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DAGSORDEN 

 

1. Godkendelse af dagsordenen  

 

Det indstilles, at:  

 Forretningsudvalget godkender dagsordenen   

 

REFERAT: Dagsordenen blev godkendt.  

 

  

2. Borgere, der skal videre til ophold på Hammel Neurocenter  

 
Det indstilles, at:  

 Forretningsudvalget drøfter problemstillingen og mulige løsninger herpå 
 

Det sker af og til at Hammel Neurocenter ikke har plads til at modtage en patient, der har 
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Side 2 

brug for at blive indlagt til rehabilitering på en højtspecialiseret plads, efter at være blevet 

udredt på AUH.  På grund af den manglende kapacitet på Hammel Neurocenter har AUH 

behov for at kunne udskrive borgeren i en mellemliggende periode frem til, at pladsen på 

Hammel bliver ledig.  

Men fordi der er tale om komplekse borgerforløb, har selv Vikærgården ikke kompetencer 

og/eller ressourcer til at løfte opgaven. MSO er i tæt dialog med de pågældende afdelinger 

på AUH (blandt andet Diabetes og Hormonsygdomme samt  Ældresygdomme) om, at de ikke 

kan overtage borgerforløbene. Det har indtil videre resulteret i, at borgerne er forblevet 

indlagt på AUH. 

 

REFERAT: Punktet blev ikke nærmere drøftet med henvisning til, at der i Region Midtjylland 

nedsættes en arbejdsgruppe, der blandt andet skal gennemgå neurorehabiliteringen. Det 

forventes, at arbejdsgruppen også får til opgave at komme med et bud på, hvordan 

hospitaler og kommuner kan samarbejde om de patienter, der venter på at få en regional 

plads til neurorehabilitering. De relevante afdelinger må være Neurologisk Afdeling og 

Neurokirurgisk Afdeling.  
 

 

3. Dagsorden til næste møde i Direktørforum d. 19. november  

 

Det indstilles, at:  

 Forretningsudvalget kommenterer udkastet til dagsorden til mødet i Direktørforum 

eller godkender det i sin nuværende form   

 

Udkast til dagsorden til møde i Direktørforum d. 19. november 2018 samt årshjulet over 

behandling af emner i Forretningsudvalget og Direktørforum er vedlagt som bilag. 

Eftersom mødet i Direktørforum d. 1. oktober blev aflyst, foreslås dagsordenen fra dette 

møde genbrugt til mødet d. 19. november.   

 

REFERAT: Det blev aftalt, at MSO skærper indstillingspunkterne til temadrøftelsen om 

lænderygsmerter og at det kommer til at fremgå, at det er Voksenstyregruppens opgave, at 

Direktørforums beslutninger i forbindelse med temadrøftelsen efterkommes.    

 

Derudover blev det aftalt, at Inge Pia på næste møde i Direktørforum fortæller lidt om, hvad 

der udfordrer AUH for tiden og hvordan der arbejdes på AUH med at imødegå 

udfordringerne.   

 

Se også under punkt 7 om nyt dagsordenspunkt vedrørende den fælles studietur. 

 

 

4. Udviklingsdag d. 30. november – status  

 

Det indstilles, at:  

 Forretningsudvalget drøfter forslag til program/indhold 

 

Der er tilknyttet en facilitator fra både MSO's HR afdeling og fra regionens kvalitetsafdeling.  

Udviklingsdagen er for alle medlemmer af Aarhusklyngen.   



 

 

 

Side 3 

 

Tidligere har vi aftalt, at dagen skulle omhandle den nye sundhedsreform samt 

psykiatriplanen i relation til psykiatriindholdet i den kommende sundhedsaftale. Regeringens 

nye sundhedsreform forventes i skrivende stund præsenteret i uge 46.   

 

MSO foreslår, at vi i stedet bruger udviklingsdagen på at samle op på Aarhus klyngens 

arbejde, både i Direktørforum og i styregrupperne. Opsamlingen kunne foretages med 

henblik på at lægge en strategi for, hvad vi vil arbejde med i 2019, hvor vi indtil videre har 

temadrøftelser som stress og depression samt multisygdom planlagt. Dertil kommer den nye 

sundhedsaftale, som træder i kraft fra sommeren 2019.   

Forslaget skal ses i lyset af næste punkt 5 om samarbejdet i Aarhus klyngen og der lægges 

dermed også op til at vi efterser vores organisering. Det kan overvejes, om der skal lægges 

endnu større vægt på arbejdet i styregrupperne til gengæld for at Direktørforum får en mere 

konsultativ rolle med fokus på de opgaver, der følger af den nye sundhedsaftale og arbejdet 

i Sundhedsstyregruppen.     

 

REFERAT: Dagen fastholdes og varer fra kl. 10-16. Alt efter, hvornår sundhedsreformen 

udmeldes, arbejdes der efter både plan A og B:  

 

Plan A:  

Den nye sundhedsreform (hvis udmeldt i uge 46) + status for arbejdet i klyngen i 2018. 

Reform som afsæt for vores fremtidige måde at organisere os på – hvad betyder reformen 

for vores struktur og måde at samarbejde på? Direktørforum kunne eventuelt mødes 2 

gange om året, hvoraf det ene møde kunne afholdes som en udviklingsdag sidst på året for 

at fastlægge næste års fokusområder og det andet kunne være en form for statusmøde 

inden sommerferien.       

 

I øvrigt: Sekretariatet får til opgave at udarbejde en model for, hvordan kommunikationen 

fra styregrupperne til Direktørforum kan skærpes. Direktørforum kan orienteres om arbejdet 

i styregrupperne vha. et statusdokument, der kun vedrører de opgaver, styregrupperne har 

modtaget fra Direktørforum. På den måde kan møderne bliver mere strategiske og indeholde 

knap så meget orientering.  

 

Plan B:  

Samarbejde om akutområdet – både i somatikken og psykiatrien, blandt andet på baggrund 

af opsamling på prøvehandlinger mellem AUH og Aarhus Kommune og de akut-relaterede 

elementer fra den nye sundhedsaftale.   

Data kan hentes fra dagsordenspunkterne i Sundhedsstyregruppen.  

 

 

5. Samarbejdet i Aarhus klyngen  

 

Det indstilles, at: 

 Forretningsudvalget drøfter den aktuelle status for samarbejdet i Aarhus klyngen og 

eventuelle forbedringstiltag 

 

Punktet er dagsordenssat som følge af afbud fra samtlige direktører på nær 1 til de to sidste 



 

 

 

Side 4 

møder i Direktørforum, der skulle have været afholdt d. 1. oktober, men som af samme 

årsag blev aflyst samt d. 25. juni, som dog blev fastholdt uden direktørdeltagelse. 

Punktet skal ses i sammenhæng med punkt 4 ovenfor, hvori det foreslås, at Udviklingsdagen 

bruges som en "stop-op" dag.    

 

REFERAT: Se punkt 4 ovenfor.  

 

 

6. Afgrænsning af målgruppen til livsstilsforløb hos Folkesundhed Aarhus i 2019  

 

Det indstilles, at:  

 Forretningsudvalget orienteres om afgrænsning af målgruppen 

 

Som en del af udviklingen af en mere arenabaseret tilgang til sundhedsfremme og 

forebyggelse gentænkes indsatsen omkring livsstilsforløb til borgere der vil arbejde med 

deres kost- og motionsvaner. Ambitionen er at skabe rammerne for en mere bæredygtig 

indsats med fokus på fastholdelse og lokal forankring. 

I 2019 og fremad er hensigten at fokusere indsatsen, så den går fra at være et bredt tilbud 

til alle borgere i Aarhus Kommune til at være en indsats målrettet de borgere, der har de 

største sundheds- og trivselsudfordringer. 

Målgruppen for livsstilstilbud hos Folkesundhed Aarhus vil fremover være voksne uden for 

arbejdsmarkedet, herunder specifikt førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og unge 

på uddannelseshjælp. 

 

Borgere der henvender sig, men som falder uden for den nye målgruppe, vil i stedet blive 

guidet til andre eksisterende tilbud i frivilligt regi i forhold til mad-, motions- og sociale 

fællesskaber. 

 

Tilbuddene til borgere med kronisk sygdom (forløbsprogrammerne) fortsætter uændret. 

 

REFERAT: MSO oplever, at Regionshospitalet Silkeborg henviser patienter til vægttab i 

Aarhus Kommune, som følge af, at Hospitalsenhed Midt udfører operationer på bariatriske 

patienter. Det blev aftalt, at MSO retter henvendelse til Hospitalsenhed Midts 

hovedpostkasse med adressering til rette afdeling.    

  

 

7. Eventuelt/opsamling  

 

Eventuelt mundtlig orientering fra sekretariatet om status for planlægning af møderne i 

2019.  

 

REFERAT: Angående studieturen har sekretariatet modtaget et tilbud fra konsulentfirmaet 

Implement på 220.000 kr. for planlægning, forberedelse, deltagelse på turen og facilitering 

af sessioner undervejs samt kontakt til lokale oplægsholdere. AUH afviser at ville betale så 

høj en pris – udover udgifter til transport og hotelophold for deltagerne. Vi må selv kunne 

planlægge det.  

 



 

 

 

Side 5 

Implement foreslår, at vi tager til Birmingham (i stedet for Skotland), eftersom det er et 

område præget af etnisk diversitet og fordi University of Birmingham er langt fremme med 

hensyn til at videreudvikle det tværsektorielle samarbejde med fokus på lighed i sundhed.  

Jönköping kunne være en anden god mulighed, tættere på, og hvor AUH har en kontakt, 

som vil kunne hjælpe. De oplever vækst i social ulighed og i patienter med lavere 

uddannelsesniveauer. Det blev besluttet, at punktet dagsordenssættes til et kommende 

møde i Direktørforum med forslag til steder og opfordring til medlemmerne af Direktørforum 

om at have forberedt nogle forslag til destinationer inden mødet (timingen afhænger dog af 

sundhedsreformen).   

 

Sekretariatet får til opgave at reservere 3 dage i foråret 2019 for medlemmerne af 

Direktørforum. Gerne så vi kan rejse tidligt om morgenen og komme sent hjem om aftenen 

og dermed nå meget alligevel, selv om der bliver tale om 2 overnatninger.  

 

Bilag til mødet:  

Udkast til dagsorden for møde i Direktørforum d. 1. oktober 2018 

Årshjul 2018 for behandling af emner  

 

 


