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Referat fra møde i Koordinationsgruppen 

Tid og sted:  

Den 4. december 2014, kl. 9.00-11.00  
Mødelokale 3, bygning 4,  
Nørrebrogade 44 
 

Deltager: 

Hanne Linnemann, Aarhus Kommune (AAK) 
Eva Sejersdal Knudsen, AUH 
Linda Bonde Kirkegaard, Nære Sundhedstilbud, RM 
Jette Skrædderdal, AUH 
 
Forfald: 

Sine Louise Iversen, Aarhus Kommune, Børn og Unge (AAK) 
Else Kayser, Nære Sundhedstilbud, RM 
Else Skånning, AUH 
Anne Østergaard, AUH 
 

Dagsorden 

 

1. Dagsorden til direktørforum (20 min.) 

Næste møde i direktørforum den 8. januar er en temadrøftelse, 
hvor direktørforum skal udpege kommende indsatsområder. 
Dagsorden til mødet drøftes.  
 
Det indstilles: At koordinationsgruppen drøfter dagsordenen til det 
kommende møde i direktørforum.  
 
Referat 
 
Kredsen drøftede indledningsvis formen for mødet. Herunder 
processen omkring udformning af dagsorden samt deltagere ved 
mødet.  
Der afholdes planlægningsmøde til mødet i Direktørforum den 8. 
december 2014. Innovationskonsulent Karen Ingerslev er inviteret 
med til planlægningen. 
Fra hospitalets side blev der ligeledes lagt vægt på deltagelsen fra 
regionen. Der var et ønske om eventuel deltagelse fra direktør 
Christian Boel. Linda Kirkegaard, RM vil undersøge nærmere. 
Efterfølgende drøftede kredsen indsatsområder for samarbejdet 
2015. De indsatsområder, som indgår i drøftelsen på mødet den 8. 
januar 2014. 
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Side 2 

Af forslag blev følgende nævnt: 
• Social ulighed 
• Den sårbare patient 
• Fit for fight 
• Børn og Unge 
• Kommunikation 

 

2. Opfølgning på udviklingsdøgn for voksne (20 min.) 
Der er afholdt udviklingsdøgn den 25-26. november 2014 for 
voksenområdet.  
 
Det indstilles: At koordinationsgruppen drøfter den videre proces 
på baggrund af døgnet. 
 
Referat 
 
I kredsen var der stor tilfredshed med Udviklingsdøgnet, hvor det 
tydeligt fremgik, at døgnet var god inspiration til det videre 
arbejde. 
 
Flere af de områder, som netop blev nævnt og drøftet på døgnet, 
går ligeledes igen ift. de indsatsområder kredsen vil drøfte med 
Direktørforum. 
 
Jette Skrædderdal orienterede om, at hun arbejder på en 
opsamling fra døgnet. Erfaringsopsamlingen fremsendes til 
kommentering. 
   
3. Status på I.V. behandling i hjemmet (15 min.) 
Der er indgået aftale om at igangsætte projekt vedr. IV-
behandling i hjemmet frem til juni 2015. På mødet gives en status 
på arbejdet. Desuden drøftes den videre proces vedr. opfølgning 
på projektet samt planlægning af evaluering. Herunder ønskes en 
drøftelse af proces for igangsættelse af nye præparater.  
 
Det foreslås at nedsætte en mindre arbejdsgruppe, som skal følge 
projektet frem til juni 2015 samt fastlægge evaluering af 
projektet.  
 

Det indstilles: At koordinationsgruppen drøfter den videre proces. 
 
Referat 
 
Hanne Linnemann, AAK orienterede kort om projektet vedr. IV-
behandling i eget hjem. 
Projektet har været igennem forskellige udfordringer, og Aarhus 
Kommune foreslog derfor, at der nedsættes en arbejdsgruppe, 



 
 
 

Side 3 

som står for den overordnede koordinering af projektet. 
I kredsen var der en længere drøftelse heraf, hvorefter det blev 
besluttet, at Linda Kirkegaard, RM drøfter forslaget med 
temagruppen vedr. projektet primo februar 2015. 
Koordinationsgruppen afventer derfor. 
 
Der arbejdes dog videre med samarbejdsaftalen, som udsendes 
inden årsskiftet. 
 
4. Status på palliationsgruppens arbejde (15 min.) 

Direktørforum har behandlet forslag til handleplan i forbindelse 
med Palliation (se vedhæftede bilag). Direktørforum har bedt om, 
at der udarbejdes et mere konkret forslag. AUH har udarbejdet et 
forslag i maj 2014.  
 
Det indstilles: At koordinationsgruppen drøfter den videre proces. 
 
Referat 
Hanne Linnemann, AAK orienterede kort om palliationsgruppens 
arbejde. 
Hanne Linnemann kunne ligeledes orientere om de udfordringer 
kommunen oplever ift. kommunens sygeplejersker på området. 
Grundet sygdom og andet fravær overgår sygeplejerskerne ofte til 
hjemmeplejen, og fungerer derfor ikke optimalt som 
palliationssygeplejersker. Kommunen har derfor rettet 
henvendelse til det Palliative Tema på AUH – dette bl.a. i forsøget 
på et samarbejde omkring uddannelse af palliationssygeplejersker. 
Ligeledes forsøger kommunen at indgå aftale med regionens 
hospice. 
 
AUH har fremsendt udkast til handleplan som AKK følger op på og 
arbejder videre med. 
 
 
5. Henvisning til rygestoptilbud (5 min.) 

Kommunen vil gerne henlede opmærksomheden på muligheden 
for henvisning til rygestoptilbud i Aarhus Kommune. Kommunen 
modtager ikke ret mange henvisninger.  
 
Det indstilles: At koordinationsgruppen drøfter den videre proces 
 
Referat 
AAK efterlyste henvisninger til rygestopkurser. Eva Sejersdal, AUH 
kunne dog orientere om, at relevante afdelinger er orienteret. 
Ligeledes er der sendt retningslinjer herom ud i organisationen. 
 

6. Samarbejde vedr. genoptræningsområdet (15 min.) 



 
 
 

Side 4 

Der er kommet ny bekendtgørelse på genoptræningsområdet. Der 
tages hånd om den i temagruppen for pleje, behandling, 
genoptræning og rehabilitering, og i følgegruppen på 
genoptræningsområdet. Der er stor politisk opmærksomhed på 
området i Aarhus Kommune.   
 
Bekendtgørelsen giver anledning til en drøftelse af muligheden for 
at flytte flere genoptræningsopgaver til kommunen. Denne 
drøftelse tages op på næste møde i følgegruppen for 
genoptræningsområdet. Mødet afholdes den 10. december 2014.   
 
Det indstilles: At Koordinationsgruppen drøfter området, herunder 
hvem der indgår i de forskellige fora.  
 
Referat 
Linda Kirkegaard, RM orienterede kort om ny bekendtgørelse på 
området, som træder i kraft 1. januar 2015. 
 
Efter nytår afholdes møde mellem AAK og AUH (fys/ergo), hvor 
området og den nye bekendtgørelse drøftes. 
 
Regionen vil ligeledes udmelde deres tanker omkring 
implementering, herunder også implementering af nye skabeloner. 
 
7. Tilbud til børn født med et handicap. (10 min.)  
 

Børneafdelingen udreder børn med funktionsnedsættelser, 

herunder børn født med et handicap. Hvis barnet i forbindelse 

hermed får udarbejdet en genoptræningsplan, har børneafdelingen 

mulighed for at visitere patienterne til det, der kaldes ”tidlig 

indsats”, som er et regionalt tilbud i regi af Institut for 

Kommunikation og Handicap (IKH) frem til påbegyndelse af 

genoptræningen i kommunen.  

 

Det indstilles: At Koordinationsgruppen drøfter samarbejdet vedr. 

”tidlig indsats” til børn født med et handicap.   

 

Referat 
Afventer drøftelse til der har været en drøftelse med 
Børneafdelingen, AUH. 
 
8. Status på tilbagelevering af tøj og puder til AUH (5 min.) 

På koordinationsgruppemødet den 10. september blev 
samarbejdet omkring tilbagelevering af patienttøj og hovedpuder 
for patienter, der udskrives til plejehjem, drøftet. På mødet gives 



 
 
 

Side 5 

en status på arbejdet.  
 

 Det indstilles: At koordinationsgruppen drøfter den videre proces. 
 
Referat 
Kredsen tog følgende orientering til efterretning.  
 

9. Eventuelt (5 min.) 

 

Referat 
Hanne Linnemann, AAK orienterede kort om antallet af 
henvisninger til genoptræning på rygområdet, som p.t. er 
stigende. Kommunen vil gerne mødes med AUH for en nærmere 
drøftelse heraf. Eva Sejersdal, AUH vil gerne mødes med 
kommunen omkring emnet, men vil vente til marts/april 2015, i 
der er behov for at se på området over en længere tidsperiode. 
 
Linda Kirkegaard, RM orienterede om Sundhedsaftalen 2015-2018, 
som netop er færdiggjort og udsendt. RM arbejder ligeledes på en 
’implementeringspakke’, som klyngerne kan gøre brug af. 
 
Eva Sejersdal, AUH kunne orientere om, at AUH og AAK barsler 
med et fælles informationsmøde omkring aftalen.  
 

 

 

 

 



 
 
 

Side 6 

 

 
 
 


