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Møde i Forretningsudvalget d. 1. december 2017
Mødedeltagere
Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital
Programchef Anette Schouv Kjeldsen, Aarhus Universitetshospital
Direktør Hosea Dutschke, Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg
Sundhed og omsorgschef Kirstine Markvorsen, Aarhus Kommune, Sundhed og
Omsorg
Sundhedschef Otto Ohrt, Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg
Chefkonsulent Hanne Linnemann, sekretær, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune
Fuldmægtig Mette Hyldgaard, Planlægning, Aarhus Universitetshospital
Afbud:
Sygeplejefaglig direktør, Inge Pia Christensen

SUNDHED OG OMSORG
Sundhed
Aarhus Kommune

Sundhedsstaben
Rådhuset
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt

Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 51 57 64 68

Ad. 2. Opsamling fra klyngedialogmøde med sundhedsaftalesekretariatet om bidrag til den kommende sundhedsaftale
Der bliver ikke udarbejdet et referat fra klyngedialogmødet.

Direkte e-mail:
hlin@aarhus.dk
www.aarhus.dk

I mødet i Forretningsudvalget var der bl.a. følgende synspunkter:

Sagsbehandler:
Hanne Linnemann

•

Der skal mere fokus på faste aftaler ifht. økonomi, opgaveoverdragelse m.m. og mindre af det værdibaserede.

•

Det er vigtigt med (fælles) mål – men det skal være færre mål. Samtidigt skal det være konkrete indsatser, der gavner patienterne, som
beskrives i sundhedsaftalen.
Når aftalen skal favne alle 19 kommuner i regionen, risikerer vi, at
den bliver mere ”luftig”

•

Det skal være mere tydeligt, hvornår det giver mening at arbejde
med ”triple aim” og hvornår vi arbejder med andre metoder – f.eks.
”forbedringsmodellen”

•

Udgangspunktet i en ny sundhedsaftale må være de nationale mål
på sundhedsområdet.

Det blev aftalt;
At vi til kommende møde i Forretningsudvalget drøfter status for Aarhusklyngens implementering af sundhedsaftalen (Smiley-ordningen)

At opsamlingen fra klyngedialogmødet sættes på dagsordenen til mødet i
Direktørforum d. 29. januar 2018.
Ad. 3. Årshjul og mødekalender 2018
Det blev aftalt:
• At vi skal have planlagt et møde i Forretningsudvalget før kommende møde i Direktørforum d. 29. januar 2018.
•

At der skal aftales møder i Forretningsudvalget, så de ligger før møderne i Direktørforum. Det vil sige, at der i 2018 skal aftales 5 møder
i Forretningsudvalget

•

At der skal planlægges et udviklingsdøgn for Direktørforum og medlemmerne af styregrupperne. Udviklingsdøgnet ønskes gennemført
før sommerferien 2018
-

•

Temaet for udviklingsdøgnet vil være:
Afklaring af kernen – hvad er det, vi er fælles om?
Målet skal være, at vi får et fælles afsæt
Fælles kurs, koordinering og commitment
Vi tager bl.a. afsæt i det, ministeren melder ud om det nære og
sammenhængende sundhedsvæsen samt den nye bekendtgørelse og vejledning vedr. sundhedsaftaler, som forventes udsendt i januar 2018.

Årshjulet skal indeholde mødedatoer for Direktørforum, Forretningsudvalget samt møderne i Voksenstyregruppen og Styregruppen for børn, unge og familier.

Vedr. Voksenstyregruppen. Alle navne er på plads – undtaget repræsentanten fra Regionspsykiatrien. Sekretariatet går i gang med at få mødedatoerne
på plads. Der planlægges med møder en gang månedligt. Det første møde
skal være af lidt længere varighed. Dels er der en del opsamlingspunkter og
dels er der behov for at få afklaring af ”kernen”; - det vi skal være fælles om
i Voksenstyregruppen og det, der skal fortsætte i andre samarbejdsfora.
Ad. 4. Styrket samarbejde mellem Præhospitalet og Aarhus Kommune
Det blev aftalt:
• At Voksenstyregruppen tager et møde med Præhospitalet med baggrund i henvendelsen.
På mødet skal aftales, hvordan det daglige samarbejde mellem
Præhospitalet og Sundhed og Omsorg sker. Herudover drøftes evt.
andre erfaringer med/muligheder for nyt samarbejde på tværs.
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Ad. 5. Standardskabelon til nedsættelse af midlertidige arbejdsgrupper
Det blev aftalt:
• At forslag til standardskabelon ved nedsættelse af ad hoc arbejdsgrupper under styregrupperne blev godkendt
Under drøftelsen blev det vendt hvordan de forskellige arbejdsgrupper, der
allerede er i gang i samarbejdet mellem AUH og MSO skal sikres en sammenhæng til Voksenstyregruppen. Det gælder f.eks. samarbejdet om hjerterehabilitering, kræftrehabilitering m.m.
Der er bekymring for, om Voksenstyregruppen ”sander til” og bliver flaskehals for alle samarbejdsrelationer mellem AUH og MSO.
Der skal ske en afklaring af hvilke dele, der hører under styregruppen og
hvilke, der hører ind under hverdagsmandatet.
Ad. 6. Dagsorden til Direktørforum 29. januar 2018
Orienteringen blev taget til efterretning.
Ad. 7. Borgerdesign (skriftlig orientering)
Orienteringen blev taget til efterretning.
Ad. 8. Evt.
Brev fra Sundheds- og Omsorgsudvalget i Aarhus Kommune til Regionens
rådgivende udvalg på hospitalsområdet er vedhæftet til orientering.
Anette orienterede om deltagelse i Sundhedsstyrelsens konference om ulighed i sundhed. Der var bl.a. et oplæg ved en projektleder (lægeuddannet)
fra Guldborgsund Kommune, hvor der arbejdes ud fra triple aim metoden.
Det kunne overvejes, at invitere projektlederen til at holde et lignende oplæg
på møde i Direktørforum eller evt. på det kommende udviklingsdøgn.
En slutrapport fra Guldborgsund projektet forventes i marts 2018.
NB! Nye Hvordan Har Du Det data for Region Midtjylland offentliggøres i
midten af marts 2018.
Hosea efterspurgte, hvordan vi kommer videre i samarbejdet med almen
praksis (praksiskonsulenter/praksiskoordinatorer på tværs).
Forslaget er på dagsordenen til mødet i KLU (Kommunalt Lægeligt Udvalg)
d. 5. december. Sekretariatet vil herefter udarbejde et forslag til et fælles
udviklingsmøde.
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