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Punkt 1: Godkendelse af dagsorden v. Inge Pia Christensen. Kl. 14.00-14.05.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Evaluering af arbejdet i Aarhus-klyngen v. sekretariatet. Kl. 14.05-14.45.

Minievaluering af arbejdet i Aarhus-klyngen

Efter beslutning i Forretningsudvalget den 1. juli, har der været gennemført en evaluering af Aarhusklyngen,
med henblik på en eventuel ny organisering af Aarhusklyngen. Alle deltagere i henholdsvis Direktørforum,
Forretningsudvalg, Voksenstyregruppen og Børnestyregruppen har modtaget spørgsmål til besvarelse.

Alle besvarelser er gennemgået og kondenseret ned i tre selvstændige, samlende evalueringer af
henholdsvis Direktørforum, Voksenstyregruppen og Børnestyregruppen. Udfaldet af evalueringerne er
vedlagt som bilag, både i det ubearbejdede format og de tre samlende evalueringer.

Besvarelserne peger i forskellig retning. Det er ikke muligt entydigt at pege på én bestemt ny organisering
af arbejdet i Aarhus-klyngen. Overordnet set peger minievalueringen på, at arbejdet i de to styregrupper
fungerer godt, men at vi ikke optimalt udnytter potentialet ved at have samlet det strategiske niveau i
Aarhus-klyngen i Direktørforum.

Forretningsudvalget pegede på, at der vil være brug for en drøftelse i Direktørforum af hvad, det er, vi er
sat i verden for?



Hvad er det, vi i Direktørforum skal løse sammen? Denne afklaring er vigtig, før vi evt. kan pege på en
løsning på organiseringen af arbejdet.

Forretningsudvalget understregede, at Direktørforum er det højeste strategiske niveau i Aarhus-klyngen.
Det er Direktørforum, der skal sætte retning og sætte i gang.

Det er en overvejelse, om der evt. skal ændres i mødekadencen i Direktørforum, så der afholdes et årligt
heldagsmøde, hvor der sættes retning og et årligt halvdagsmøde, hvor der samles op på mål og om der sker
den ønskede fremdrift i samarbejdet til gavn for borgerne. Det er også en overvejelse, om Direktørforum
alene skal bestå af direktører og repræsentanter for almen praksis.

Der er en erkendelse af, at der også fremadrettet vil være behov for mere fælles ledelse på
sundhedsområdet.

Der var også drøftelser om muligheden for at få det politiske niveau til at spille bedre sammen. Der har
tidligere været afholdt fælles møde mellem Aarhus Kommunes Sundhed- og Omsorgsudvalg og Region
Midtjyllands rådgivende hospitalsudvalg.

Aarhus Universitetshospital mener dog, at den politiske del må ske via Sundhedskoordinationsudvalget,
som omfatter alle kommuner i regionen, alle hospitalsenheder (og almen praksis).

Forretningsudvalget besluttede:

• At sekretariatet forbereder en drøftelse i Direktørforum d. 30. september med baggrund i
resultaterne fra mini-evalueringen og et revideret forslag til kommissorium for Direktørforum,
Forretningsudvalg og de 2 styregrupper. Af kommissoriet skal fremgå værdier, formål, strategi og
forslag til fælles principper for arbejdet i Aarhus-klyngen



• At resultaterne fra mini-evalueringen samt det reviderede kommissorium bliver afsæt for drøftelsen
om evt. ny organisering og mødekadence i Aarhus-klyngen

Punkt 3: Samarbejdet på psykiatriområdet - forslag til arbejdsform i klyngerne v. sekretariatet. Kl.
14.45-15.00.

Samarbejdet på psykiatriområdet - forslag til arbejdsform i klyngerne

Sekretariatet har modtaget forslag fra psykiatrien om ændret arbejdsform i klyngerne.

Forslaget går bl.a. på, at en del af styregruppemødet dedikeres til arbejde med/drøftelse af emner relateret
til psykiatrien.

Gerne i begyndelsen af mødet, så der under disse punkter kan sikres, at de rette deltagere er tilstede,
således der er en reel beslutningskompetence.

Forretningsudvalget drøftede forslaget i sammenhæng med punkt 2 – mini-evaluering af arbejdet i Aarhus-
klyngen.

Forretningsudvalget fastholder vigtigheden af, at somatik og psykiatri ses samlet, og at det derfor vil være
vigtigt med repræsentation af såvel somatik og psykiatri under hele mødet.

Forretningsudvalget besluttede:

• Ikke at støtte op om forslaget fra psykiatrien om ændret arbejdsform i klyngerne



Punkt 4: KOL - implementering af nyt forløbsprogram v. Inge Pia Christensen. Kl. 15.00-15.15

KOL forløbsprogrammet

KOL-forløbsprogrammet er blevet revideret, og forventes implementeret i klyngerne pr. 1. januar 2020.

Forretningsudvalget er opmærksom på, at vi i Aarhus-klyngen allerede har et tæt samarbejde om borgere
med KOL bl.a. via det fælles udgående lungeteam.

Forretningsudvalget besluttede:

• At det reviderede forløbsprogram behandles i Voksenstyregruppen med henblik på en fælles
koordineret implementering i Aarhus-klyngen
• At Voksenstyregruppen medvirker til, at de mål, der er skrevet ind i KOL-forløbsprogrammet
omsættes til konkrete handlinger

Punkt 5: Sundhed for alle - vision for et bæredygtigt sundhedsvæsen v. Hosea Dutschke. Kl. 15.15-15.30.

Sundhed for alle – udspil fra Danske Regioner

Hosea indledte punktet. Danske Regioners udspil ”Sundhed for alle” blev publiceret i 2017.

Udspillet omfatter mange gode forslag til, hvordan der kan arbejdes med forebyggelse og
borger-/patientinddragelse.



Hvordan kan vi i Aarhus-klyngen med inspiration fra udspillet arbejde endnu tættere sammen om:

• At understøtte borgeren i at kunne selv (f.eks. træning for at undgå operation, forberede patienterne
til at kunne klare sig i hjemmet efter f.eks. hofteoperation, vigtigheden af god tand- og mundhygiejne
før operation for at reducere infektionsrisiko m.m.)
• At understøtte pårørendes rolle (skal støtte op om – men skal ikke tage over. Det er f.eks. vigtigt at
træne efter hospitalsbehandlingen/operationen)
• Hvordan vi som samarbejdende sektorer bringer vores faglige viden i spil for hinanden

Der er mange gode eksempler på hvor, vi er rykket tættere sammen. Der er også områder, hvor vi kan gøre
det bedre.

Fra AUH blev nævnt, at lungeinfektion fortsat er den hyppigste indlæggelsesårsag.

På diætistområdet kan vi også gøre mere sammen.

Rygning er et af de prioriterede emner i sundhedsaftalen. Her er vi godt i gang.

Alkohol er på dagsordenen i Voksenstyregruppen – vedr. samarbejde om ”afrusning”.

Der vil være behov for et større fokus på forebyggelse på alkoholområdet – bl.a. kunne VBA-metoden
implementeres.



Forretningsudvalget konkluderede:

• At vi gerne vil sætte større fokus på alkohol-området i Aarhus-klyngen.
• At der skal en indstilling til Direktørforum om, at henholdsvis Voksenstyregruppen og Styregruppen
børn, unge og familier udarbejder forslag til, hvordan der kan arbejdes med VBA-modellen på
alkoholområdet
• At et fælles princip for samarbejdet i Aarhus-klyngen kunne være, at vi sætter ind tidligt, opsporende
og forebyggende

Punkt 6: Ny sundhedsaftale – implementerings- og kommunikationsplan v. sekretariatet. Kl. 15.30-15.45.

Sundhedsaftalen

Sekretariatet orienterede om forslag til implementeringsplan for ny sundhedsaftale.

Den medsendte tidsplan sikrer, at styregrupperne løbende får afrapporteret fremdriften/målopfyldelsen til
Direktørforum.

Der vil være forskel på metode for afrapporteringen – afhængigt af hvilke data, der er til rådighed.

Noget skal fra starten præsenteres for Direktørforum – hvor Direktørforum skal være med til at skabe
baseline og de mål, vi skal måle på.

Forretningsudvalget er opmærksom på, hvordan vi sikrer, at vi lærer af de andre klynger.



Forretningsudvalget er også opmærksom på, hvordan vi kan få bedre kommunikation om de gode
resultater.

Endelig er der fokus på, at hvis der igangsættes prøvehandlinger, så skal der være sikkerhed om formål, og
at de evalueres og evt. implementeres (eller lukkes ned).

Forretningsudvalget besluttede:

• At forslag til implementeringsplan vedr. sundhedsaftale 2019-2023 sendes til behandling i
Direktørforum d. 30. september

Punkt 7: Forberedelse af dagsorden til møde i Direktørforum 30.09.2019 v. sekretariatet. Kl. 15.45-15.55.

Direktørforum møde 30. september

Forretningsudvalget godkendte de 4 punkter til dagsordenen, dog skal punktet om evaluering af
samarbejdet vinkles, så det drøftes, hvad opgaven er for henholdsvis Direktørforum og Forretningsudvalget,
før end selve organiseringen kan drøftes.

Sekretariatet færdiggør dagsordenen, så den kan sendes ud en uge før mødet.

Punkt 8: Eventuelt. Kl. 15.55-16.00

Ingen punkter


