Koordinering i Aarhus Klyngen
Sundhedsaftale
møde 24. marts 2015
kl. 13.00 – 15.00

20. marts 2015
Side 1 af 3

Deltagere:
Eva Sejersdal Knudsen, AUH
Jette Skrædderdal, AUH
Mette Hyldgaard, AUH
Else Skaaning, AUH
Sine Louise Iversen, MBU, Aarhus Kommune
Otto Ohrt (i stedet for Annemarie Zacho-Broe), MSO, Aarhus Kommune
Linda Kirkegaard, Region Midtjylland
Else Kayser, Region Midtjylland
Hanne Linnemann, MSO, Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG
Sundhedsudvikling
Aarhus Kommune

Sundhedsstrategisk Stab
Rådhuset
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 40 09
Direkte telefon: 5157 64 68

REFERAT
Ad. 1. Udkast til dagsorden og bilag til mødet i Direktørforum 16. april
Materialet blev gennemgået, og der er følgende ændringer:
•

Punkterne i dagsordenen til Direktørforum ændres, så pkt. 2 bliver
”organisering af Aarhus-klyngen – det tværsektorielle samarbejde” og
punkt. 3 bliver ”Indsatsområder i Aarhus-klyngen”

•

Der sættes tid og ansvarlig på hvert af punkterne

•

Der skal sættes bilagsnummer på

•

I forhold til punktet om organisering blev de forskellige modeller drøftet. Vi endte på at anbefale en model – Model 1 ”den tværgående
model” – men i en lidt ændret udgave.
Vi foreslår styregrupperne:
- Behandling, pleje, genoptræning (incl. forløbsprogrammer)
- Børn, unge og gravide (incl. børn og unge psykiatri)
- Arbejdsmarked, rehabilitering og psykiatri får ny under-overskrift
”sårbare grupper”
- Kompetenceudvikling får en underoverskrift ”ledelse på tværs og
fælles skolebænk”
- IT, telemedicin og elektronisk kommunikation
Styregruppen ”arbejdsmarked, rehabilitering og psykiatri” kan stiples,
så det fremgår, at den kan fremstå som selvstændig styregruppe eller
det kan overvejes at integrere den med styregruppen for ”behandling,
pleje og genoptræning”. Overvejelserne om at det i så fald kan blive
en stor og ”tung” styregruppe skal også fremgå

Direkte e-mail:
hlin@aarhus.dk
www.aarhus.dk

Der tilføjes en stiplet boks ved siden af ”koordinationsgruppen” med
overskriften ”kommunikation”
Det skal tydeligt signaleres, at det forventes, at alle styregrupper arbejder med forebyggelse, ulighed i sundhed, pårørende samarbejde
og patient/borgerinddragelse
•

I forhold til punktet om indsatsområder i Aarhus klyngen skal der ske
en gennemskrivning af dagsordenspunktet i forhold til hvordan vi
tænker bilagene ind på sigt – at status på igangværende samarbejdsprojekter løbende flettes ind i prioriteringsskemaet.
Det skal tydeliggøres overfor Direktørforum, at der løbende kommer
materiale fra temagrupperne, som der skal arbejdes videre med. Temagrupperne udarbejder en overordnet ramme, som skal ”udfyldes” i
det lokale samarbejde i klyngerne
Med afsæt i de 4 initiativer/emner, som Direktørforum endte med på
januar mødet, gennemgår vi de to bilag for at få Direktørforum til at
prioritere hvad, der skal have ekstra energi i 2015.
Linda nævnte, at et vigtigt emne at prioritere i 2015, er ”hvordan vi får
omsat ”det værdibaserede” fra sundhedsaftalen. Til det formål er der
bl.a. udarbejdet en ”kommunikationspakke” med en lille film om sundhedsaftalen, dialogkort og et powerpoint oplæg.
I indstillingen flettes ind, at der er kommet udmelding om muligheder
for ansøgninger til Folkesundhed i Midten – frist 30. september. Direktørforum skal angive, om der skal udarbejdes en ansøgning fra Aarhus-klyngen – og i så fald indenfor hvilket emne/problemstilling.
Bilaget med status over igangværende samarbejdsprojekter skal tilføjes beskrivelse af a) familieiværksætterne og b) sårbare gravide.

•

Kommissoriet for direktørforum skal skærpes, så det fremgår, at det
ikke alene er sundhedsaftalen, som Direktørforum er ansvarlig for.
Det er den strategiske styring af sundhedssamarbejdet i Aarhus området.
Region Midtjylland tilføjes som samarbejdspartner
Deltagerkredsen i koordinationsgruppen ændres til:
En sekretariatsperson fra AUH
En sekretariatsperson fra Aarhus Kommune
En sekretariatsperson fra Region Midtjylland
En ledelsesrepræsentant fra AUH
En ledelsesrepræsentant fra Aarhus Kommune, MSB
En ledelsesrepræsentant fra Aarhus Kommune, MSO
En ledelsesrepræsentant fra Aarhus Kommune, MBU
Opsamling af opgaver:
 Aarhus Kommune (Hanne L.) tilretter dagsorden til Direktørforum
 Aarhus Universitetshospital tilretter power point slides med organisering
 Aarhus Universitetshospital tilretter kommissorium for direktørforum
 Aarhus Kommune (Hanne L.) tilretter skemaet med status over
igangværende samarbejde
Deadline: 7. april
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Ad. 2. Nedsættelse af en tværsektoriel arbejdsgruppe med det formål at
sætte et øget fokus på de socialt udsatte livsvilkår og helbred i Region
Midtjylland
Else Kayser redegjorde for baggrunden for ønsket om at nedsætte arbejdsgruppen.
Den første opgave for arbejdsgruppen vil være at kortlægge de tilbud/indsatser, der allerede er iværksat. Her blev socialsygeplejerske projektet
på AUH nævnt.
Der peges på behovet for, at social og sundhedsindsatsen i højere grad skal
spille sammen i forhold til denne målgruppe.
Fra AUH er der interesse for at gå ind i arbejdsgruppen – ved centerchef
Anette Schou Kjeldsen, Akutcentret.
Aarhus Kommune er også interesseret i at spille ind i forhold til denne problemstilling, som falder fint i tråd med både sundhedsaftalen og Aarhus
Kommunes sundhedspolitik.
Der afventes et koordinerende møde mellem Region og KOSU d. 16. april,
hvorefter vi hører nærmere.

Ad. 3. Skriftligt orienteringspunkt: Folkesundhed i midten
2015
I ansøgningsrunden for ”2015 Folkesundhed i Midten” ydes der støtte til
forskningsprojekter, der understøtter sundhedsaftalens visioner og at puljen
derfor kan støtte projekter, som bidrager til:
•
•
•

Et sundhedsvæsen på borgerens præmisser
Sundhedsløsninger tæt på borgeren
Mere lighed i sundhed

Der er i år blevet taget initiativ til at gøre det lettere for ansøgere at indfri formelle krav i forbindelse med ansøgning.
Frist for ansøgninger i 2015 er 30. september.
Det aftaltes, at spørgsmålet om emner til ansøgninger til Folkesundhed i Midten kommer til at indgå som et indstillingspunkt til Direktørforum på mødet 16.
april.
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