Forretningsudvalget (Direktørforum)
21. juni 2017 08.30-10.30
Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby, Palle Juul Jensens Boulevard, mødelokale 1A, indgang G9, G213, Plan 2
Mødedeltagere:
Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital
Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, Aarhus Universitetshospital
Centerchef Eva Sejersdal Knudsen, Aarhus Universitetshospital
Direktør Hosea Dutschke, Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg
Kirstine Markvorsen, Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg
Konstitueret Sundhedschef Otto Ohrt, Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg
Fuldmægtig Mette Hyldgaard, Aarhus Universitetshospital

Afbud:
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SUNDHED OG OMSORG
Sundhed
Aarhus Kommune

Sundhedsstab
Søren Frichs Vej 36G
8230 Åbyhøj
Telefon: 41 87 44 68

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
•

Dagsordenen blev godkendt.

2. Status på arbejdet i Voksenstyregruppen (Lukket punkt)
v/ formændene Anette Schouv Kjeldsen og Susanne Sejr
Referat:
Formandsskabet for voksenstyregruppen gennemgik successer og udfordringer. Meget fungerer godt både i forhold til det strategiske og de konkrete
sager i hverdagen. Der var i den efterfølgende drøftelse fokus på:
• Hvordan bruger vi audits efterfølgende i organisationerne? Hvordan
melder vi det ud i organisationerne? Hvordan bruger vi det til at
”spotte” og opspore borgerne tidligere, så vi kan forebygge og dermed også have fokus på lighed i sundhed?
• Snittet over mod psykiatrien er en udfordring. Kontaktudvalget eksisterer stadig på psykiatriområdet, hvilket giver et parallelsystem,
som giver udfordringer for koordineringen, og som sår tvivl om,
hvorvidt vi når målsætningerne på det psykiatriske område i sundhedsaftalen.
Opfølgning:
•

Sekretariatet arbejder videre med en fælles kommunikationsplan.
”Tværsektorielt nyt” sættes på som dagsordenspunkt på et kommende møde i forretningsudvalget.

Direkte e-mail:
hach@aarhus.dk
www.aarhus.dk
Sagsbehandler:
Christian Hansen

•

Forretningsudvalget gav voksenstyregruppen mandat til at tage kontakt til kontaktudvalget for at se, hvordan vi kan samstemme fremdriften på sundhedsaftalen. Det blev samtidig besluttet, at AUH vender punktet med Gert Pilgaard og Aarhus Kommune vender det med
Erik Kaastrup-Hansen.

3. Opfølgning på temadrøftelse om psykiatri
•

Forretningsudvalget godkendte opfølgningsplanen for temadrøftelsen om psykiatri med nedenstående bemærkninger.

Referat:
Gert Pilgaard og Niels Schwartz inviteres til næste forretningsudvalgsmøde.
Fokus skal være på sammenhængen til det politiske rammepapir og sammenhængen til sundhedsaftalen. Forretningsudvalget fremhævede snittet
over mod almen praksis og fokus på akutområdet. Forretningsudvalget vil
derefter gerne have det løftet ind og integreret i voksenstyregruppen.
4. Borgerdesign efterår 2017
Det indstilles, at:
• Forretningsudvalget godkendte planen for Borger Design Aarhus i 2.
halvår af 2017; herunder forslag om, at Sundhed og Omsorg kompenserer for de manglende midler fra KOSU i 2. halvår af 2017
• Forretningsudvalget drøftede forslag til arbejdsopgaver/fokus for
Borger Design i 2. halvår 2017.
Referat:
• BorgerDesign løftes ud i klyngerne for at skabe forankringen bredere. Sekretariatet i Aarhus samarbejder med KOSU om, hvordan det
løftes derud.
• Fokus for BorgerDesign i efteråret bliver på, hvordan den viden, der
opstår i BorgerDesign, helt konkret implementeres. Derudover
skærpes metoden for BorgerDesign, så det bliver tydeligere, hvordan man bruger metoden i organisationerne, så vi går fra projekt til,
at organisationerne anvender det i dagligdagen, og vi kan brede det
ud i hele Regionen pr. 1. januar 2018. Derfor skal der også være en
stærkere tilknytning til de to styregrupper.
5. Afrapportering af de nationale mål samt sundhedsaftalens mål
a. Opfølgning vedr. forebyggelige indlæggelser
b. Opfølgning vedr. færdigbehandlede patienter
Det indstilles, at:
• Forretningsudvalget tog status til efterretning med nedenstående
bemærkninger samt ønsker til afrapportering.
Referat:
• Forretningsudvalget gav udtryk for, at vi har fat i de rigtige fælles
målsætninger.
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•
•

•
•

•

Forretningsudvalget efterspurgte antal sengedage pr. patient, der
bliver genindlagt, og hvor hurtigt de bliver genindlagt.
Derudover var der interesse for, hvilke målgrupper (Kendte/ikke
kendte borgere, alder osv.) og med hvilke sygdomme borgerne
genindlægges.
Forretningsudvalget havde også fokus på de multisyge.
Forretningsudvalget drøftede desuden tandsundhed og det store
mørketal her. Punktet tages op på et kommende forretningsudvalgsmøde, hvor Aarhus Kommunes ”Tandplan” løftes ind.
Der er fortsat patienter, der ligger på AUH, som er færdigbehandlede. Det positive er, at antallet af sengedagene for hver enkelt patient er faldet. Der var enighed at følge udviklingen tæt på hvert
møde. Forretningsudvalget efterspurgte, at hvis udviklingen holder
efter sommerferien, så skal der kigges nærmere på, hvad denne
udvikling skyldes. Der blev efterspurgt en status på handleplanen
med inddragelse af voksenstyregruppen frem mod næste forretningsudvalgsmøde.

6. Samsø Kommune som en del af Aarhus-klyngen
Det indstilles, at:
• Forretningsudvalget drøftede, hvordan Samsø Kommune kan deltage i klyngesamarbejdet i Aarhus-klyngen.
Referat:
Inden Samsø Kommune inviteres ind afdækkes, hvordan det samarbejde
kunne se ud.
7. Udkast til dagsorden til Direktørforummøde
• Forretningsudvalget kom med input til dagsorden til Direktørforummøde 17. august 2017.
• Forretningsudvalget besluttede, hvordan styregrupperne skal afgive
status inden for de 3 spor.
• Forretningsudvalget besluttede, hvordan status på den nuværende
sundhedsaftale afrapporteres, da det vil danne grundlag for drøftelsen om arbejdet med den næste sundhedsaftale.
Forslag til dagsorden:
o Temadrøftelse Almen Praksis
o (Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen)
o Status fra styregrupperne på de 3 spor
o Orientering om status med arbejde til næste sundhedsaftale
o Forventningsafstemning ift. tema på november-mødet
o Opsamlingspapir på temadrøftelse om psykiatri
o Mødeplanlægning 2018
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Referat:
• Forretningsudvalget ønsker at invitere formandsskabet for Børn og
Unge styregruppen ind på et forretningsudvalgsmøde. Dette dagsordenssættes på 2. forretningsudvalgsmøde efter sommerferien.
• Afrapporteringen skal vise sammenhængen på tværs og dermed
være en fælles afrapportering fra styregrupperne.
• Der skal være fokus på, hvad direktørforum skal tage stilling til af
prioritering og retning.
• Forbedringsmodellen som udgangspunkt her.
• Der blev efterspurgt en stærk facilitering af temadrøftelse omkring
almen praksis. Der blev efterspurgt, hvordan praksiskonsulenterne
på tværs kunne bruges her efterfølgende, og hvordan det årlige møde med lægerne kan bruges her.
8. Bilateralt samarbejde
a. Hjerterehabilitering fase
•

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

•

Forretningsudvalget drøftede, hvordan vi på tværs af sektorer kan
hjælpe hinanden med at komme i mål med opgaverne – hjerterehabilitering fase II
b. Status vedrørende IV-aftale

•

Status på konsekvenser af ophør af IV-aftale udarbejdes af voksenstyregruppen, som afholder næste møde 26. juni 2017.

Referat:
• Der var enighed om at gå efter forløbsprogrammets målsætninger.
• Aarhus Kommune melder løbende ind, hvornår man kan være i
stand til efterleve forløbsprogrammet. Forretningsudvalget orienteres
om tidslinjen for dette arbejde af Aarhus Kommune. Der er p.t. 2
måneders ventetid på basisgenoptræning. AUH har af faglige hensyn og patientsikkerhed valgt at tilbyde udvalgte hjertesvigtpatienter
forundersøgelser til genoptræningen. Der er et godt samarbejde om
opgaven.
• I forhold til korttidspladserne orienterede Aarhus Kommune, at der
inden for et år vil være de ekstra korttidspladser.
• Der var bekymring fra AUHs side i forhold til, at den regionale IVaftale lader vente på sig, og Aarhus Universitetshospital spurgte til,
om ikke Aarhus Kommune kunne genoverveje beslutningen om nedlukning for at tage patienter med IV hjem, også set i lyset af, at der
ikke er mulighed for flere kortidspladser inden for kort tid.
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9. Skriftlig orientering
a. Plan for temadrøftelse om almen praksis (Direktørforummøde 17. august)
Referat:
Der var ingen kommentarer til den skriftlige orientering
10. Eventuelt
Der blev drøftet, om Center for Livskvalitet i Aarhus Kommune skal dagsordenssættes på næste forretningsudvalgsmøde.

12. juni 2017
Side 5 af 5

