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Referat fra møde i Direktørforum – Det tværsektorielle 
samarbejde, Aarhus klyngen 
 
Tid: 19. maj 2015, 9.00-11.00 
Sted: Mødelokale 3, Bygn.4, NBG, AUH 
 
Deltagere: 
 
Eva Sejersdal Knudsen, AUH 
Jette Skrædderdal, AUH 
Else Skånning, AUH 
Sine Louise Iversen, MBU, Aarhus Kommune 
Annemarie Zacho-Broe, MSO, Aarhus Kommune 
Hanne Linnemann, MSO, Aarhus Kommune 
Else Kayser, Region Midtjylland 
Linda Kirkegaard, Region Midtjylland 
 
Forfald 
 
Lotte Lyhne, MBO, Aarhus Kommune 
 
1. Organisering af Århus Klyngen – Styregrupperne (9.00-9.30) 
 
På møde i Direktørforum den 16. april 2015 godkendte kredsen 
model/formen for organisering af Aarhus Klyngen – Det 
tværsektorielle samarbejde. På baggrund heraf har sekretariatet 
arbejdet videre med 1) Fordeling af opgaver – nuværende som 
kommende – ind i styregrupperne 2)Navngivning af formandskabet 
for styregrupperne 3) Navngivning af sekretariatsfunktioner til 
styregrupperne 4) Skabelon for kommissorium til styregrupperne 5) 
Koordinationsgruppens repræsentation, rolle og opgave. 
 
Dertil kommer, at sekretariatet har drøftet den videre proces for 
arbejdet omkring organiseringen, og kort drøftet ad-hoc gruppen 
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vedr. kommunikation, herunder det arbejde som skal foregå i gruppen og hvornår og hvordan 
det skal igangsættes. 
 
Til møde i Direktørforum den 4. juni forventer sekretariatet/Koordinationsgruppen at 
fremlægge følgende til godkendelse: 
 

• Opgavefordeling i styregrupperne 
• Navngivning af formandsposter for styregrupperne 
• Den videre proces med arbejdet – herunder orientering om fællesmøde den 3. 
september med deltagelse af styregruppeformændene 

 
Til nærværende møde drøftes og godkendes ovennævnte, såvel som kredsen tilkendegiver, at 
ovennævnte materiale fremsendes til Direktørforum den 4. juni 2015 til godkendelse. 
Dernæst bedes kredsen godkende skabelon for kommissorium til styregrupperne samt 
Koordinationsgruppens repræsentation og navngivning af sekretariatsfunktioner for 
styregrupperne. 
 
Afslutningsvis orienteres kredsen kort om den drøftelse, som har fundet sted i sekretariatet 
vedr. gruppen omkring kommunikation.  
 
Bilag 

Bilag 1:Opgavefordelingsoversigt(to bilag) 

Bilag 2:Navngivning af formandsposterne for styregrupperne, sekretariatsfunktioner og 

Koordinationsgruppens sammensætning 

Bilag 3:Skabelon for kommissorium – Styregruppe 1: Pleje, behandling og genoptræning 

Bilag 4:Den videre proces 

 

Referat 
 
Kredsen drøftede indledningsvis etableringen af styregruppen ’Arbejdsmarked, rehabilitering 
og psykiatri’. Herunder styregruppens opgaver, baggrund for etablering af gruppen og 
ligeledes de ressourcemæssige vanskeligheder, der kan være forbundet med psykiatriens 
repræsentation i gruppen. 
Det blev derfor besluttet, at der afholdes et afklarende møde omkring styregruppen – dette 
mellem AAK, AUH og Psykiatri.  
 
Dernæst drøftede kredsen formandskab og repræsentation i styregrupperne – dette med 
udgangspunkt i vedlagt bilag. 
Formandsposterne er navngivet, og kredsen drøftede antal repræsentanter for de enkelte 
styregrupper. 
Bilaget ønskes tilrettet med titler på formænd samt antal af repræsentanter i de enkelte 
styregrupper. Styregrupperepræsentanterne er dog endnu ikke udpeget. 
Dertil kommer ønsket om en årlig afholdelse af kick-off for styregruppeformænd.  
 
Skabelon for kommissorium 

Kredsen drøftede udkast til skabelon for kommissorium. Der var bred enighed om en generel 
skærpelse af skabelonen. Til indholdsdelen… 

• Projektet Ledelse på tværs bør indgå/nævnes i kommissorium 
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• Skærpe mandatet – hvilken beslutningsret har styregrupperne? 
• En præcisering af opgaven – både de strategiske - og driftsmæssige opgave 
• Kick-off mellem styregruppeformænd for alle grupperne, skal fremgå af kommissorium 
• Muligheden for ad-hoc deltagelse i styregrupperne, skal fremgå af kommissorium 

 
Til formen… 

• Ét forklæde for samtlige kommissorium 
 
Overvejelser ved repræsentation i styregrupperne… 

• Tænk i repræsentation, som ligeledes har repræsentation i regionens temagrupper 
 
Hvem gør hvad og til hvornår? 

• AAK tager initiativ til møde vedr. styregruppen ’Arbejdsmarked, rehabilitering og 
psykiatri’. Mødet bør afholdes inden møde i Direktørforum den 4. juni 

• AAK tager initiativ til at booke og planlægge en kick-off dag for styregruppeformænd  
• AUH tilretter bilag vedr. navngivning og repræsentation for de enkelte styregrupper. 
Bilag indgår til møde i Direktørforum den 4. juni 2015 

• AUH tilretter bilag vedr. den videre proces. Bilag indgår til møde i Direktørforum den 4. 
juni 2015 

• AAK tilretter skabelon for kommissorium. Bilag indgår til møde i Direktørforum den 4. 
juni 2015 

  
2. Udviklingsdøgn (9.30-9.50) 
 
På møde i Direktørforum den 16. april besluttede kredsen, at der skal afholdes Udviklingsdøgn 
ultimo november 2015. Til mødet blev nævnt, at deltagerkredsen er 
styregruppemedlemmerne, hvor der kun kort blev sat et par ord på døgnets tema – arbejdet i 
de konkrete styregrupper og samarbejdet på tværs af styregrupperne. 
 
Sekretariatet har arbejdet på at fastsætte en dato for afholdelsen af døgnet. Det har dog ikke 
været muligt i 2015. Derfor afholdes døgnet foråret 2016. Ligeledes nedsættes, indenfor kort 
tid, en arbejdsgruppe, som arbejder videre med den konkrete planlægning. 
 
Kredsen bedes definere formålet med afholdelse af døgnet og ligeledes blive mere konkrete i 
forhold til døgnets tema. Kredsen bedes ligeledes godkende, at Direktørforum orienteres den 
4. juni om tema for døgnet samt den videre proces. 
 
Referat 
 
Kredsen havde en længere drøftelse af vigtigheden i at styregrupperne kommer godt fra start. 
Af kalendermæssige årsager, er det dog ikke muligt at finde et tidspunkt for afholdelse af 
Udviklingsdøgnet til efteråret. 
Kredsen drøftede derfor alternativer hertil, og besluttede at der afholdes en ’arbejdsdag’ for 
styregrupperne. Arbejdsdagen finder sted den 3. september, og planlægningsgruppen 
påbegynder arbejdet med at planlægge dagen. 
 
Arbejdsdagens indhold planlægges således, at Direktørforum har mulighed for, på skift, at 
deltage hen over dagen. 
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Hvem gør hvad og til hvornår? 

• Planlægningsgruppen påbegynder planlægningen 
 
3. Etablering af indvandremedicinsk klinik (9.50-10.00) 
 
På Infektionsmedicinsk Afdeling Q er man interesseret i at oprette en klinik for "patienter med 
uafklarede komplekse somatiske tilstande og betydelig komorbiditet, samt væsentlige 
problemer af social, sproglig eller kulturel karakter" som det hedder i udkastet til specialeplan 
- eller en indvandrermedicinsk klinik (IMK) i daglig tale. 
Der er stor politisk velvilje, men endnu ikke nogen bevilling og afdelingen overvejer derfor 
mulighederne for at sætte relevante projekter op, som kunne skaffe alternativ finansiering, 
idet funktionen ikke kan rummes indenfor afdelingens nuværende budget.  
 
Kredsen bedes indledningsvis drøfte forslaget, og efterfølgende godkende, at forslag 
fremlægges for Direktørforum. 
 
Bilag 

Bilag 5:Beskrivelse af indvandremedicinsk klinik 

 

Referat 
 
Kredsen drøftede oplæg omkring etablering af Indvandremedicinsk Klinik, og mener ikke 
oplæg for nuværende kan fremlægges for Direktørforum. Dels mangler der en koordinering 
mellem hospitalet og Aarhus Kommune ift, projektet, dels bør projektet undersøges nærmere. 
F.eks. de juridiske forhold ved etablering af projektet, den reelle politiske opbakning og sidst 
kan man skele til OUH/Odense, hvor de har etableret lignende klinik.  
 
Kredsen drøftede ligeledes navngivningen af klinikken - ’Indvandremedicinsk klinik’. 
Navngivningen er målrettet indvandrere og andre personer med etnisk baggrund, og vil med 
en navngivning i retning af ’sociale udsatte’ komme bredere ud. 
 
Hvem gør hvad og til hvornår? 

• AUH tager kontakt til AKK (Hanne Lindemann) med henblik på en koordinering og 
nærmere analyse af opgaven/klinikken. 

• Forslaget fremlægges for Direktørforum til efteråret 
 
 
4. Folkesundhed i Midten (10.00-10.15) 
 
Udmøntningen af Folkesundhed i Midten i 2015 skal understøtte Sundhedsaftalen 2015-2018’s 
centrale visioner: 

• Et sundhedsvæsen på borgerens præmisser 
• Sundhedsløsninger tæt på borgeren 
• Mere lighed i sundhed 
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På baggrund heraf har Sygeplejefaglig direktør Vibeke Krøll, AUH og Direktør Hossea Dutzke, 
AAK besluttede at ansøger Folkesundhed i Midten om økonomisk støtte til et tværfagligt 
projekt med fokus på ”På borgerens præmisser”. Der er ansøgningsfrist den 30. september.  
Centerchef Lisbeth Kallestrup arbejder p.t. på en idébeskrivelse.  
 

Kredsen orienteres om arbejdet/processen, og bedes ligeledes godkende, at Direktørforum 
orienteres om ansøgningen på mødet den 4. juni. 
 
Referat 
 
Kredsen drøftede primært ansøgningsprocessen og ansøgningsproceduren ift. Folkesundhed i 
Midten, hvor der var enighed om at udskyde ansøgningen til det konkrete projekt – dette med 
baggrund i den tidsramme som er for ansøgningen. 
AAK følger op på denne, og Direktørforum orienteres herom til mødet den 4. juni 2015. 
 
5. Nøgletal (10.15-10.30) 
 
I regi af økonomi og opfølgningsgruppen er der udarbejdet nye nøgletal for hele året 2013 og 
2014, som kredsen bedes drøfte. 
  
I forhold til nøgletal gældende for hele året 2013 og 2014 oplyser Koncernøkonomi (Region 
Midtjylland) om følgende to opmærksomhedspunkter:  
 
1) Antal sengedage (fanebladet: Tabelark_Somatik, kolonne E - markeret med gult): Tallene 
for 2013 stemmer ikke overens med tidligere datatræk for 2013. Dette skyldes, at SSI har 
ændret måden at opgøre antal sengedage på. SSI arbejder på at lave en variabel, der opgøres 
på samme måde, som vi tidligere har set det, så tallene stemmer overens. Regionen afventer 
SSI for dette arbejde. 
  
2) Antal genoptræningsplaner (fanebladet: Tabelark_Somatik, kolonner I og J - markeret med 
gult): Her stemmer tallene for 2013 ligeledes ikke overens med tidligere datatræk fra 2013. 
Igen skyldes det, at SSI har ændret opgørelsesmetode. Koncernøkonomi afventer svar fra SSI 
på, hvad forskellen skyldes. 
 
Bilag 

Bilag 6: Nøgletal helår 2013-2014 (NB: der er flere faner i projektmappen - I skal kigge i 

de fire første faneblade, der hedder: Forklaringsark, Tabelark_Somatik, Tabelark_Psykiatri og 

forebyggelige indlæggelser. De øvrige faner er medtaget, så man har mulighed for at dykke 

ned i tallene, hvis man har lyst)  

Bilag 7: Grafisk fremstilling af udvalgte nøgletal    

 

Referat 
 
Nøgletal blev taget til efterretning. 
 
6. Besparelsen Region Midtjylland 2016-2019 (10.30-10.45) 
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Den 27. april blev der fremlagt et katalog med forslag til besparelser for Region Midtjylland 
2016-2019. 
Samme dag var der planlagt et orienteringsmøde med netop Direktørforum. Et møde 
Hospitalsledelsen ved AUH måtte aflyse. 
Direktørforum modtog samme eftermiddag hele sparekataloget pr. mail. Der menes dog at 
være et behov for at se på de spareforslag, som har en indvirkning på det tværsektorielle 
samarbejde i klyngen.  
 
Kredsen bedes drøfte, hvorvidt det er relevant for nuværende at orientere Direktørforum om 
besparelsesforslagene. I den forbindelse skal datoen for afholdelse af møde i Direktør tages i 
betragtning. 
 
Referat 
 
Kredsen drøftede kort, hvorvidt det for nuværende er relevant at orientere Direktørforum om 
besparelser 2016-2019. Set i lyset af, at Hospitalsledelsen ved AUH måtte aflyse 
orienteringsmøde den 27. april, og AAK kun sporarisk er orienteret, ønskes en kort 
gennemgang/orientering – dette med hovedvægt på de tiltag, som har betydning for 
samarbejdet samt den videre proces. 
 
Hvem gør hvad og til hvornår? 

• Orienteringspunktet sættes på dagsorden til Direktørforum den 4. juni, og AUH 
uarbejder et oplæg til mødet 

 
7. Evt. (10.45-11.00) 
 


