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1. Opsamling fra seneste møde i direktørforum (13:00-13:15) 

 

Sekretariatet indstiller, 

at koordinationsgruppen drøfter og evaluerer møde i direktørforum den 11. febru-

ar, herunder proces i forhold til punkt om BorgerDesign Aarhus 

  

 

Sagsfremstilling 

 

På seneste møde i direktørforum den 11. februar udspandt der sig i forhold til punkt ved-

rørende Fælles Udviklingsenhed for Aarhusklyngen (BorgerDesign Aarhus) og punkt med 

oplæg til princippapir længere drøftelser, hvorunder der blev udstukket adskillige rette-

snore og givet mange input til brug i forbindelse med den videre bearbejdning af de 

skriftlige oplæg. Referat vedlagt som bilag. 

  

Der ønskes en drøftelse af, hvordan koordinationsgruppen bedst muligt støtter og følger 

op i forhold direktørforums drøftelser af- og beslutninger vedrørende temaer og skriftlige 

oplæg, der går på tværs af sektorer og organisationssøjler. 

  

 

Beslutning 

 

Enighed om, at drøftelserne i direktørforum er gode og kvalificerende i forhold til oplæg 

af såvel udkastkarakter som oplæg af mere færdig karakter.  

Oplæggene bliver drøftet ud fra et strategisk-, indholdsmæssigt-, økonomisk og et mere 

værdibaseret perspektiv med henblik på at direktørforum sætter retning for den videre 

behandling af sager mv. 

  

  

  

  

  

Bilag 

 Referat Direktørforum 110216 

  

Bilag/Punkt_1_Bilag_1_.pdf


 

 

Koordinationsgruppen AUH 1. april 2016 

 

2 

1-34-70-2-14 

2. BorgerDesign Aarhus og koordinationsgruppen (13:15-13:45) 

 

Sekretariatet indstiller, 

at koordinationsgruppen drøfter henvendelsen fra BorgerDesign Aarhus 

  

at koordinationsgruppen tager stilling til, hvornår BorgerDesign Aarhus skal delta-

ge på møde i koordinationsgruppen 

  

 

Sagsfremstilling 

 

Oplæg til projektbeskrivelse for BorgerDesign Aarhus (BDAA) blev drøftet på møde i di-

rektørforum den 11. februar. Efterfølgende har BDAA pr. mail anmodet koordinations-

gruppen om at blive inviteret til fælles møde mellem BDAA og koordinationsgruppen. Se 

vedlagte bilag. 

 

Beslutning 

 

BDAA har indtil videre været på besøg i voksenstyregruppen og hos Lise Høyer. Besøg i 

de andre styregrupper er planlagt til senere på foråret. 

Det generelle indtryk er, at BDAA er inde i en afsøgende fase. 

  

Koordinationsgruppen stiller sig gerne til rådighed i forhold til at vurdere de wicked pro-

blems, BDAA beslutter sig for at gå videre med. Koordinationsgruppen inviterer BDAA til 

at deltage på møde den 14. juni. 

Bilag 

 VS BorgerDesign Aarhus 

  

1-34-70-2-14 

3. Dagsorden til møde i Direktørforum den 15. april (13:45-14:15) 

 

Sekretariatet indstiller, 

Bilag/Punkt_2_Bilag_1_.pdf
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at Koordinationsgruppen godkender udkast til dagsorden til møde i Direktørforum 

den 15. april 

  

at Koordinationsgruppen tager stilling til, hvem fra styregrupperne og udviklings-

døgnets planlægningsgruppe der skal deltage under drøftelsen af de enkelte 

punkter 

 

Sagsfremstilling 

 

Sekretariatet har sammensat vedlagte udkast til dagsorden til møde i Direktørforum den 

15. april. 

Der kan frem til møde i Direktørforum den 15. april blive foretaget justeringer i de enkel-

te dagsordenspunkter. 

Dagsordenspunkter og bilag vil i det omfang, det er muligt, løbende blive opdateret i 

First Agenda. 

  

Liste med punkter til kommende møder i Direktørforum er vedlagt til orientering. 

 

Beslutning 

 

Der blev givet en række bemærkninger til dagsordensudkastets enkelte punkter, som 

sekretariatet noterede. Rettelserne og bemærkninger vil blive indarbejdet i justeret 

dagsorden til direktørforum.  

Blandt de givne bemærkninger skal her fremhæves: 

  

Temadrøftøftelsen  

 Temadrøftelsespunktet deles op i to punkter 

o akutsporet bliver et selvstændigt dagsordenspunkt 

o direktørforum med lighed som linse og program for udviklingsdøgnet ind-

går i samme dagsordenspunkt 

 "Temaerne" ændres til "spor" 

 Direktørforum tager stilling til, om vi skal arbejde henimod fælles mål for de fore-

slåede spor 

 Fælles mål for sporene formuleres på udviklingsdøgnet 

 De tre spor skal anskues i et helt livsperspektiv, og således ikke ses snævert som 

diagnosekoder 

 På baggrund af de valgte spor finder styregrupperne relevant data frem til brug 

på udviklingsdøgnet 

 Sporene og de valgte mål skal ses ses ud fra både et behandlings- og et forebyg-

gelsesperspektiv 

  

Program for døgnseminar 

Udkast til program blev drøftet. Joan noterede bemærkningerne, som vil blive indarbej-

det i udkast til direktørforum den 15. april 

  

Punkt om ny støttegruppe 
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Punktet udsættes til ultimo 2016 i forbindelse med evaluering af den nye organisering af 

klyngesamarbejdet i Aarhusklyngen som helhed. 

Der er stadig behov for navne på kontaktpersoner i relation til disse støttefunktioner. 

Bilag 

 Dagsorden Direktørforum 150416 

 Oversigt over kommende punkter til møder i Direktørforum opdateres løbende 

  

1-34-70-2-14 

4. Temaer til kommende møder i direktørforum og årsplan for direktørforum 
(14:15-14:30)  

 

Sekretariatet indstiller, 

at koordinationsgruppen drøfter og angiver temaer til kommende møder i direktør-

forum 

  

at koordinationsgruppen drøfter årsplan for direktørforum 

 

Sagsfremstilling 

 

Sekretariatet har udarbejdet udkast til årsplan for direktørforum samt en oversigt med 

oplæg til "boblere", der kan blive genstand for temadrøftelser på kommende møder i 

direktørforum. Bilag vedlagt. 

 

Beslutning 

 

Punktet udskydes til et senere møde. 

  

Dorthe Klith vil undersøge, om Sundhedsstyregruppen kommer på besøg i direktørforum 

i 2. halvår 2016. I bekræftende fald vil Jens Bejer sætte det på som et orienterings-

punkt. 

  

Bilag 

 Årsplan for Direktørforum 

Bilag/Punkt_3_Bilag_1_.pdf
Bilag/Punkt_3_Bilag_2_.pdf
Bilag/Punkt_4_Bilag_1_.pdf
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 Oversigt over bobler-temaer til kommende møder i Direktørforum - opdateres lø-
bende 

  

1-34-70-2-14 

5. Princippapir: Om at arbejde med differentieret indsats og mere fokus på borger-
oplæring og inddragelse af af pårørende og netværk (14:30-15:00) 

 

Sekretariatet indstiller, 

at Koordinationsgruppen med afsæt i referat fra Direktørforum den 11. februar 

bearbejder princip-papirudkastet 

 

Sagsfremstilling 

 

Princippapiret var genstand for temadrøftelse på Direktørforum den 11. februar, hvor der 

blev givet en række bemærkninger. Første udkast til princippapir og referat fra Direktør-

forum vedlagt. 

Koordinationsgruppen fik til opgave at kvalificere udkastet yderligere med henblik på 

fornyet forelæggelse for Direktørforum den 15. april eller den 1. juli. 

 

Beslutning 

 

Retningen for den videre bearbejdning af princippapiret ventes at blive udstukket på ud-

viklingsdøgnet i maj måned. 

  

Dorthe Klith vil muligvis i løbet af 2016 fortælle Direktørforum om visioner og planer for 

udvikling af klyngesamarbejdet og det nære sundhedsvæsen. 

Bilag 

 Referat Direktørforum 110216 

 Notat_fokus på sårbare grupper_differentieret ind-

sats_borgeroplæring_januar2016 

  

 

 

Bilag/Punkt_4_Bilag_2_.pdf
Bilag/Punkt_4_Bilag_2_.pdf
Bilag/Punkt_5_Bilag_1_.pdf
Bilag/Punkt_5_Bilag_2_.pdf
Bilag/Punkt_5_Bilag_2_.pdf

