Referat
Forretningsudvalg (Aarhus-klyngen)
Møde i Forretningsudvalget
31-10-2019 09:00 - 31-10-2019 10:30
Rådhuset Lokale 387(Lokation\Rådhuset)

Punkt 1: Velkommen, godkendelse af referat af mødet 09.09.2019 samt dagsorden v. Hosea Dutschke. Kl.
09.00-09.10
På mødet deltog:

• Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital
• Direktør Hosea Dutschke, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune
• Sundhedschef Otto Ohrt, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune
• Fuldmægtig Camilla Hauge Larsen, Aarhus Universitetshospital
• Leder Hanne Linnemann, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Der var afbud fra:

• Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, Aarhus Universitetshospital
• Programchef Anette Schouv Kjeldsen, Aarhus Universitetshospital
• Sundheds- og Omsorgschef Kirstine Markvorsen, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Indledningsvist blev den nye norske model med sundhedsfællesskaber drøftet. Den umiddelbare styrke ved
den norske model er, at ansvar og opgaver for hvert af de hhv. administrative og politiske niveauer er
beskrevet meget tydeligt, og at der er et stringent match mellem niveauerne i den organisatoriske
opbygning i klyngerne.

Vedlagt er et kort beskrivende notat af den norske model til orientering.
Punkt 2: Planlægning af udviklingsdagen d. 13. januar 2020 v. sekretariatet. Kl. 09.10-09.35

Udviklingsdag d. 13. januar 2020

Sekretariatet skal sammen med de to proceskonsulenter i gang med planlægning af udviklingsdagen for
Aarhusklyngen 13. januar 2020.

Forretningsudvalget gav input vedr. indhold, proces og tidsplan for udviklingsdagen til brug for
sekretariatets videre planlægningsarbejde.

Af referatet fra mødet i Direktørforum d. 30. september 2019 fremgår:

Der var umiddelbart ikke tilslutning til at reducere i antallet af møder i Direktørforum. Argumenterne var
bl.a.:

• Hvis vi skal tage behovet for det relationelle alvorligt, bør vi have hyppigere mødekadence.
• Hvis formålet med arbejdet i Direktørforum ligger ud over at arbejde med de 4 mål fra
sundhedsaftalen, så er der behov for at mødes hyppigere

Direktørforum var heller ikke klar til at ændre medlemsrepræsentationen i Direktørforum. Der blev
konkluderet, at vi på udviklingsdagen i Aarhus-klyngen i januar 2020 skal have en grundlæggende diskussion
af, hvad vi skal med Direktørforum. På udviklingsdagen skal alle sektorer have lige mulighed for at komme
med forslag til evt. justeringer i organiseringen.

Til udviklingsdagen ønskes:

• En status på hvordan det går med vores samarbejde i Aarhus-klyngen. Hvad lykkes vi med?
• En kortlægning af de bilaterale samarbejdsfora/mødefora, der er etableret i Aarhus-klyngen udenfor
selve klyngesamarbejdet (kaffe-møder, Kontaktudvalg, KLU m.m.). så der sikres sammenhæng i
opgaveløsningen og ikke parallelt arbejde

Forretningsudvalgets forslag til programindhold for udviklingsdagen er:

• At kommissorium for Direktørforum, Forretningsudvalg og de to styregrupper samt forslag til fælles
principper for Aarhus-klyngen skal gennemgås/besluttes på udviklingsdagen i tidsrummet kl. 11 –
12.30 (inden frokosten)
• At der ikke skal bruges krudt på at drøfte organisering på udviklingsdagen
• Efter frokosten skal der være fokus på strategi og mål for det kommende års arbejde.
• Der udarbejdes status på det, der er opnået i 2019 via arbejdet i Direktørforum og de to
styregrupper.
• Det skal afklares hvad, Aarhus-klyngen skal have fokus på i 2020
• Forretningsudvalget ønsker en styrkelse af det kommunikative – hvordan kommunikerer Aarhusklyngen om de resultater, der løbende opnås

Sekretariatet understøttes på udviklingsdagen af proceskonsulenter hhv. fra Aarhus Universitetshospital og
Sociale forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune.

Sekretariatet afmelder reservationen af professor Janne Seemann, Aalborg Universitet som oplægsholder
på udviklingsdagen.

Forslag til program for dagen præsenteres for Direktørforum på mødet d. 13. december 2019.
Punkt 3: Dagsorden til mødet i Direktørforum d.13. december 2019 v. sekretariatet. Kl. 09.35-10.00
Direktørforum 13. december 2019

Forretningsudvalget godkendte det foreløbige forslag til dagsordenspunkter til møde i Direktørforum d. 13.
september:

• Revideret implementeringsplan for sundhedsaftalen. Der er behov for at rykke arbejdet med
Alliancen om den nære psykiatri frem, da det i andre fora er besluttet, at 2020 skal være
implementerings år.
• Implementering af Sundhedsaftale 2019-2023 - Første afrapportering vedr. Forebyggelse – først med
fokus på rygning.
• Selvskadende kvinder (Camilla Hauge Larsen, AUH)
• Stress – opfølgning fra opgave, som Direktørforum tidligere på året har givet Voksenstyregruppen
vedr. borgere, der sygemeldes med stress.
• Skriftligt orienteringspunkt på om lænderyg-forløbsprogrammet
• Præsentation af data-samarbejde – praktiserende lægers kvalitetsklynger koblet med data fra AUH og
Aarhus Kommune (bl.a. med afsæt i Hvordan Har Du Det-data)
• Udkast til program for udviklingsdagen d. 13. januar 2020
Punkt 4: Status vedr. pladser på Vikærgården v. Kirstine Markvorsen. Kl. 10.00-10.15
Status vedr. antal pladser på Vikærgården

Hanne orienterede om de kommende ændringer i fordelingen af de forskellige typer af pladser på
Vikærgården. Antallet af akutpladser bliver ændret omkring 1. november 2019 fra 43 pladser på
akutafdelingerne til 5

Akutpladser. De 5 akutpladser vil være uden egenbetaling.

Der vil løbende ske en vurdering af borgerens behov for ophold på akutplads.

Antal pladser på Vikærgården bliver fra ca. 1. november:

• 5 akutpladser
• 38 udredningspladser
• 20 døgnrehabiliteringspladser
• 16 pladser, rehabiliteringshøjskolen

Ændringerne får ikke konsekvenser for samarbejdet med Aarhus Universitetshospital udover de ændringer,
der allerede er meldt ud, hvor ”hjem som første valg” er et af de bærende principper.

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Punkt 5: Eventuelt. Kl. 10.15-10.30
Eventuelt

IV-behandling

Forretningsudvalget tog til efterretning, at der på ny er nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med
forslag til en fælles IV-antibiotika aftale på tværs af region og de 19 kommuner.

Budgetforlig 2020

Forretningsudvalget tog orienteringen fra Aarhus Kommune om budgetforlig 2020 til efterretning. Forliget
omfatter bl.a., at der årligt afsættes 1,0 mio. kr. til Vikærgården, at der er opnået finansiering til svarende til
14 ”specialsygeplejersker” og at driften af Pitstop forlænges til og med udgangen af 2020.

Sundhedsberedskab

AUH retter henvendelse til Hanne Linnemann med henblik på at få koblet sundhedsberedskabsplanerne fra
AUH med AAKs sundhedsberedskabsplan.

Benchmarking af borgernes oplevelse af sektorovergang (social- og indenrigsministeriet)

AUH anbefaler, at der arbejdes videre med resultaterne fra denne benchmarking rapport i Aarhus-klyngen,
og ønsker, at der kan laves en fælles pressemeddelelse på baggrund af resultaterne og med information
om, hvordan vi i Aarhus-klyngen arbejder med at sikre den gode udskrivelse.

Forretningsudvalget anbefaler, at opgaven går til Voksenstyregruppen.

Sekretariatet sørger for, at rapporten kommer på dagsordenen til et kommende møde.

MSO vender tilbage til AUH med hensyn til, om det har interesse at lave en fælles pressemeddelelse.

Ekstern kommunikation fra Aarhus-klyngen

Forretningsudvalget anbefaler, at kommunikation indgår som et fast element i styregruppernes
dagsordener ud fra en vurdering af, at der i Aarhus-klyngen samarbejdes om flere gode initiativer, men at
samarbejdet ikke altid i tilstrækkelig grad kommunikeres.

