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1-34-70-2-14 

1. Arbejdet med fælles mål - den videre proces (14:00-14:20) 

 

Sekretariatet indstiller, 

at den videre proces med arbejdet med fælles mål drøftes, og 

  

at det drøftes, hvordan Direktørforums planche fra udviklingsdøgnet skal indgå i 

det videre arbejde 

 

Sagsfremstilling 

 

Som opfølgning på maj måneds udviklingsdøgn godkendte Direktørforum den 1. juli, at 

styregrupperne i forbindelse med det videre arbejde med de tre spor, reducerer antallet 

af fælles mål og sigtelinjer/indikatorer.  

Koordinationsgruppen fastlægger den videre proces for dette arbejde, ligesom koordina-

tionsgruppen drøfter, hvordan Direktørforums planche kan indgå i det videre arbejde. 

Bilag vedlagt. 

  

En tids- og procesplan for det videre arbejde med henblik på at nå frem til fælles mål er 

under udarbejdelse. 

  

 

Beslutning 

 

Det videre arbejde med fælles mål, herunder en eventuel fremrykning af tidsplanen, blev 

drøftet. Den aftalte tidsplan fastholdes. 

  

Tilbuddet fra Direktørforum om, at styregrupperne kan invitere en direktør til at deltage 

på et møde i styregrupperne, blev drøftet. Styregrupperne er i færd med at få aftaler 

med direktører i kalenderen. Det blev endvidere drøftet, om "Fælles mål" skal meldes 

ind som emne til en videnssalon på Fælles ledertræf den 7. oktober. 

Bilag 

 procesplakat udfyldt endelig 200516 

  

1-34-70-2-14 

../../../../Documents/sbsysnetprod/temp/LOUMOE/Dagsorden/Bilag/Punkt_1_Bilag_1_procesplakat_udfyldt_endelig_200516..pdf
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2. Direktørforums møde med Sundhedsstyregruppen den 3. november (14:20-
14:35) 

 

Sekretariatet indstiller, 

at oplæg til ramme for mødet den 3. november drøftes og kvalificeres med henblik 

på forelæggelse for Direktørforum den 9. september 

 

Sagsfremstilling 

 

På møde i koordinationsgruppen den 14. juni blev ramme for Sundhedsstyregruppens 

møde med Aarhus-klyngen den 3. november drøftet. (Se bilag: referat fra punkt 2). 

  

Der ønskes en drøftelse og kvalificering af oplæg til kort ramme for mødet den 3. no-

vember, sekretariatet på baggrund af koordinationsgruppens bemærkninger har udar-

bejdet. Se udkast til dagsorden til møde i Direktørforum den 9. september, dagsorde-

nens punkt 2. 

 

Beslutning 

 

Oplæg til ramme for mødet blev drøftet. Der blev givet en række bemærkninger, som er 

indarbejdet i dagsorden til Direktørforum den 9. september. 

Bilag 

 Referat koordinationsgruppen 140616 

  

1-34-70-2-14 

3. Justeret rammeoplæg for BorgerDesign Aarhus' første gennemløb (14:35-14:50) 

 

Sekretariatet indstiller, 

at koordinationsgruppen drøfter det justerede oplæg med sigte på endelig forelæg-

gelse for Direktørforum den 9. september 

  

at koordinationsgruppen bistår BorgerDesign Aarhus med at sætte det rette hold 

 

../../../../Documents/sbsysnetprod/temp/LOUMOE/Dagsorden/Bilag/Punkt_2_Bilag_1_Referat_koordinationsgruppen_140616..pdf
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Sagsfremstilling 

 

På møde i Direktørforum den 1. juli blev rammen for BorgerDesign Aarhus godkendt, 

mens genstandsfeltet blev justeret.  

Endvidere stillede Lise Høyer og Gert Pilgaard sig til rådighed i relation til BorgerDesign 

Aarhus' videre konkretisering og præcisering af ramme for det første gennemløb.  

  

På koordinationsgruppens møde den 23. august vil udkast til den justerede ramme for 

første gennemløb blive præsenteret og drøftet med henblik på endelig forelæggelse for 

Direktørforum den 9. september. 

  

Karen Ingerslev og Trine Naldal deltager på mødet. 

 

Beslutning 

 

Karen Ingerslev og Trine Naldal præsenterede udkast til justeret ramme for første gen-

nemløb. (Plancher vedlagt referatet). Fokus for første gennemløb vil være unge voksne i 

alderen 16-24 år med psykisk sårbarhed.  

  

BorgerDesign Aarhus har aftalt møder med Lise Høyer og Gert Pilgaard ultimo august 

måned, ligesom BorgerDesign Aarhus skal deltage på møder i styregruppen for den 

voksne borger og styregruppen for børn, unge og familien. 

  

Koordinationsgruppen opfordrede til, at BorgerDesign Aarhus allerede nu skærer gen-

nemløbet til, så slutmål (gerne flere) tænkes ind. Rammen for første gennemløb skal 

også indeholde en beskrivelse af, hvordan metodeoverførbarhed og mulighed for at dra-

ge læring af den anvendte metode imødekommes. 

  

Sine Louise Iversen, Annemarie Zacho-Broe, Eva Sejersdal, Lise Høyer og Gert Pilgaard 

vil blive bedt om at læse korrektur på det skriftlige oplæg, som Direktørforum den 9. 

september forelægges. 

  

Anna Marie Mikkelsen stillede sig til rådighed i forhold til at hjælpe BorgerDesign Aarhus 

med at få kontakt til rette folk i Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse. 

  

Hanne Linnemann sender til BorgerDesign Aarhus en liste over tilbud til sårbare unge. 

  

Koordinationsgruppen gav opbakning til det præsenterede. 

Bilag 

 BDAA præsentation på KG 230816 1 af 2 
 BDAA præsentation på KG 230816 2 af 2 

  

1-34-70-2-14 

../../../../Documents/sbsysnetprod/temp/LOUMOE/Dagsorden/Bilag/Punkt_3_Bilag_1_BDAA_praesentation_paa_KG_230816_1_af_2..pdf
../../../../Documents/sbsysnetprod/temp/LOUMOE/Dagsorden/Bilag/Punkt_3_Bilag_2_BDAA_praesentation_paa_KG_230816_2_af_2..pdf
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4. Status for Aarhusklyngen i relation til sundhedsaftale-samarbejdet (14:50-
15:05) 

 

Sekretariatet indstiller, 

at koordinationsgruppen drøfter og tager stilling til, om Direktørforum den 9. sep-

tember skal gives en status for Aarhus-klyngen i relation til sundhedsaftale-

samarbejdet 

 

Sagsfremstilling 

 

Til september har den nye organisering af Aarhusklyngen, herunder de tre nye styre-

grupper, fungeret i et år. 

  

Der ønskes en drøftelse af, om Direktørforum på møde den 9. september skal forelæg-

ges en status for det hidtidige arbejde i- samt de hidtidige resultater af styregruppernes 

arbejde, herunder om status skal gøres op i forhold til de i sundhedsaftaleregi opstillede 

mål og arbejdsplaner, som gælder alle klynger, eller om den enkelte styregruppe vælger 

fokus for status-præsentationen. Der ønskes endvidere stilllingtagen til, om status skal 

foretages v/de enkelte styregruppeformandskaber. 

 

Beslutning 

 

Punktet blev drøftet. Det blev aftalt, at punktet sættes på dagsorden til møde i Direktør-

forum den 4. november.  

På møde i koordinationsgruppen den 13. oktober vil det blive drøftet nærmere, hvilke af 

styregruppernes fokusområder, Direktørforum den 4. november skal præsenteres for 

v/styregruppernes formandskaber. 

  

1-34-70-2-14 

5. Input i forbindelse med videnssaloner på Fælles ledertræf den 7. oktober 
(15:05-15:15) 

 

Sekretariatet indstiller, 

at de af planlægningsgruppen foreslåede temaer til videnssaloner drøftes og kvali-

ficeres 
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at styregruppernes input til afvikling af videnssaloner på Fælles ledertræf drøftes 

og kvalificeres 

 

Sagsfremstilling 

 

Planlægningsgruppen bag Fælles ledertræf, som afvikles den 7. oktober, har via sekreta-

riatet anmodet om styregruppernes bidrag til tilrettelæggelse af videnssaloner. 

  

Videnssaloner 

Videnssalonerne er et rum, hvor lederne kan gå ind og diskutere en problemstilling med 

ligesindede. Dvs. der skal være en lille intro til emnet, men ellers er det lederne selv, der 

snakker sammen fx. ud fra nogle talekort med spørgsmål, som lægges på bordene. Sel-

ve formen på den enkelte salon beslutter "indehaveren" selv, gerne med sparring fra 

planlægningsgruppen, hvis det ønskes. Hver session vil vare ca. 45 minutter, og der vil 

være tid til og mulighed for at deltage i to saloner. Dvs. at den enkelte salon afvikles to 

gange á 45 min. 

  

De temaer til videnssaloner, deltagere fra styregrupperne i klyngesamarbejdet kan bi-

drage med, kan ex være: 

 Klyngesamarbejdet: hvad kan du som leder bruge klyngesamarbejdet til? 

 Lighed i Sundhed: hvilke perspektiver er på spil, når vi snakker om Lighed i 

Sundhed? 

 IT-problematikker på tværs: hvilke problematikker oplever jeg som leder i min 

hverdag, og hvad kan jeg gøre, for at ændre på det, der ikke fungerer? 

 Forebyggelse: hvad kan vi gøre i fællesskab for at forebygge indlæggelser eller 

for at styrke udsatte borgere, vokse såvel som børn? 

 Rehabilitering: hvordan samarbejder vi på tværs af sektorerne, så borgerne ople-

ver at der er sammenhæng i indsatsen? 

   

Der ønskes en drøftelse af de foreslåede temaer, af tilbagemeldingerne fra styregruppe-

formænd samt af eventuelle øvrige forslag til temaer i videnssalonerne.  

  

Videre proces  

Planlægningsgruppen anmoder om at tilbagemelding vedrørende, hvem der vil byde ind 

med en videnssalon inden den 30. august.  

Planlægningsgruppen vil den 5. september invitere ind til en nærmere introduktion og 

forventningsafstemning om selve afviklingen af salonen. 

  

 

Beslutning 

 

Styregrupperne har meldt emner til en række videnssaloner ind til planlægningsgruppen. 

Det blev besluttet at program for Ledertræffet sættes på dagsorden til Direktørforum 

den 9. september. 
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Fremover koordineres diverse tværsektorielle arrangementer i Aarhus-klyngen i regi af 

koordinationsgruppen.  

  

1-34-70-2-14 

6. Temaer til kommende møder i Direktørforum (15:15-15:25) 

 

Sekretariatet indstiller, 

at vedlagte liste med temaer til kommende møder i Direktørforum drøftes og sup-

pleres med eventuelle yderligere temaer 

 

Sagsfremstilling 

 

Temadrøftelser i Direktørforum 

På møde i Direktørforum den 11. februar blev det besluttet, at koordinationsgruppen 

skulle udarbejde en liste over temaer til kommende møder i Direktørforum. Sekretariatet 

har udarbejdet vedlagte liste med temaer. 

  

 

Beslutning 

 

Punktet blev ikke drøftet. 

Bilag 

 Oversigt over temaer til kommende møder i Direktørforum 

  

1-34-70-2-14 

7. Udkast til kommissorium for koordinationsgruppen (15:25-15:35) 

 

Sekretariatet indstiller, 

at udkast til kommissorium for koordinationsgruppen, herunder oplæg til mødeka-

dence, drøftes 

  

../../../../Documents/sbsysnetprod/temp/LOUMOE/Dagsorden/Bilag/Punkt_6_Bilag_1_Oversigt_over_temaer_til_kommende_moeder_i_Direktoerforum..pdf
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at koordinationsgruppen vurderer, om udkast til kommissorium for koordinations-

gruppen er klar til at blive forelagt Direktørforum til endelig godkendelse den 9. 

september 

 

Sagsfremstilling 

 

Eva Sejersdal har udarbejet udkast til kommissorium for koordinationsgruppens arbejde, 

herunder mødekadence.  

  

Bilag vil blive eftersendt. 

 

Beslutning 

 

Eva Sejersdal runddelte udkast til kommissorium for koordinationsgruppen. Koordinati-

onsgruppen sender over mailen eventuelle bemærkninger til Eva Sejersdal, herunder 

stillingtagen til, om Direktørforum den 9. september skal forelægges udkastet. 

  

1-34-70-2-14 

8. Godkendelse af udkast til dagsorden til Direktørforum 9. september (15:35-

15:55) 

 

Sekretariatet indstiller, 

at udkast til dagsorden til Direktørforum drøftes og godkendes 

 

Sagsfremstilling 

 

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

9. september. 

Der kan frem til møde i koordinationsgruppen blive foretaget enkelte ændringer og tilfø-

jelser. 

 

Beslutning 

 

Der blev givet enkelte bemærkninger, som vil blive indarbejdet i endelig dagsorden til 

Direktørforum den 9. september. 
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Bilag 

 Udkast til dagsorden Direktørforum 090916 

  

1-34-70-2-14 

9. Eventuelt (15:55-16:00) 

 

Beslutning 

 

Direktørforum 

Eva Sejersdal orienterede om, at Claus Thomsen træder ind i henholdsvis Direktørforum 

og Sundhedsstyregruppen. Claus Thomsen er forhindret i at deltage på møde i Direktør-

forum den 9. september. 

  

Stilling som sygeplejefaglig direktør, AUH 

Eva Sejersdal orienterede om, at stillingen som sygeplejefaglig direktør på AUH er slået 

op til besættelse ultimo 2016. 

  

Sundhedskoordinationsudvalgets konference  

Linda Kirkegaard orienterede om, at Sundhedskoordinationsudvalget den 10. oktober i 

Herning Kongrescenter afholder konferencen Mere sundhed i det nære - på borgerens 

præmisser. En sådan konference afholder Sundhedskoordinationsudvalget én gang i lø-

bet af hver sundhedsaftale-periode. 

  

Konferencens hovedtemaer er: Udvikling af det nære integrerede sundhedsvæsen, social 

lighed i sundhed og samspil mellem arbejdsmarked og sundhed. Formålet med konferen-

cen er: 

 at fastholde den sundhedspolitiske dagsorden om det nære og integrerede sund-

hedsvæsen – hvordan kommer vi sammen videre?  

 at drøfte de nye prioriterede politiske områder – social lighed i sundhed og sam-

spil mellem sundhed og arbejdsmarked (har Sundhedskoordinationsudvalget gi-

vet hovedprioritet i 2016 og 2017) 

 at tage en temperaturmåling på, hvor langt vi sammen er kommet i arbejdet mod 

at indfri sundhedsaftalens mål og visioner 

 at vidensdele på tværs af klynger (erfaringer, succeser, udfordringer) 

  

I forhold til at vidensdele på tværs af klyngerne, er der som del af programmet indtænkt 

en workshoprunde med projekter/indsatser fra klyngerne. 

Hver klynge får mulighed for at byde ind på en workshop under et af nedenstående te-

maer:  

 Forebyggelige indlæggelser 

 Almen praksis og samarbejde i det nære sundhedsvæsen 

 Sammenhæng mellem somatik og psykiatri 

 På borgerens præmisser 

../../../../Documents/sbsysnetprod/temp/LOUMOE/Dagsorden/Bilag/Punkt_8_Bilag_1_Udkast_til_dagsorden_Direktoerforum_090916..pdf
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 Ledelse på tværs 

  

Hanne Linnemann fra sekretariatet sender mail rundt til styregrupperne med henblik på 

at indhente forslag til workshop, Aarhus-klyngen kan byde ind med, og melder om mu-

ligt tilbage til Linda Kirkegaard den 25. august. 

  

 

 


