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Pkt. 2 - Niels Schwartz deltager under punktet (14.30-15.30)

1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2 Temadrøftelse om Psykiatri
Driftschef Niels Schwartz, Sociale forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune og psykiatridirektør Gert
Pilegaard, Region Midtjylland holdt et indledende oplæg.
Oplæg er medsendt (ellers kan sekretariatet tilsende det).
I oplægget blev de nuværende udfordringer i samarbejdet mellem region og kommune på psykiatriområdet
præsenteret.

Forskellige målgrupper blev præsenteret:



Den traditionelle målgruppe (f.eks. skizofreni, manio-depressiv-psykose, svær personlighedsforstyrrelse)
Den ”nye” målgruppe; herunder selvskadende unge piger/spiseforstyrrelser

Konklusion
Sekretariatet udarbejder i samarbejde med Niels Schwartz og Gert Pilegård et opsamlingspapir, der beskriver
og prioriterer de områder, Aarhus-klyngen vil arbejde videre med. Opsamlingspapiret sendes til godkendelse
på mødet i Direktørforum i august 2017.
4 Indledende drøftelse om temadrøftelse "Almen Praksis"
Praktiserende læge Jakob Ravn indledte punktet.
Jakob henviste til, at praktiserende læge Lise Høyer tidligere har holdt oplæg i Direktørforum om praktiserende
læger og deres ønsker/krav til samarbejdet med øvrige sundhedsaktører.
De input er fortsat gældende.
Jakob gav derefter opbakning til forslaget om, at der frem mod sommerferien optages nogle små video-klip
med medlemmer af direktørforum. Video-klippene vil være interviews, hvor medlemmerne kan give udtryk for
ønsker til samarbejdet med almen praksis. De afleveres til repræsentanterne fra almen praksis som en del af
forberedelsen til temadrøftelsen i direktørforum d. 17. august. Video-klippene skal derfor være klar i god tid
inden ferien,
Herudover vil temadrøftelsen omfatte oplæg ved Jakob Ravn med orientering om almen praksis´ organisering
og honorering.
Konklusion


Modellen for temadrøftelsen om almen praksis på mødet i Direktørforum d. 17. august er godkendt med
ovenstående supplerende input.

5 Information vedr. implementering af telemedicin til borgere med KOL
Klyngerne er blevet bedt om at udpege medlemmer til en lokal implementeringsgruppe om telemedicin til
borgere med KOL.
Under drøftelserne blev det konkluderet, at vi skal bringe erfaringerne fra implementering af tele-sår med ind i
det videre arbejde med tele-kol. Det samarbejde har nemlig fungeret godt.
I indstillingen foreslås det, at Voksenstyregruppen bliver den lokale implementeringsgruppe, og at der løbende,
ad hoc kan inddrages relevante repræsentanter ind i arbejdet.
Almen praksis er inddraget i Voksentyregruppen ved praksiskonsulent Anna Visby Lunde.
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Konklusion



Det blev godkendt, at Voksenstyregruppen bliver lokal implementeringsgruppe for tele-kol.
Sekretariatet sørger for besked til formændene for Voksenstyregruppen og besked til Region Midtjylland.

6 Opfølgning på temadrøftelsen Sundhed og Arbejdsmarked
Som opfølgning på temadrøftelsen på mødet i Direktørforum i marts 2017 om sundhed og arbejdsmarked, er
der sammenskrevet et par siders opfølgning.
Opfølgningen går særligt på at bruge ICF modellen – som fælles sprog.
Konklusion


Direktørforum tilsluttede sig, at der arbejdes videre med Sundhed og arbejdsmarked som foreslået.

7 Skriftlig orientering
Der var ingen bemærkninger til det fremsendte materiale til orientering.
7.1

Triple Aim

7.2

Lighed i sundhed

7.3

Udmelding om opsigelse af IV-aftalen

7.4

Sekretariatsbetjening af Aarhus-klyngen
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