
 

Mødereferat 
 

 
 
  
 
 

 

 

Aarhus Kommune 

Sundhed og Omsorg 

 
 

 

Faglig stab 

Søren Frichsvej 36m 
8230 Åbyhøj 

 
 
Sagsnummer: 
 

Sagsbehandler: 
Hanne Linnemann 

 
Telefon: 
8940 2000 

Telefon direkte: 
8940 4009 

Telefax: 
8940 6090 

 
Mail: 
Hlin@aarhus.dk 

Hjemmeside: 
www.aarhuskommune.dk 

 
 

 

Side 1 af 4 

 

Deltagere: 
 

Anne Østergaard, Eva Sejersdal Knudsen, Else 
Skaaning, Linda Kirkegaard, Hanne Linnemann 
 
 
  

 
Den 2. juli 2013 

 

Referat fra møde i koordineringsgruppen 13. juni 2013 

 

Dagsorden: 

1) Opsamlingspunkter (fra seneste møde i Direktørforum) 
1.a. Samarbejde om Længst muligt i eget hjem, også for døende 
1.b. Træning for at indgå operation 
1.c. Styrket samarbejde i forhold til ambulant, specialiseret genoptræning 
1.d. Forløbskoordinering – den ældre medicinske patient 
1.e. Inddragelse af praktiserende læger i udarbejdelse af dagsorden til Direktør-
forum 
1.f. Deltagere i koordineringsgruppen – repræsentanter fra Børn og Unge 

2) Forløbsprogrammer/nye delsundhedsaftaler – en status 
2.a. Forløbsprogram for borgere med lænderygsmerter 
2.b. Forløbsprogram for depression 
2.c. Sundhedsaftale om kræftrehabilitering 
2.d. Sundhedsaftale om børn med cerebral parese (CPOP) 
2.e. Kommende sundhedsaftale på hygiejneområdet? 
2.f. Orientering om prioritering af ressourcer til monitorering af kronikerfor-
løbsprogrammer 

3) Akutpakken – samarbejde på akutområdet 
4) Nationalt implementeringsprojekt – telemedicin og sår 
5) UTH - medicinområdet 
6) Nøgletal 
7) Evt.; herunder næste møde 

 
Ad. 1. Opfølgningspunkter (fra seneste møde i Direktørforum) 

 

1.a. Længst muligt i eget hjem – også for døende 

Aarhus Universitetshospital har udarbejdet et kommissorium for den arbejds-
gruppe, der skal arbejde videre med denne opgave. 
Det aftaltes på mødet, at kommissoriet kan sendes på mail til godkendelse 
hos hhv. Vibeke Krøll og Hosea Dutschke. 
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Til orientering, både Vibeke Krøll og Hosea Dutschke har godkendt kommisso-
riet. Navne på deltagere i arbejdsgruppen meldes ind til Hanne Linnemann, 
som sørger for mødeindkaldelse efter ferien. 
 
1.b. Træning for at undgå operation 

Hanne gav en kort status på arbejdet. 
Opgaven er drøftet i følgegruppen på træningsområdet. 
Der er nedsat en mindre arbejdsgruppe, der bl.a. skal holde møder med kirur-
ger fra det ortopædkirurgiske område. Der ligger et stykke benarbejde i at 
skabe konsensus om hvilken indsats, der er den rette. 
 
1.c. Styrket samarbejde i forhold til ambulant, specialiseret genop-

træning 

Som ovenfor – opgaven er drøftet i følgegruppen på træningsområdet. 
Der er nedsat en mindre arbejdsgruppe, der bl.a. ser på statistikken over 
hvilke målgrupper, der i dag modtager specialiseret, ambulant genoptræning. 
Der følges op på arbejdsgruppens kortlægningsarbejde på mødet i slutningen 
af august.  
 
1.d. Forløbskoordinering – den ældre medicinske patient 

Aarhus Universitetshospital orienterede om, at der efter ferien ansættes en 
projektsygeplejerske, der bl.a. skal indgå i dette arbejde. 
Hanne oplyste, at det fra Aarhus Kommune vil det være sundhedsfaglig kon-
sulent Iben Brandenburg, der indgår i dette arbejde, Iben arbejder i forvejen 
bl.a. med opfølgende hjemmebesøg og akutteam samt geriatrisk efteruddan-
nelse. Iben kan dog ikke indgå i dette arbejde 100% - der er også andre op-
gaver. 
 
Linda tjekker, hvordan Samsø er dækket ind på dette område. 
 

1.e. Inddragelse af de praktiserende læger i udarbejdelse af dagsor-

den til Direktørforum 

Der var enighed om, at det er vigtigt, at møderne i Direktørforum fortsat er 
strategiske møder. Der ligger derfor en vigtig opgave i at koordinere hvilke 
emner, der kommer på dagsordenen. 
 
Der var også enighed om, at vi fremadrettet sender en mail ud til de praktise-
rende læger et stykke tid før møde i Direktørforum mhp. at indkalde dagsor-
denspunkter. 
Hanne drøfter med praksiskonsulent Anna Visby Lunde, om Anna kan koordi-
nere punkter fra almen praksis.  
 
1.f. Deltagere i Koordineringsgruppen – repræsentanter fra Børn og 

Unge 

Afventer. 
 

Ad. 2. Forløbsprogrammer/nye del-sundhedsaftaler 
 

2.a. Forløbsprogram for borgere med lænderygsmerter 

Aarhus Universitetshospital oplyste, at fælles visitationen er begyndt at funge-
re, og at samarbejdet i forhold til snitfladerne til Regionshospitalet i Silkeborg 
er i god udvikling. 
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Hanne oplyste, at der i Aarhus Kommune er et tæt samarbejde med social og 
beskæftigelsesforvaltningen om håndteringen af den kommunale del af læn-
derygforløbsprogrammet. 
 
Der sker en politisk behandling af forslaget til implementering i Aarhus Kom-
mune i slutningen af august, og kommunen kan dermed være klar til et tætte-
re samarbejde med Aarhus Universitetshospital fra midten af september. 
 
Det aftaltes, at der nedsættes en lille følgegruppe, som koordinerer imple-
menteringen. Der er forslag om, at overlæge Ulrik Tarp og praksiskoordinator 
Jens Rubak deltager i følgegruppen. 
Hanne finder navne på et par kommunale repræsentanter, der kan indgå i 
gruppen. 
 

2.b. Forløbsprogram for depression 

Hanne oplyste, at der i Aarhus Kommune er et tæt samarbejde med social og 
beskæftigelsesforvaltningen om håndteringen af den kommunale del af dette 
forløbsprogram. 
 
Der sker en politisk behandling af forslaget til implementering i Aarhus Kom-
mune i slutningen af august. 
 
2.c. Sundhedsaftale om kræftrehabilitering 

Der har i midten af juni været afholdt fælles møde mellem AUH og Aarhus 
Kommune om implementeringen af sundhedsaftalen om kræftrehabilitering. 
 
Aarhus Kommune er allerede gået i gang med kræftrehabiliteringstilbuddet, 
som tilbydes i Folkesundhed Aarhus. 
 
Det blev oplyst, at der afholdes informationsmøde i Aarhus klyngen i midten 
af august, og at der planlægges regional temadag 8. oktober. 
 

2.d. Sundhedsaftale om børn med cerebral parese (CPOP) 

Sundhedskoordinationsudvalget har via skriftlig votering i juni måned 2013 
godkendt sundhedsaftale om børn med cerebral parese (CPOP). 
Aftalen træder i kraft 1. januar 2014. 
 
Hanne oplyste, at Aarhus Kommune internt overvejer, hvordan den kommu-
nale del af opgaverne i aftalen skal løses. 
 
Der sker en politisk behandling af forslaget til implementering i Aarhus Kom-
mune i slutningen af august. 
 

2.e. Kommende sundhedsaftale på hygiejneområdet? 

Hanne efterspurgte regionens overvejelser på hygiejne området; bl.a. i for-
hold til råd og vejledning til kommunerne fra de regionale hygiejnesygeple-
jersker. 
Linda lovede at undersøge sagen nærmere. 
 
Hanne orienterede om Aarhus Kommunes overvejelser, som konkret går på at 
søge midler via de kommende budgetforhandlinger i Aarhus Byråd til ansæt-
telse af en hygiejnesygeplejerske samt etablering af en hygiejneorganisation. 
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Det aftaltes, at vi holder hinanden orienterede – og at vi tager punktet på 
Direktørforum i september (hvis der er nyt i sagen). 
 
2.f. Orientering om prioritering af ressourcer til monitorering af kro-

nikerforløbsprogrammer 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
Ad. 3. Akutpakken – samarbejdet på akutområdet 
Der har været afholdt møde 10/6 med deltagelse af praktiserende læger, re-
præsentanter fra Akutcentret, Geriatrisk afdeling, MEA og Aarhus Kommune 
om samarbejdet på akutområdet. 
 
Efter mødet er det aftalt, at en ”skrivegruppe” sætter sig sammen efter ferien 
og beskriver de forskellige tilbud på akutområdet; herunder hvor vi ”spiller” 
sammen. 
Skrivegruppen mødes 8/8 kl. 14.00. 
Anne Ø. og Hanne L. er tovholdere. 
 
Ad. 4. Nationalt implementeringsprojekt – telemedicin og sår 
Der skal udpeges medlemmer til den lokale implementeringsgruppe for Aarhus 
klyngen. 
 
Hanne oplyste, at Aarhus Kommune vil være repræsenteret ved: 

• En viceområdechef/teamleder (navn følger efter ferien) 
• Sygeplejefaglig konsulent Ingrid Lysholdt, Faglig Stab 
• Sårsygeplejerske, teamleder Jane Hampton (Hasle-Åbyhøj) 
• Sårsygeplejerske Nanna Eli Bach (Viby-Højbjerg) 

 
Ingrid Lysholdt er tovholder, og vil være ansvarlig for at indkalde til første 
møde i slutningen af august. 
 
Aarhus Universitetshospital melder navne ind til Hanne L. 
 
Ad. 5. UTH - medicinområdet 

Hanne orienterede om de udfordringer og UTH’er, Aarhus Kommune ser på 
medicinområdet i sektorovergangen i forbindelse med udskrivelse fra Aarhus 
Universitetshospital. 
 
Der har – efter mødet i koordineringsgruppen – været afholdt møde mellem 
repræsentanter på Aarhus Universitetshospital og Aarhus Kommune. 
På mødet er aftalt nogle opmærksomhedspunkter, som Aarhus Universitets-
hospital vil arbejde videre med, og det er aftalt, at der skal laves en ny under-
søgelse af medicinområdet i sektorovergangen mellem Aarhus Universitetsho-
spital og Vikærgården, Aarhus Kommune i november 2013. 
Farmaceut Hanne Nielsen, Aarhus Kommune er ansvarlig. 
 
Ad. 6. Nøgletal  

Nøgletallene blev taget til efterretning. 
 
Ad. 7. Evt., herunder næste møde 

Næste møde i koordineringsgruppen er aftalt til 21. August kl. 10.30-12.30. 


