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1. Opfølgning på Ledertræf på tværs (8:00-8:20)

Sekretariatet indstiller,
at

indtryk fra Ledertræf på tværs drøftes

at

udkast til procesplan for opfølgning fra Ledertræffet drøftet og kvalificeres med
henblik på forelæggelse for Direktørforum den 4. november

at

koordinationsgruppen drøfter og konkretiserer, hvordan Sundhedsplanlægning
kan inddrages i det videre arbejde

Sagsfremstilling

Ledertræf 2016 løb torsdag den 7. oktober af stabelen med flere end 400 engagerede
deltagere og alle sektorer i Aarhus-klyngen repræsenteret.
Der ønskes en drøftelse af indtryk fra Ledertræffet.
Opfølgning på Ledertræffet
Den 10. oktober udsendte planlægningsgruppen en "tak for sidst-mail" med bilag til deltagerne (vedlagt).
Planlægningsgruppen har endvidere udarbejdet udkast til procesplan for opfølgning på
Ledertræffet (vedlagt).
Der ønskes en drøftelse og kvalificering af procesplanen med sigte på, at procesplanen
kan forelægges for Direktørforum den 4. november.
Planlægningsgruppen ønsker specifikt koordinationsgruppens stillingtagen til, om aktiviteterne beskrevet i procesplanen:




understøtter effekten (tranfer) af Ledertræffet ude blandt ledere og chefer?
imødekommer hvad skal der til, for at der på tværs af organisationerne arbejdes
videre mod ledelse på tværs og lighed i sundhed?
imødekommer behovet for at lære og samle op på viden og erfaringer fra Ledertræffet i forhold til form og indhold?

Endelig ønsker planlægningsgruppen input til, hvordan Sundhedsplanlægning kan blive
inddraget i det videre arbejde.
Eva Tersbøll fra planlægningsgruppen deltager under punktet.
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Beslutning

Udkast til procesplan blev drøftet. Koordinationsgruppen foreslog, at tidsplanen foldes ud
med mere fyldige beskrivelser af de enkelte elementer, og at det i procesplanen præciseres, at:
 procesplanen og opfølgningen er rettet mod ledelsesniveauet i Direktørforum
 fokusgruppeinterviews, foretaget af læringsaktivister fra MSO, er med MSOledere
Direktørforum vil den 9. december få en tilrettet procesplan forelagt til godkendelse, og
blive præsenteret for en skriftlig opsamling fra vidensalonerne, herunder erfaringer fra
dagen.
Direktørforum vil blive bedt om at tage stilling til, om der i forhold til fremtidige Ledertræf skal justeres på ambitionsniveauet.
Bilag




Ledertræf på tværs 2016 - Tak for sidst
2016 10 07 - Oplæg Lighed i sundhed Ledertræf på tværs 2016
Ledertræf_Procesplanudkast_før under og efter 201016
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2. Sundhedsaftalen og social ulighed i sundhed (8:20-8:40)

Sekretariatet indstiller,
at

koordinationsgruppen drøfter, hvordan de ændrede opgaver skal håndteres,
herunder i relation til styregruppeformandskabernes statuspræsentation til Direktørforum den 4. november

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget har den 30. september besluttet, at nedenstående indsatser prioriteres for det tværsektorielle samarbejde i alle klynger for 2. halvår 2016 og
hele 2017 (følgemail vedlagt):




Social ulighed i sundhed/differentierede indsatser
Samspil mellem sundhed og arbejdsmarked
Opgaver fra nationalt regi (nationale mål, nye handleplaner, ny lovgivning mv.).
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I forlængelse af det prioriterede tema om mere social lighed i sundhed godkendte Sundhedskoordinationsudvalget den 29. september 2016 et opdragspapir til klyngerne for det
videre arbejde (vedlagt).
Aarhus-klyngen får til opgave at udvikle og afprøve indsatser, der kan skabe mere lighed
i sundhed, herunder med afsæt i opdragspapirets ramme at igangsætte de nødvendige
aktiviteter.
Første afrapportering til Sundhedskoordinationsudvalget og Sundhedsstyregruppen sker i
1. kvartal 2017.
Der er mulighed for at få sparring og rådgivning fra DEFACTUM (Regionens Koncern Kvalitet). Kontaktperson er Lucette Meillier, som holder et indledende oplæg om ulighed i
sundhed på møde i Direktørforum den 4. november.
I forlængelse af den nye organisering af sundhedssamarbejdet er der opgaver, som 'flytter' fra temagrupper til klynger eller til midlertidige arbejdsgrupper.
Fællessekretariatet for det regionale sundhedssamarbejde har udarbejdet vedlagte oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale initiativer
(af tværsektoriel karakter) samt oversigt over implementerings- og opfølgningsopgaver.
Opgaver, som er flyttet fra temagrupper til klyngerne, er markeret med en gul stjerne.
Aarhus-klyngen skal konkret følge op på opgaver, der er flyttet fra temagrupper til klyngen og sikre, at de indgår i Aarhus-klyngens portefølje. Det er også muligt at se, hvilke
initiativer/samarbejdsaftaler, som er på vej til behandling i Sundhedsstyregruppe/ Sundhedskoordinationsudvalg, og som efterfølgende skal implementeres i klyngen.
Fællessekretariat anmoder om besked om, hvem der er kontaktpersoner for Aarhusklyngen (henholdsvis region/kommune).

Beslutning

Den nye organisering af sundhedssamarbejdet blev kort drøftet. Der var enighed om, at
den nye organisering flugter udmærket med det nuværende fokus for arbejdet i Aarhusklyngen, og således ikke giver anledning til hverken større justeringer i det nuværende
arbejde eller den nuværende retning.
Styregruppeformandskabernes statuspræsentation i relation til sundhedsaftalesamarbejdet for Direktørforum den 4. november vil blive givet med afsæt i den hidtidige opgaveliste.
Sekretariatet for Direktørforum og koordinationsgruppen har givet besked til regionens
fællessekretariat om, at der i Aarhus-klyngen er to kontaktpersoner; Hanne Linnemann
og Louise Møller.
Bilag




Social ulighed i sundhed opdragspapir klynger - godkendt SKU
Følgemail til klynger vedr ulighed i sundhed 031016
Oversigt over placering af opgaver ifm sundhedsaftalen 300916
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3. Udkast til dagsorden til møde i Direktørforum 04.11.16 (8:40-9:00)

Sekretariatet indstiller,
at

udkast til dagsorden til møde i Direktørforum den 4. november 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 ændringer og tilføjelser.

Beslutning

Drøftelsen af udkast til dagsorden til møde i Direktørforum den 4. november gav anledning til en række justeringer, som vil blive indarbejdet i den endelige dagsorden, der
udsendes fredag den 28. oktober. Punkterne vedrørende social ulighed i sundhed samles
til en temadrøftelse, der indledes med et oplæg om Sundhedskoordinationsudvalgets
opdrag til klyngerne, hvorefter styregruppeformandskaberne præsenterer status på arbejdet med henholdsvis fælles mål og opgaver i relation til sundhedsaftalen.
Anne Marie Mikkelsen orienterede om, at Vibeke Jensen, beskæftigelseschef i Aarhus
Kommune, på møde i Sundhedsstyregruppen den 3. november holder oplæg om arbejdsmarkedet.

Bilag


Dagsorden Direktørforum 041116 UDKAST

1-34-70-2-14
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4. Drøftelse af eventuel viderekommunikation fra Direktørforum (9:00-9:10)

Sekretariatet indstiller,
at

koordinationsgruppen drøfter muligheder og perspektiver for, at beslutninger,
truffet af Direktørforum, kommunikeres videre til en bredere kreds på tværs af
sektorer

Sagsfremstilling

Hidtil er videreformidling af beslutninger fra Direktørforum primært sket i form af mødereferat.
Der ønskes en drøftelse af, om- og i hvilken form beslutninger, truffet i Direktørforum,
fremover skal formidles ud til en bredere kreds på tværs af sektorer, ex i form af enslydende opslag på intranet mv.

Beslutning

Punktet blev kort drøftet. Punktet sættes på dagsorden til Direktørforum den 9. december.

1-34-70-2-14
5. Udkast til kommissorium for koordinationsgruppen (9:10-9:20)

Sekretariatet indstiller,
at

udkast til kommissorium for koordinationsgruppen, herunder oplæg til mødekadence, drøftes

at

koordinationsgruppen tager stilling til, om udkastet er klar til at blive forelagt
Direktørforum til endelig godkendelse

Sagsfremstilling

Et udkast til kommissorium for koordinationsgruppen blev på møde i koordinationsgruppen den 23. august 2016 udleveret med
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henblik på efterfølgende eventuelle skriftlige bemærkninger.
Der ønskes en drøftelse af, om vedlagte udkast er klar til forelæggelse for Direktørforum, eventuelt den 9. december, med
henblik på endelig godkendelse.

Beslutning

Fællessekretariatsfunktion i relation til koordinationsgruppen blev kort drøftet.
Den videre drøftelse af udkast til kommissorium for koordinationsgruppen samt drøftelse
af en præsentation af fordele og ulemper ved en fællessekretariatsfunktion for Direktørforum den 9. december tages på næste møde i koordinationsgruppen den 25. november.
Bilag


Kommissorium koordinationsgruppen 280616-1 UDKAST ESK
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6. Praksisplan i høring (9:20-9:25)

Sekretariatet indstiller,
at

mødekredsen gensidigt orienterer hinanden om eventuelle særlige fokuspunkter
i udkast til praksisplan for almen praksis

Sagsfremstilling

Praksisplan for almen praksis er sendt i høring hos PLO Midtjylland, regionens kommuner
og hospitaler m.fl. (bilag vedlagt). Frist for høringssvar er den 8. november.
Der ønskes en kort drøftelse af, hvad mødekredsen særligt har bidt mærke i i planen.

Beslutning
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Punktet blev ikke drøftet.
Punktet sættes på dagsorden til møde i Direktørforum den 4. november.
Bilag





Høringsbrev Praksisplan almen praksis
Høringsparter_Praksisplanen 160916
PP Praksisplan almen praksis 270916
Høringsversion praksisplanen 26 09 16
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7. Eventuelt (9:25-9:30)

Beslutning

Intet til referat.
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