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Aarhus-klyngen 
Møde i Forretningsudvalget d. 6. maj 2019 
 
REFERAT 
 
 
Deltagere: 

• Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, AUH 

• Lægefaglig direktør Claus Thomsen, AUH 

• Programchef Anette Schouv Kjeldsen, AUH 

• Direktør Hosea Dutschke, MSO, Aarhus Kommune 

• Sundhedschef Otto Ohrt, MSO, Aarhus Kommune 

• Fuldmægtig Maja Raabjerg Jensen, AUH 

• Leder Hanne Linnemann, MSO, Aarhus Kommune 

 

Afbud: 

• Sundhed og Omsorgschef Kirstine Markvorsen 

 

 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad. 2. Spareplaner på AUH 

AUH står i 2019 foran samlede besparelser på 325 mio. kr. 

Hospitalsledelsen orienterede om den proces, der er igangsat. 

 

De enkelte afdelinger skal sende forslag til besparelser på deres område til 

hospitalsledelsen d. 7. maj. 

Perioden frem til sommerferien går med at få godkendt/ikke godkendt forsla-

gene. Derefter kommer der en inddragelse af det politiske – Regionsrådet. 

 

Der er meget på spil. Besparelser af denne størrelsesorden kan ikke ske via 

småjusteringer. Der skal større greb til f.eks. nedlukning af funktioner. Det er 

igen en ond cirkel – nedlukning af funktioner betyder tab af faglighed, dyg-

tige medarbejdere og forskere. Samtidigt vil det være til gene for de patien-

ter, der er vant til at komme på AUH. Hvis der er lukket ned for funktioner, 

kan det efterfølgende være vanskeligt at få den tilbage igen. 

 

Der er endnu ikke overblik over hvilke dele, der evt. kan give afledte konse-

kvenser for almen praksis og kommuner. Hospitalsledelsen vil holde samar-

bejdspartnerne informeret. 

 

Samtidigt opfordres til, at hvis Aarhus Kommune hører noget om reduktio-

ner, ændring i arbejdsgange eller andet fra enkelte AUH-afdelinger, så be-

des Anette Schouv Kjeldsen kontaktet. 

SUNDHED OG OMSORG 
Sundhed 

Aarhus Kommune 

Sundhedsstaben 

Rådhuset 

Rådhuspladsen 2 

8000 Aarhus C 

 

Telefon: 89 40 20 00 

Direkte telefon: 51 57 64 68 

 

Direkte e-mail: 

hlin@aarhus.dk 

www.aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Hanne Linnemann 
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Hanne oplyste, at der allerede er modtaget en invitation fra Lungemedicinsk 

afdeling med ønske om forbedringsarbejde for at reducere liggetid. 

Der er aftalt et første møde med afdelingen 8. maj. Helle Haunstrup Krog og 

Hanne Linnemann deltager. 

 

Det blev besluttet: 

• At orienteringen blev taget til efterretning 

 

 

Ad. 3. Fælles visitation 

Som led i aftalen om Budget 2019 i Region Midtjylland har regionsråde afsat 

4,5 mio. kr. til at etablere fælles sundhedsvisitationer ved de 5 akuthospita-

ler/klynger. De fælles visitationer etableres i samarbejde mellem kommuner 

og almen praksis. Arbejdet er forankret i Sundhedstyregruppen. Der er ned-

sat en tværsektoriel arbejdsgruppe. 

 

Hanne indledte drøftelsen.  

 

Aarhus Kommune vil gerne fortsætte det nuværende tætte samarbejde, som 

er opbygget mellem almen praksis/vagtlæger, Ældresygdomme, Lungemedi-

cinsk afdeling og det kommunale akutteam. 

 

En fælles opgave kunne være at det gode tilbud/mulighederne i Aarhus 

kommunikeret bedre til lægevagten. Det kan godt være en praktiserende 

læge fra en anden del af regionen, der kører vagt i Aarhus. 

Vi skal have udvidet kendskabet til vores gode tilbud. 

 

En måde at gøre det på kunne være at deltage i et fælles møde med vagtlæ-

gerne. Der kan aftales et møde leder af vagtlægerne Jens Peter Gejl. Dette 

aftales videre i Voksenstyregruppen. 

 

En anden fælles opgave er at få udvidet samarbejdet, så det også omfatter 

psykiatrien.  

Der er allerede gode tiltag i Aarhus-klyngen på psykiatriområdet, der kan 

bygges videre på. 

 

Et opmærksomhedspunkt er, at fælles visitation ikke behøver være ”mur-

sten”. Uanset om der kommer en sundhedsreform eller ej, så er der ikke tvivl 

om, at der kommer flere opgaver/flere diagnoser til det nære sundhedsvæ-

sen. 

 

Hanne oplyste, at klyngesekretariatet har modtaget en mail med forslag til 

model for fælles sundhedsvisitationer i Region Midtjylland. De enkelte klyn-

ger bliver bedt om senest d. 24. juni 2019 at komme med bemærkninger til 

forslaget. 
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Det aftaltes at: 

• Der senest 24. juni 2019 udarbejdes et fælles høringssvar fra Aar-

hus-klyngen. 

Anette Schouv Kjeldsen, Maja Raabjerg Jensen og Hanne Lin-

nemann er ansvarlig for koordinering af fælles høringssvar, som 

også omfatter psykiatrien 

 

 

Ad. 4. Direktørforum møde 4. juni 2019 

Grundet fælles studietur med Direktørgruppen i Aarhus Kommune, vil de 3 

direktører fra Aarhus Kommune i Direktørforum være nødsaget til at melde 

afbud til mødet d. 4. juni 2019. 

 

Det har ikke været muligt at finde et alternativt mødetidspunkt. Det drøftes 

derfor, om mødet skal aflyses eller mødet skal have et andet indhold. 

 

Det blev besluttet: 

• At mødet i Direktørforum d. 4. juni 2019 fastholdes 

 

• At sygeplejefaglige direktør Inge Pia Christensen og psykiatridirektør 

Tina Ebler deltager i mødet i den første time og at 

 

• Dagsordenspunkterne den første time bliver henholdsvis: a) den nye 

sundhedsaftale 2019-2023, input til implementeringsplan og b) Fæl-

les visitation – udkast til fælles høringssvar fra Aarhus-klyngen. 

 

• På møde i Direktørforum i september præsenteres Direktørforum for 

forslag til udmøntning af sundhedsaftale 2019-2023. 

 

• Forretningsudvalget ønsker fortsat planlagt en studietur til 

Jönkjöbing. Anette Schouv Kjeldsen og Hanne Linnemann er an-

svarlige for planlægning. 

 

 

Ad. 5. IV-antibiotika 

Anette oplyste, at forslaget om indgåelse af en fælles IV-antibiotika aftale bli-

ver taget op igen efter ønske fra Sundhedskoordinationsudvalget. 

 

Der er kommet ny viden på området bl.a. erfaringer fra hhv. Region Syddan-

mark og Region Nordjylland. 

 

Der er fokus på, at en evt. kommende aftale kan omfatte forskellige målgrup-

per – f.eks.de 3 målgrupper, som vi i Aarhus-klyngen tidligere har foreslået: 

plejehjemsbeboere, døende og syge børn. 
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Der er også opnået flere erfaringer med borgeroplæring – som ønsket ud-

bredt til en større målgruppe. 

 

Vedr. muligheden for, at flere borgere skal i tabletbehandling skal vi fortsat 

være nysgerrige på. Professor Lars Østergaard har dog tidligere udarbejdet 

et notat med forklaring på hvilke forskelle, der er i borgernes potentiale for at 

optage medicin; herunder hvilke borgere der af den grund skal have IV-me-

dicin. 

 

Det blev aftalt: 

• At Forretningsudvalget afventer evt. nye udmeldinger fra Sundheds-

koordinationsudvalget i forhold til, om der skal arbejdes videre med 

forslag om en ny fælles IV-antibiotikaaftale. 

 

Ad. 6. Status vedr. opgaven med demensudredning 

I Aarhus-klyngen er der fokus på ventetid til demensudredning. 

 

Hospitalsledelsen gav en status på opgaven. 

 

Den ansvarlige afdeling er blevet bedt om at komme med en forklaring på de 

lange ventetider. Opgaven falder desværre sammen med andre opgave re-

lateret til hospitalets budgetbesparelser. 

 

Hospitalet er opmærksom på, at der i Aarhus er etableret en privat udred-

ningsklinik, som ligeledes kan presse økonomien p.g.a. servicemålet om ud-

redningsgaranti indenfor 1 måned. 

 

Det blev konkluderet: 

• At orienteringen blev taget til efterretning 

• At hospitalsledelsen vender tilbage, når der er nye oplysninger 

 

 

Ad. 7. Tele-Kol implementering 

Aarhus-klyngen har nedsat en implementeringsgruppe vedr. implementering 

af Tele-kol. Implementeringsgruppen afrapporterer løbende til Voksenstyre-

gruppen. 

 

Implementeringsgruppen har udarbejdet forslag til, hvordan monitorerings- 

og rådgivningsopgaven kan løftes i Aarhus-klyngen. Det er foreslået, at im-

plementeringsopgaven tager afsæt i det eksisterende samarbejde i det fæl-

les udkørende lungeteam. 

 

Forslaget til monitorerings- og rådgivningsopgave omfatter en opnormering 

på 5,86 stillinger. 

 

Voksenstyregruppen har bedt Forretningsudvalget om at gå ind i sagen. 



 

 

6. maj 2019 

Side 5 af 6 
Det blev besluttet: 

• At implementeringsgruppen vedr. Tele-kol i Aarhus.klyngen skal re-

vurdere det forslag, der er fremsendt 

 

• At et nyt forslag til implementering skal tage afsæt i et minimum, der 

skal til for at kunne varetage opgaven 

 

• At implementeringsgruppen evt. skal have hjælp fra en medarbejder 

fra økonomiafdelingen (på AUH eller Aarhus Kommune) 

 

• At Hanne Linnemann og Mette Hyldegaard er ansvarlige for opga-

ven 

 

 

Ad. 8. Folkesundhed i Midten 

Otto Ohrt og Anette Schouv Kjeldsen orienterede om overvejelserne i Vok-

senstyregruppen. 

Der er forslag om at undersøge mulighed for ansøgninger indenfor følgende 

2 temaer: 

1) Health litteracy (f.eks. på alkohol området) – evt. i samarbejde med 

MSB 

2) Social Sundhed (brobyggerne) 

 

Anette er ansvarlig for nærmere undersøgelse af pkt.1. 

Otto er ansvarlig for undersøgelse af pkt. 2. 

 

Forslagene koordineres via Voksenstyregruppen 

 

Det blev besluttet: 

• At Forretningsudvalget godkendte, at der arbejdes videre med an-

søgninger til Folkesundhed i Midten indenfor ovenstående 2 emner 

 

 

Ad. 9. Evt. 

a. Træning for at undgå operation 

Hosea spurgte, om der er nye muligheder for samarbejde indenfor ”Træ-

ning for at undgå operation”. 

 

AUH svarede, at mange målgrupper på hospitalet indenfor f.eks. det or-

topædiske område allerede i dag får besked om at træne/tabe sig inden 

behandling kan gå i gang. 

 

Otto oplyste, at der formentligt er en relancering af konceptet ”Motion på 

recept” på vej. 
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b. Hjerterehabilitering 

Anette oplyste, at Sundhedsstyregruppen på seneste drøftede rap-

porten fra HjerteKomMidt. Der var kommentarer til, at Aarhus Kom-

mune ligger dårligt. Otto oplyste, at medarbejderne i Folkesundhed 

Aarhus har haft en stor opgave med at sikre, at borgerne kan starte 

forløb indenfor maks. 7 dage, som det fremgår af Sundhedslovens § 

140. Det har desværre betydet, at personalets registreringer i Hjerte-

KomMidt ikke har så systematiske som ønsket. 

 

c. Samarbejde om sommerferie 2019 

Anette og Hanne er ansvarlige for at få koordineret samarbejdet om 

udskrivelser hen over sommeren 2019 

 


