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Møde i Forretningsudvalget, Aarhus-klyngen 
d. 7. januar 2019 kl. 11.00 – 13.00 
 
 
Deltagere: 

Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital 

Sygeplejefaglig direktør Inge-Pia Christensen, Aarhus Universitetshospital 

Programchef Anette Schouv Kjeldsen, Aarhus Universitetshospital 

Fuldmægtig Camilla Hauge Larsen, Aarhus Universitetshospital 

Sundheds- og Omsorgschef Kirstine Markvorsen, Sundhed og Omsorg, Aar-

hus Kommune 

Sundhedschef Otto Ohrt, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 

Chefkonsulent Hanne Linnemann, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 

 
Afbud: 

Direktør Hosea Dutschke, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 

 

 
REFERAT 
 

1) Opsamling fra udviklingsdag i Aarhus-Klyngen d. 30. no-
vember 2018 
Fra udviklingsdagen d. 30. november 2018 er sammenskrevet føl-
gende fra drøftelserne ved Direktørforum-bordet: 
 
a) Organisering og mødehyppighed 

Forretningsudvalget tager til efterretning, at Direktørforum ikke 
ønsker at ændre i organiseringen i Aarhus-klyngen. Direktørfo-
rum ønsker fortsat 4-5 møder årligt. Herudover ønskes en ny 
udviklingsdag med udgangen af 2019. 
 
Forretningsudvalget drøftede Direktørforums overvejelser om, 
hvorvidt Forretningsudvalget er ”repræsentativt” for arbejdet i 
Aarhus-klyngen. Konkret blev peget på, om den regionale psyki-
atridirektør fremadrettet skal være fast medlem i Forretningsud-
valget. Der blev også peget på evt. repræsentation ved almen 
praksis. 
 
Konklusionen blev, at hospitalsledelsen på AUH tager kontakt 
til ny psykiatridirektør Tina Epler og drøfter behov for deltagelse 
i Forretningsudvalget og, at punktet sættes på dagsordenen til 
mødet i Direktørforum 18. februar som et af punkterne vedr. op-
samling fra udviklingsdagen. 
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b) Arbejdsform  

Direktørforum har ønsker til: 

• Bedre sammenhæng i Aarhus-klyngen til arbejdet med 
samme/beslægtede emner i andre samarbejdsfora 

• Bedre systematik i temadrøfter i Direktørforum samt op-
følgning herpå 

• At der bliver bedre samspil mellem styregrupperne og 
Direktørforum i at levere forslag og input til temadrøftel-
serne 

 
Referat: 
Forretningsudvalget tog Direktørforums ønsker til arbejdsform til 
efterretning, og beder sekretariatet være opmærksom på oven-
stående. 
 

 
c) Fælles principper for arbejdet i Direktørforum 

Direktørforum ønsker et oplæg og en drøftelse af hvilke fælles 
principper, vi kan arbejde efter i Aarhus-klyngen. 
 
Referat: 
Forretningsudvalget besluttede, at de to styregrupper (styre-
gruppen for børn, unge og familier samt Voksenstyregruppen) 
på fællesmødet 4. februar 2019 skal komme med et bud på fæl-
les principper/fælles mind-set, som kunne dække samarbejdet 
på tværs i Aarhus-klyngen. 
 
Udkastet skal drøftes/kvalificeres på den udviklingsdag, der 
planlægges for Direktørforum og styregrupper i november 2019 
eller evt. før. 
 
Forretningsudvalget besluttede også, at de fælles principper 
skrives ind i skabelonen, der anvendes af de to styregrupper, 
når der nedsættes ad hoc grupper. 
 
 

d) Ny dagsordensskabelon – både for Forretningsudvalget og 
Direktørforum 

Direktørforum ønsker en ny skabelon for dagsordener til mø-

derne. Skabelonen skal bl.a. ”nudge” til, at vi husker at tænke ci-

vilsamfund, borgerperspektiv, opfølgning, data m.m. 

 

Referat: 

Sekretariatet har udarbejdet et forslag til ny skabelon. Forret-

ningsudvalget godkendte, at vi prøver den nye skabelon af som 

en prøvehandling. Første afprøvning bliver til mødet i Direktørfo-

rum 18. februar. 

 

 



 

 

11. januar 2019 

Side 3 af 7 
 

 
e) Temadrøftelser i 2019 

Direktørforum ønsker temadrøftelse af ”Mental sundhed/ stress 

og depression” på første møde i 2019. 

Samarbejde vedr. voksne med svær psykisk sygdom drøftes i 

første omgang i regi af Regionspsykiatrien, MSB og almen prak-

sis. Derefter løftes opgaven evt. ind i Direktørforum. 

Direktørforum beder styregrupperne melde ind, om der er te-

maer, der bør sættes strategisk retning for 
 

Konklusion: 
Sekretariatet indarbejder ønskerne til temadrøftelser på møder i 
Direktørforum i Årshjul 2019.  
Temadrøftelsen til mødet 18. februar 2019 bliver nærmere kon-
kretiseret under punkt 5 (Dagsorden til Direktørforum møde 18. 
februar 2019) 

 

 

2) Forslag til ny skabelon for dagsordener 

Som opfølgning på et af ønskerne fra Direktørforum, er der udarbejdet et 

forslag til ny skabelon for dagsordener til møder i forretningsudvalget og 

Direktørforum. Forslag til ny skabelon er udarbejdet og vedlægges. 

 

Referat: 

Forretningsudvalget godkendte forslag til ny skabelon for dagsordener til  

forretningsudvalg og direktørforum (se under punkt 1.d.) 

 

 

3) Studietur 

På mødet i Direktørforum d. 19. november 2018 blev forslag til gennem-

førelse af studietur for medlemmer af Direktørforum drøftet. 

 

Referat: 

Forretningsudvalget tog til efterretning, at der i Direktørforum ikke er op-

bakning til at tage på en fler-dags studietur.  

Når vi ser Regeringens udspil til sundhedsreform, så afgøres det, om 

der skal arbejdes videre med en studietur; og i hvilken form. 

Forretningsudvalget mener, at der i udspillet helt sikkert kommer noget, 

der gør, at vi som sektorer skal rykke tættere sammen. 

 

Forretningsudvalget mener, at en studietur til Island eller Jönkjöbing fort-

sat kunne være interessant. Sekretariatet blev bedt om at igangsætte 

planlægning, booking af datoer m.m. til studietur i november 2019.  
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4) Færdigbehandlede patienter der venter på ophold på 

Hammel Neurocenter 
På dagsordenen til mødet i Forretningsudvalget d. 2. november 
2018 var problemstillingen med borgere, der p.g.a. manglende kapa-
citet på Hammel Neurocenter registreres som færdigbehandlet pati-
ent på f.eks. AUH og søges udskrevet i den mellemliggende peri-
ode, indtil der er ledig kapacitet igen på Hammel Neurocenter. 

 
Punktet blev ikke nærmere drøftet med henvisning til, at der i Region 
Midtjylland skal nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af hospitals-
enhederne i regionen. 

 
Aarhus Kommune har aktuelt 6-7 konkrete borgerforløb, hvor bor-
gere færdigbehandles og venter på ledig plads på Hammel Neuro-
center. Aarhus Kommune ønsker derfor drøftelse af status i sagen. 
 
Referat: 
Aarhus Universitetshospital oplyser, at borgere, der på akuthospita-
let venter på at komme videre til et regionalt rehabiliteringstilbud 
(Hammel Neurocenter ell. lign.) ikke kan være registreret færdigbe-
handlet. I de tilfælde, det er sket, skal der ske tilbageregistrering. 
Dette bliver fulgt op i AUH regi. Alle AUH-afdelinger bliver orienteret 
om ovenstående praksis. 
 
AUH vil også undersøge mulighederne for, at yngre mennesker, der 
venter på neurorehabilitering, kan blive indlagt i en anden medicinsk 
afdeling end Ældresygdomme, hvis der ikke er ledige senge i Neuro-
logisk Afdeling eller Neurokirurgisk Afdeling. 
 
AUH oplyser, at der i regi af Klinikforum er nedsat en arbejdsgruppe 
i november. Der planlægges afholdt en workshop d. 16.januar 2019, 
der skal se på den samlede kapacitet på området. Fra AUH deltager 
hospitalsdirektør Poul Blaabjerg i dette arbejde. To kommunale re-
præsentanter er udpeget til at indgå i arbejdet (fra Viborg og 
Syddjurs). 
 
Aarhus Kommune oplyste, at det er en politisk sag, og at rådmanden 
vil tage kontakt til regionsrådsformand Anders Kühnau. (Efter mødet 
er der aftalt møde mellem Anders Kühnau og Jette Skive d. 21. ja-
nuar). 

 
 

5) Dagsorden til møde i Direktørforum 18. februar 2019 
Udkast til dagsorden til møde i Direktørforum d.18. februar 2019 er ved-
lagt som bilag. 
 
Konklusion: 
Temadrøftelse: 
Temadrøftelsen på Direktørforum mødet 18, februar bliver ”stress – 
hvordan sikrer vi i et samarbejde, at stressramte bedst muligt bevarer til-
knytning til arbejdsmarkedet”? 
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Vi skal tage afsæt i den nye dagsordensskabelon. Det vil sige, vi skal 
have fokus på data, effektmåling, fælles mål/principper m.m. 
 
Det undersøges, om der er kommuner, der er særligt gode til at få folk 
tilbage på job (via Vive, MSB, Arbejdsmedicin på AUH m.fl.) 
 
Sekretariatet sørger for at nedsætte en planlægningsgruppe af relevante 
repræsentanter bl.a. Ane Marie Thulstrup, Arbejdsmedicin, som kan sige 
noget om arbejdsrelateret stress; herunder medbringe relevante data for 
området. 
 
Almen praksis kan sige noget om hvad, der efterspørges blandt praktise-
rende læger til at kunne hjælpe patienterne videre. 
 
Temadrøftelsen skal kunne hjælpe os med at identificere barrierer for, at 
borgere kan vende tilbage til deres arbejde/arbejdsmarkedet. 
 
Punkt om ny sundhedsaftale 
Indstillingen skal gå på, om udkast til ny sundhedsaftale 2019-2023 giver 
anledning til ændringer/svar fra Aarhus-klyngen. 
 
Punkt om sundhedsreform udspil 
Vi må afvente og se, om der er kommet et udspil inden mødet i Direktør-
forum 18. februar. 
 
Aarhus Kommunes Folkesundhedsrapport 
Forretningsudvalget ser gode muligheder for, at de kommunale data kan 
kobles med data fra arbejdet i kvalitetsklyngerne i almen praksis – og i 
forhold til de store folkesygdomme også med data fra AUH. 
 
Det blev aftalt, at vi skal invitere en repræsentant med fra almen praksis 
til at holde oplæg om kvalitetsklyngerne på et kommende møde i Direk-
tørforum. Der blev peget på eks. Praktiserende læge Morten Charles. 
Dette aftaltes med Jakob Ravn. Oplægget skal gå på, hvordan vi i Aar-
hus-klyngen kan arbejdere mere systematisk og dataunderstøttet. 
 
Punkt med Steno Diabetes Center 
Steno Diabetes Center arbejder på at formulere en samlet strategi for Vi-
dens- og udviklingsenheden for sammenhæng i patientforløb. Steno Dia-
betes Center ønsker at sparre strategiens overordnede mål og indhold 
med Direktørforum. 
Forretningsudvalget vil melde tilbage til Steno Diabetes Center, at spar-
ring om mål og indhold i strategien kan ske på et fælles møde mellem de 
to styregrupper nedsat af Direktørforum, som er planlagt til 4. februar. 
 
Årshjul for Direktørforum 
Temadrøftelserne er ikke fastlagt. 
På fællesmøde mellem de to styregrupper drøftes forslag til temadrøftel-
ser i Direktørforum 2019. 
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Den tidligere planlagte temadrøftelse om multisygdom er sat på stand 
by. Hvis den skal genoptages, skal det være i et ulighedsperspektiv. 
 

6) Aarhus Kommunes folkesundhedsrapport 
Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune har udarbejdet ”Folkesund-
hedsrapport 2018”. Folkesundhedsrapporten er et opslagsværk med 
data og evaluering af kommunens sundhedsfremme- og forebyggelses-
indsatser.  
Der vil være fokus på 

• Systematisk henvisning fra almen praksis og hospital til kommu-
nale sundhedstilbud som et fokuspunkt i Aarhus-klyngen 

• Sikring af kobling til arbejdet i kvalitetsklyngerne i almen praksis 

 
 
Konklusion: 
Punktet blev behandlet under punkt 5 – dagsorden til møde i Direktørfo- 
rum 18. februar. 
 

 
7) Orientering om politiske udmeldinger vedr. fjernelse af 

brugerbetaling på akutpladser  

I Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune er det besluttet, at brugerbeta-

lingen på akutpladserne ophører pr. 18. december 2018. Baggrunden er 

en ny anbefaling fra KL og Sundheds- og Ældreministeriet. Det gælder 

alene for borgere på Vikærgården, der har ophold på en akutplads, fordi 

det er en akutplads, og ikke for borgere der er der af andre hensyn, fx 

kapacitet. Stoppet for brugerbetalingen gælder for kost, linned, rengø-

ringsartikler, tøjvask o. lign. 

 

Konklusion: 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

Aarhus Kommune laver en kort formulering om beslutningen, som kan 

sendes ud som nyhed på AUH – bl.a. via det tværsektorielle råd. 

 

 
8) Drøftelse af sundhedsministerens udmeldinger om IV-be-

handling som regional opgave 

D. 3. december 2018 har Sundhedsminister Ellen Thrane Nørby svaret 

på spørgsmål vedr. IV-behandling stillet af Kirsten Normann Andersen 

(SF) i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg d. 5. november 2018.  

Af svaret fremgår det, at IV-behandling er en regional opgave. 

I forlængelse af ovenstående har rådmand Jette Skive skrevet til regi-

onsrådsformand Anders Kühnau. Region Midtjylland vil henvende sig til 

Danske Regioner for at tage sagen op igen med ministeren. 
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Konklusion: 

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning. Danske Regioner 

er i dialog med både KL og ministeriet, men problemstillingen er endnu 

ikke afklaret mellem parterne. 

 
 

9) Evt.  

AUH orienterede om, at AUH lukker Nørrebrogade 1. april 2019. 

De sidste afdelinger, Lungesygdomme, Kræftafdelingen, Neurologisk af-

deling m.fl. flytter nu til Skejby. 

 

Information om flytningerne sendes ud til ledere i Sundhed og omsorg 

via ”Fagligt Hjørne”. Camilla og Hanne koordinerer udmeldingen. 

 

AUH oplyser, at det er besluttet at videreføre hospitalsledelsen med 4 

hospitalsdirektører. Om kort tid opslås en stilling som stabschef. 
 


