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Punkt 1: Velkommen og godkendelse af dagsorden v. Hosea Dutschke. Kl. 13.00-13.05

Dagsordenen blev godkendt

Afbud:

• Direktør Martin Østergaard Christensen, Børn og Unge, Aarhus Kommune

Gæster under punkt 2:

• Joan Uhrenholdt, Aarhus Universitetshospital
•Mette Okkels, Sociale forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune

Punkt 2: Program for udviklingsdagen d. 13. januar 2020 v. Joan Uhrenholt og Mette Okkels Hansen. Kl.
13.05-13.25

Joan Uhrenholdt og Mette Okkels deltog under dette punkt.

Der blev præsenteret to forskellige forslag til programmer for udviklingsdagen.



Konklusion:

Direktørforum godkendte, at formålet med udviklingsdagen er:

• Fælles status for arbejdet i 2019 (de to styregrupper planlægger status i ugen op til jul)
• Se fremad – kommende opgaver i 2020
• Se på evt. nødvendige justeringer

Direktørforum valgte programmet beskrevet i model B.

Mens styregrupperne arbejder, arbejder direktørerne med organisering af Aarhus-klyngen.

Direktørforum har en forventning om, at kommissoriet for Aarhusklyngen bliver fastslået på
udviklingsdagen, og at principperne for samarbejdet i Aarhus-klyngen godkendes.

Det aftaltes, at det er Inge Pia Christensen og Hosea Dutschke, der udtaler sig på udviklingsdagen, hvis der
er behov for en forventningsafstemning fra Direktørforum.

Endeligt program for udviklingsdagen sendes ud til deltagerne en uge før.

Punkt 3: Afrapportering Sundhedsaftalen - tobak v. Otto Ohrt. Kl. 13.25-13.45

Otto Ohrt gennemgik den medsendte afrapportering på arbejdet i Aarhus-klyngen vedr. tobak.

Tina Ebler oplyste, at der i psykiatrien er et kæmpe potentiale i forhold til at arbejde målrettet med
rygestop. Der er opbakning til at arbejde videre på det felt.



Inge Pia roste afrapporteringen vedr. tobak. Det er et godt eksempel på arbejde med data og
forbedringsmodellen i praksis. Det er vigtigt, at Aarhus-klyngen laver en fælles kommunikation af denne
opgave.

Konklusion:

Direktørforum godkendte alle indstillingspunkter.

Af indstillingen fremgår det fejlagtigt, at det er Voksenstyregruppen, der skal arbejde videre vedr. øget antal
henvisninger af gravide til rygestoptilbud. Det er styregruppen for Børn, Unge og Familier, der får denne
opgave.

Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune udarbejder forslag til fælles pressemeddelelse og koordinerer med
Aarhus Universitetshospital (somatik og psykiatri), almen praksis og andre magistratsafdelinger i Aarhus
Kommune).

Direktørforum ønsker, at pressemeddelelsen omfatter borgerudtalelser – med borgere, der har været
igennem et forløb, og som er lykkedes med et rygestop.

Punkt 4: Afrapportering - stress v. Otto Ohrt. Kl. 13.45-14.05

På mødet i Direktørforum blev det besluttet, at der i Aarhus-klyngen skulle arbejdes videre med:

• At udvikle et informationsmateriale til bl.a. praktiserende læger om stress, så vi tidligt får informeret
borgere med stress
• At udvikle en ”stress-forløbspakke” for Aarhus-klyngen



Otto Ohrt gennemgik den medsendte afrapportering vedr. stress. Der er udarbejdet en pjece samt en
oversigt over et ”stress-forløb”.

Af de efterfølgende bemærkninger fremkom:

• Der var ros til arbejdsgruppen for et godt forarbejde
• At Arbejdsmedicinsk Klinik (AUH) har kommentarer til pjecen.
• At pjecen er for tekst-tung, og at den med fordel kan opdeles i en ”borger-venlig udgave” og en
længere udgave for fagfolk.
• At der fra Jobcenter-regi fortsat er nogle faglige/lovgivningsmæssige bemærkninger
• At det kunne være en fordel at inddrage borgerne i at lave en borgervenlig udgave af pjecen
• At brugen af udtrykket ”sygemelding” bør overvejes, idet det er vigtigt at signalere, at kan være
afgørende for sundheden, at man bevarer tilknytning til jobbet
• At ”forløbspakken” måske ikke helt var som forventet (almen praksis). Det er ofte blandt offentligt
ansatte, hvor der ikke er et systematisk tilbud, at det er et problem. I private virksomheder er der
ofte et større ”sikkerhedsnet”, blandt andet som følge af private sundhedsforsikringer
• At der ikke skal stå forkortelser i pjecen

Konklusion:

• Voksenstyregruppen færdiggør udkast til pjece om stress jf. ovenstående bemærkninger.
• Pjecen deles i 2 – en borgerrettet pjece og en udvidet pjece til fagpersonale.
• Når pjecen er færdig, er der en vigtigt kommunikativ opgave. Her tænkes kommunikationen internt i
Aarhus Kommune, Aarhus Universitetshospital, Sundhed.dk, virksomheder m.fl.
• Der skal arbejdes videre med udarbejdelse af en forløbspakke, hvor et bedre flow for mennesker
ramt af stress skal sandsynliggøre en evt. fælles investeringsmodel

Punkt 5: Beslutning vedr. Fælles indsats v. Kirstine Markvorsen. Kl. 14.05-14.20

Kirstine Markvorsen orienterede om det projekt, som Aarhus Universitetshospital og Aarhus Kommune,
Sundhed og Omsorg har gennemført over de sidste 2 år – et samarbejde om opfølgning efter udskrivelse af
de skrøbeligste ældre borgere med henblik på at forebygge hurtig genindlæggelse. Der er afprøvet
opfølgning ved de kommunale sygeplejersker og opfølgning ved læge/sygeplejerske fra Ældresygdomme.

Erfaringen fra projektet er, at det vigtigste – set i forhold til at kunne forebygge genindlæggelser - er hurtig
opfølgning efter udskrivelse – helst indenfor 24 timer. Erfaringen viser også, at opfølgning ved den



kommunale sygeplejerske er tilstrækkelig, dog frataget de ældre borgere, hvor der er opfølgning på
behandlingen i eget hjem efter udskrivelsen fra hospital. Her er det bedst med opfølgning ved
Ældresygdomme.

Erfaringerne fra projektet videreføres fra 2020. Hovedparten af opfølgningen efter udskrivelse sker ved
kommunal sygeplejerske. Herudover sker opfølgningen ved Ældresygdomme, når der efter udskrivelse er
”hospital-i-hjemmet”.

Konklusion:

Der var ros til projektet fra Direktørforum. Det er et godt projekt og godt, der bliver fulgt op efter
udskrivelse af de skrøbeligste ældre, hvor der er stor risiko for hurtig genindlæggelse.

Direktørforum ønsker fælles kommunikation om projektets resultater. Dette sker i et samarbejde mellem
Aarhus Universitetshospital og Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg. Sundhed og Omsorg er ansvarlig.

Punkt 6: Data - kvalitetsklyngesamarbejde med almen praksis v. Hosea Dutschke. Kl. 14.20-14.40

Hosea Dutschke indledte punktet.

Sundhed og Omsorg har udarbejdet sundhedsdatapakker, og har indledt samarbejde med flere af de
kvalitetsklynger, som er nedsat i regi af Almen praksis.

Sundhed og Omsorg har desuden afholdt møde med Region Midtjyllands Enhed og Kvalitetsudvikling
(Mette Kjølby).

Der er et ønske om at udbygge samarbejdet; herunder at udnytte de fælles data til kvalitetsforbedring og
evt. at udpege områder, der kunne være emner for videre forskning (Tværspor).



Sundhed og Omsorg er interesseret både i samarbejde om fælles kvalitetsudvikling og forskning på udvalgte
områder.

Fra Aarhus Universitetshospital blev nævnt opmærksomheden på, hvad vi må bruge data til. Hvis der skal
søges om datatilladelser, så tager det hurtigt et år.

Børn og Unge, Aarhus Kommune kom med et par eksempler på, hvor vi i Aarhus-klyngen med fælles
data/viden, kan handle med det samme. Det gælder f.eks. børnevaccinationer. Hvis vi har viden om, at
særlige målgrupper mangler de sidste vaccinationer, fra at være 100% af børnevaccinationsprogrammet, så
kan Sundhedsplejen arbejde opsøgende og målrettet for, at det sker. Et andet eksempel er
øjenbetændelser eller infektioner. Data/viden om gentagne/hyppigt forekommende udbrud af
øjenbetændelser og/eller infektioner kan evt. støttes op af Sundhedsplejens forebyggende arbejde.

Konklusion:

• Direktørforum støtter op om, at vi samarbejder mere målrettet med fælles data. Der er mange
forbedringspotentialer via større datasamarbejde på tværs. Der er muligheder for data-samarbejde –
også uden, at der går ”GDPR” i den.
• Direktørforum er interesseret i yderligere samarbejde både vedr. kvalitetsudvikling og vedr. forskning
på udvalgte områder.
• Sundhed og Omsorg indkalder til møde om det kommende samarbejde. Det er et ønske, at der både
er fagfolk og datafolk med i arbejdet.
• Direktørforum præsenteres inden sommerferien 2020 for mulighederne for udbygget samarbejde på
dette område.

Punkt 7: Sundhedsplejens inkontinensklinik v. May-Britt Kullberg. Kl.14.40-14.55

May-Britt Kullberg, Aarhus Kommune, Børn og Unge introducerede punktet.

Der har i samarbejde mellem Børn og Unge, Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital over de
seneste 2 år været afprøvet prøvehandlinger for at optimere behandlingen af ”utætte” børn. Ved
prøvehandlingerne er behandlingen sket i barnets hjem fremfor på hospitalet. Der er gode erfaringer med
samarbejdet, og fagligt set har det givet gode resultater at flytte behandlingen ud i hjemlige omgivelser.



Samarbejdet er et eksempel på et godt tværsektorielt samarbejde. Det er samtidigt også en principiel sag,
da udflytningen af behandlingen til eget hjem øger de kommunale udgifter. I denne sag er
meromkostningerne for kommunen på 100.000 kr.

Det er ikke udgiften som sådan, der er et problem.

Det er mere en principiel sag – at flytningen af behandlingen sparer ressourcer på hospital og øger
udgifterne i kommunen.

Konklusion:

• Direktørforum tog sagen til efterretning.
• Direktørforum er enig i, at det er vigtigt at kunne drøfte sådanne sager, hvor vi ikke altid er enige bl.a.
omkring økonomien.

Punkt 8: Eventuelt. Kl. 14.55-15.00

Der var ingen punkter under eventuelt.

Punkt 9: Skriftligt orienteringspunkt på om lænderyg-forløbsprogrammet

Direktørforum tog orienteringen til efterretning


