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1. Opfølgning fra udviklingsdøgnet (14:00-15:00) 

 

Sekretariatet indstiller, 

at koordinationsgruppen drøfter og evaluerer udviklingsdøgnet, herunder udkom-

met af gruppeprocessernes arbejde med fælles mål 

  

at koordinationsgruppen drøfter og beslutter proces for det videre arbejde med 

fælles mål i regi af styregrupperne 

  

at koordinationsgruppen tager stilling til, hvordan status for styregruppernes vide-

re arbejde med fælles mål den 1. juli skal præsenteres for direktørforum 

 

Sagsfremstilling 

 

Som aftalt på udviklingsdøgnet har styregruppeformandskaberne siden den 20. maj for-

beredt en procesplan for det videre arbejde med fælles mål i Aarhusklyngen. 

Styregruppeformandskaberne vil på mødet præsentere procesplan og dens elementer. 

  

Styregruppernes samlede formandskaber deltager i den udstrækning det er muligt på 

mødet den 14. juni. 

  

Første version af oversigt over mål, sektorerne hver især måles på 

Datapakke-gruppen har i denne uge lavet en samlet oversigt over de mål, som vi til-

sammen bliver målt på – på sundhedsområdet (bilag vedlagt). 

Det drejer sig om mål i forhold til: 

         De nationale mål på sundhedsområdet 

         Sundhedsaftalen 

         Sundhedspolitikken (Aarhus Kommune) 

         Sundhedsplanen (Region Midtjylland) 
  

I oversigten vises herudover de sigtelinjer og/eller indikatorer, der knytter sig til hvert af 

målene. 

  

Sidst er der med en farve-kode angivet, hvor hhv. diabetes, KOL og angst sporet relate-

rer sig til de enkelte mål. 

  

Materialet skal ses som første led i en længere proces, hvor vi over det kommende hal-

ve-hele år får fyldt skemaerne ud med flere indikatorer, delmål, indsatser, tidspunkter 

for opfølgning og angivelse af hvem, der er ansvarlige. 
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Materialet bliver sendt til yderligere kvalificering/drøftelse på mødet i koordinationsgrup-

pen den 14. juni – og sendt videre til direktørforum den 1. juli. 

  

 

Beslutning 

 

Evaluering af udviklingsdøgnet 

Der var enighed om, at udviklingsdøgnet har været godt og udbytterigt på mange fron-

ter, herunder relationelt, og at udviklingsdøgnet dermed har tjent som et godt afsæt for 

det videre arbejde med fælles mål i Aarhusklyngen. Stor ros til datapakke-

arbejdsgruppens flotte forarbejde blev givet. 

  

Fredagens drøftelse i voksenstyregruppen med henblik på afgræsning og indsnævring af 

målområde mundede ud i et fælles fokus på unge og angst, mens drøftelsen i direktørfo-

rum rettede opmærksomheden mod vigtigheden af dels at tage hinandens perspektiver, 

dels at bevæge sig væk fra at arbejde fragmenteret. 

  

Det videre arbejde med fælles mål 

Datapakke-gruppens overblik over mål, sektorerne hver især måles på, udgør et godt 

udgangspunkt for det videre arbejde med fælles mål.  

  

Præsentation for direktørforum 1. juli 

Styregruppeformandskaberne vil foreslå direktørforum, at der som overordnet ramme 

arbejdes videre indenfor det overblik, datapakke-gruppen efter udviklingsdøgnet har 

udarbejdet. Der vil alene blive gået videre med mål og sigtelinjer, som kræver en fælles 

indsats, ligesom målene skal gælde for alle aldersgrupper. Underliggende principper, ex 

"på patientens præmisser" vil blive beskrevet i en indledende passus, og således ikke 

blive taget med som selvstændige mål. Det blev bemærket, at man i forbindelse med 

det videre arbejde med strukturering af mål kan lade sig inspirere af værktøjer fra Triple 

Aim Metoden. Se evt.: 

http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/projekter/triple-aim/driverdiagram_ta.doc 

og 

  

http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/projekter/triple-aim/  

  

Direktørforum skal præsenteres for to bilag: 

1. Datapakke-gruppens overblik over henholdsvis nationale mål, mål i relation til sund-

hedsaftalen, mål i relation til AAKs sundhedspolitik samt mål i regionens sundhedsplan, 

sektorerne hver især måles på 

2. En regruppering af datapakke-gruppens overblik, hvor der udelukkende opstilles og 

grupperes mål, sektorerne har til fælles 

  

Til august fortsætter styregruppeformandskaberne assisteret af datapakke-gruppen be-

arbejdningen af oplægget til fælles mål, herunder arbejdet med indikatorer og sigtelinjer 

for henholdsvis angst-, diabetes-/-overvægt, og KOL-sporene, hvorefter det endelige 

oplæg vil blive sendt ud til drøftelse i styregrupperne. 

  

http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/projekter/triple-aim/driverdiagram_ta.doc
http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/projekter/triple-aim/
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I regi af voksenstyregruppen arbejdes der sideløbende videre med akutsporet. Der vil på 

et senere tidspunkt blive taget stilling til, hvornår akutsporet skal bringes ind i arbejdet 

med fælles mål. 

  

Eva Sejersdal vil afklare, om samtlige styregruppeformandskaber skal deltage under 

præsentationen af fælles mål for direktørforum den 1. juli. 

Bilag 

 MÅL_endelig_sundhedsområdet_direktørforum 

  

1-34-70-2-14 

2. Drøftelse og godkendelse af udkast til dagsorden til direktørforum 1. juli (15:00-
15:45) 

 

Sekretariatet indstiller, 

at Koordinationsgruppen godkender udkast til dagsorden til møde i direktørforum 

den 1. juli 

  

 

Sagsfremstilling 

 

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

1. juli. 

Der kan frem til møde i direktørforum den 1. juli blive foretaget suppleringer og justerin-

ger i enkelte dagsordenspunkter. 

  

  

 

Beslutning 

 

Udkast til dagsorden til møde i direktørforum den 1. juli blev drøftet.  

  

Dagsordenens to første punkter gives længere tid, punkt 3 afkortes, mens punkt 4 ud-

skydes til efter sommerferien.  

  

Med det formål at fokusere drøftelsen af navnlig punkt 1, men også punkt 2 foreslog 

koordinationsgruppen, at Nære Sundhedstilbud forud for mødet i direktørforum den 1. 

../../../../Documents/sbsysnetprod/temp/LOUMOE/Dagsorden/Bilag/Punkt_1_Bilag_1_MAaL_endelig_sundhedsomraadet_direktoerforum..pdf
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juli tager stilling til, hvilke af de opstillede bullets med spørgsmål til Aarhusklyngen, der 

er væsentligst at få besvaret og drøftet.  

  

I forhold til punkt 6 havde koordinationsgruppen følgende bemærkninger, som Linda 

Kirkegaard vil bringe ind i Nære Sundhedstilbud: 

 Koordinationsgruppen vil medvirke til, at drøftelsen den 3. november bliver af 

strategisk karakter 

 Koordinationsgruppen foreslår, at Aarhusklyngens bidrag skal være præget af 

drøftelser frem for oplæg om diverse projekter i regi af klyngen 

 Det foreslås, at Sundhedsstyregruppens formandskab løfter lidt af sløret for tan-

ker, der er gjort i forhold til næste sundhedsaftale-generation 

 Opmærksomheden rettes imod, at nedlæggelsen af de nuværende temagrupper 

mv. åbner nye muligheder, men også efterlader et vist tomrum på en række om-

råder. Det vil ex være oplagt at granske mål, aldersdifferentiering, integration 

mellem psykiatri og somatik samt økonomiaftaler 2017 for henholdsvis regioner 

og kommuner nærmere 

 Konkret foreslås det, at Aarhusklyngens bidrag ift. bullet 1 bliver det igangvæ-

rende arbejde med fælles mål 

 Konkret foreslås det, at Aarhusklyngens bidrag ift. bullet 2 bliver organisering i 

Aarhusklyngen  

 Konkret foreslås det, at bullet 3 indtil videre står åben 

  

På baggrund af koordinationsgruppens drøftelse af dagsordensudkastet, justerer sekre-

tariatet dagsorden til møde i direktørforum den 1. juli. 

Bilag 

 Dagsorden direktørforum 010716 

  

1-34-70-2-14 

3. Revideret projektbeskrivelse vedrørende BorgerDesign Aarhus (15:45-16:05) 

 

Sekretariatet indstiller, 

at koordinationsgruppen drøfter revideret oplæg til projektbeskrivelse for Borger-

Design Aarhus 

  

at koordinationsgruppen giver eventuelle input til, hvordan det revidere projektop-

læg vil kunne skærpes 

 

Sagsfremstilling 

 

../../../../Documents/sbsysnetprod/temp/LOUMOE/Dagsorden/Bilag/Punkt_2_Bilag_1_Dagsorden_direktoerforum_010716_UDKAST..pdf
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Revideret oplæg til projektbeskrivelse for BorgerDesign Aarhus 

Oplæg til projektbeskrivelse for BorgerDesign Aarhus er siden møde i direktørforum den 

1. april blevet justeret tilpasset på en række områder (revideret projektbeskrivelse ved-

lagt som bilag): 

  

 BorgerDesign Aarhus skal afprøves i en periode på et år fra 1. august 2016 – 31. 

juli 2017. Primo 2017 tager direktørforum stilling til en eventuel forlængelse af 

projektperioden 

 BorgerDesign Aarhus vil arbejde med problemstillinger, der relaterer sig til de tre 

udvalgte spor for Aarhusklyngens arbejde: rygning/KOL, overvægt/diabetes og 

angst 

 BorgerDesign Aarhus forankres under koordinationsgruppen og skal arbejde tæt 

sammen med styregruppen for voksenområdet og styregruppen for børn, unge og 

familien 

 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO), Magistratsafdelingen for So-

cial og Beskæftigelse samt Magistratsafdelingen for Børn og Unge (MBU) bidrager 

med ressourcer svarende til to årsværk. Den første stilling er tilført projektet fra 

MSO (Trine Naldals stilling). Den anden stilling vil komme fra Center for Innovati-

on i Aarhus. Derudover er det en del af projektets arbejdsform, at BorgerDesign 

Aarhus samarbejder med innovationsprojektlederne fra de tre magistratsafdelin-

ger og medarbejdere fra Aarhus Kommune i øvrigt 

 Region Midtjylland (herunder praktiserende læger), Aarhus Universitetshospital 

samt Psykiatri og Social bidrager med ressourcer svarende til to årsværk. Den 

ene stilling er tilført projektet fra AUH (Karen Ingerslevs stilling). Ressourcer sva-

rende til det andet årsværk skal dække driftsudgifterne i BorgerDesign Aarhus 

jvf. budget i projektbeskrivelse. Derudover er det en del af projektets arbejds-

form, at BorgerDesign Aarhus samarbejder med regionale og decentrale innovati-

onsmedarbejdere og medarbejdere i øvrigt 

 Som en del af afleveringen i slutningen af et gennemløb skal direktørforum for-

holde sig til en business case, som i et triple aim perspektiv vurderer værdien af 

en eventuel udbredelse og implementering af resultaterne (se Aarhus Kommunes 

innovationsskemaer og MBU’s tilrettede skema) 

  

Det indstilles, at koordinationsgruppen drøfter det reviderede projektoplæg med henblik 

på eventuelle yderligere justeringer og skærpelser.   

  

Karen Ingerslev og Trine Naldal deltager under punktet. 

 

Beslutning 

 

Karen Ingerslev og Trine Naldal gav en kort status for deres arbejde siden udviklings-

døgnet. Karen og Trine foreslår, at BorgerDesign Aarhus tager afsæt i Lise Høyers for-

slag om fokus på sårbare unge mellem 15-30 år.  

  

Koordinationsgruppen kvitterede for et velvalgt og spændende felt, ligesom koordinati-

onsgruppen gav input til skærpelser af sagsfremstillingen til direktørforum.  

  

Karen og Trine giver Eva Sejersdal besked om, hvilken eller hvilke styregrupper, Bor-

gerDesign Aarhus skal knyttes til.  
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Den reviderede projektbeskrivelse vedlægges ikke som bilag til direktørforum den 1. juli. 

Bilag 

 BDAA projektbeskrivelse version 3 160526 

  

1-34-70-2-14 

4. Orientering om udkast til invitation til Ledertræf på tværs 2016 (16:05-16:15) 

 

Sekretariatet indstiller, 

at orientering om styregruppeformændenes funktion i forbindelse med Ledertræf 

på tværs den 7. oktober 2016 tages til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

 

Planlægningsgruppen bag Ledertræf på tværs, som i år løber af stabelen fredag den 7. 

oktober, har udarbejdet vedlagte udkast til invitation samt beskrivelse af ledertræffet i 

Plan2Learn, hvor tilmelding foretages. 

Styregruppernes formandskaber er tænkt ind i programmet, og får en dermed en aktiv 

rolle. Det anbefales, at der allerede nu sættes X i kalenderen. 

 

Beslutning 

 

Koordinationsgruppen ønsker en nærmere beskrivelse af, hvilke roller henholdsvis direk-

tørerne og styregruppeformændene er tiltænkt på Ledertræffet samt en drejebog. 

  

Endvidere skal der arrangeres et møde i uge 26, hvor dette materiale kan blive drøftet. 

Deltagere: Repræsentanter fra planlægningsgruppen, Eva Sejersdal og Sine Louise Iver-

sen, som koordinerer på AAKs vegne.  

Sekretariatet arrangerer dette møde. 

Bilag 

 Invitation Ledertræf 2016 6-6-2016 
 Ledertræf på tværs 2016 i Plan2Learn 

  

../../../../Documents/sbsysnetprod/temp/LOUMOE/Dagsorden/Bilag/Punkt_3_Bilag_1_BDAA_projektbeskrivelse_version_3_160526..pdf
../../../../Documents/sbsysnetprod/temp/LOUMOE/Dagsorden/Bilag/Punkt_4_Bilag_1_Invitation_Ledertraef_2016_662016..pdf
../../../../Documents/sbsysnetprod/temp/LOUMOE/Dagsorden/Bilag/Punkt_4_Bilag_2_Ledertraef_paa_tvaers_2016_i_Plan2Learn..pdf
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1-34-70-2-14 

5. Gensidig orientering (16:15-16:25) 

 

Sekretariatet indstiller, 

at koordinationsgruppens medlemmer gensidigt orienterer hinanden om relevante 

emner, sager, møder etc. 

  

 

Beslutning 

 

Linda Kirkegaard orienterede kort om den kommende nedlæggelse af Nære Sundhedstil-

bud. Med virkning fra 1. august flytter kontoret "Strategi og Planlægning" til afdelingen 

"Sundhedsplanlægning" med alle nuværende opgaver og medarbejdere. Der ændres ikke 

i opgaveporteføljen i øvrigt. Linda Kirkegaard fortsætter som kontaktperson for Aar-

husklyngens koordinationsgruppe.  

  

Sundhedsplanlægnings fremtidige, eventuelle øvrige repræsentation i koordinations-

gruppen og direktørforum vil efterfølgende blive afklaret. 

  

1-34-70-2-14 

6. Eventuelt (16:25-16:30) 

  

 

 


