb med psykisk 

sårbare unge. Sekretariatet skal på baggrund af opsamlingen 

indstille til Forretningsudvalget, hvad der skal følges op på, og 

hvad der bør afsluttes. Vi skal sikre, at de psykisk sårbare unge, 

der flytter til byen, ved, hvor de kan henvende sig for at få hjælp 

og hvilke tilbud, de kan gøre brug af. Samt at de unge, der har 
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deltaget i mentorordningen, får en opsamling på, hvad der er 

kommet ud af projektet samt besked om, hvad der videre vil ske.   

  

 

8. Skriftlig orientering 

 

A. Aktiviteter på tværs af regionen indenfor 

hjerterehabiliteringsområdet (bilag)  

 

B. Overblik over hospitalets udgående, telemedicinske og 

rådgivende funktioner (bilag) 

 

C. Status for Aarhus klyngens implementering af Sundhedsaftalen 

2015-2018 (bilag) 

Det blev aftalt at drøfte status for vores opfyldelse af 

Sundhedsaftalen på sidste Forretningsudvalgsmøde d. 1. 

december 2017, i forbindelse med opsamlingen fra 

klyngedialogmødet med sundhedsaftalesekretariatet. Status-

papiret videresendes til styregrupperne med henblik på videre 

opfølgning.    

 

D. Nytildelte puljemidler til Aarhus Kommune (bilag) 

 

E. Information til fagpersoner om Aktiv Patientstøtte (bilag) 

 

F. Dagsorden til Direktørforumsmøde d. 29. januar 2018   

 

Det indstilles, at:  

 Forretningsudvalget tager orienteringerne til 

efterretning 

 

REFERAT 

Dagsordenen til Direktørforumsmødet d. 29. januar blev godkendt.   

 

Det blev aftalt, at Anette følger op på, hvilken andel Aarhus 

Kommune og AUH har i projektet om Aktiv Patientstøtte.   

 

9. Eventuelt/opsamling (kl. 15.55-16.00) 

 

 

 


