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1-34-70-2-14
1. Opsamling fra temadrøftelse om social ulighed i sundhed i Direktørforum den 4.
november (14:00-14:25)

Sekretariatet indstiller,
at

koordinationsgruppen drøfter, hvordan styregrupperne arbejder videre med fælles mål

at

koordinationsgruppen følger op på referatet fra temadrøftelsen i Direktørforum,
herunder

at

koordinationsgruppen tager stilling til håndtering af opgaven med i løbet af første kvartal 2017 at melde tilbage til Sundhedskoordinationsudvalget om en konkret indsats i Aarhus-klyngen, der kan skabe mere lighed i sundhed

Sagsfremstilling

Direktørforum havde den 4. november temadrøftelse om social ulighed i sundhed. Lucette Meillier fra Defactum holdt oplæg, og styregruppeformandskaberne præsenterede
status på arbejdet med fælles mål. Referat fra mødet er vedlagt som bilag 1.
Der ønskes en drøftelse af, hvordan styregrupperne skal arbejde videre med fælles mål.
I opdraget fra Sundhedskoordinationsudvalget stilles en opgave: I løbet af første kvartal
2017 skal Aarhus-klyngen give tilbagemelding i forhold til en bestemt indsats i Aarhusklyngen, der kan skabe mere lighed i sundhed.
Der ønskes en drøftelse af, hvordan denne opgave skal håndteres.

Beslutning

Anna Marie Mikkelsen orienterede om, at der i Aarhus Kommunes kreds af direktører
finder et arbejde sted vedrørende arbejdet med social ulighed i sundhed.
Direktørforums temadrøftelse den 4. november centrerede sig meget om fortolkning af
og operationalisering af begrebet social ulighed i sundhed i de respektive organisationer,
og mindre om det konkrete arbejde med social ulighed i sundhed i Aarhus-klyngen.
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Der er behov for, at få konkretiseret succeskriterier for styregruppernes fremadrettede
arbejde med social ulighed i sundhed inden for de tre valgte spor; KOL/rygning, diabetes/overvægt og angst/psykisk sårbarhed.
Sekretariatet udarbejder til Direktørforum den 9. december oplæg til succeskriterier i
forhold til mål.
Den status, Direktørforum i juni måned 2017 får på arbejdet med fælles mål i Aarhusklyngen, vil blive givet i forhold til succeskriterierne.
Sekretariatet beder styregruppen for den voksne borger og styregruppen for børn, unge
og familien komme med forslag til en indsats, der til første kvartal 2017 kan meldes tilbage til Sundhedsstyregruppen og Sundhedskoordinationsudvalget, således Aarhusklyngen melder tilbage vedrørende to indsatser, der kan skabe mere lighed i sundhed
inden for det brede perspektiv.
Bilag


Bilag 1 Referat Direktørforum 041116

1-34-70-2-14
2. Det samlede målbillede på sundhedsaftaleområdet (14:25-14:50)

Sekretariatet indstiller,
at

forslag til målbillede tages til efterretning

at

det drøftes, hvordan det videre arbejde med fælles mål inden for sporene
KOL/rygning, diabetes/overvægt samt angst/psykisk sårbarhed kan hægtes på
målbilledet

at

det drøftes, hvordan det fælles målbillede kan kommunikeres ud i de respektive
sektorer

Sagsfremstilling

I regi af Sundhedsstyregruppen og Sundhedskoordinationsudvalget arbejdes på et fælles
målbillede for det tværsektorielle sundhedssamarbejde. Målbilledet skal samtidig tage
højde for de otte nationale mål på sundhedsområdet samt målene fra sundhedsaftalen.
Forslag til fælles målbillede sendes den 18. november i høring blandt medlemmerne af
Sundhedsstyregruppen, og sættes på dagsorden til mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 28. november.
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Sagsfremstillingen vil i løbet af uge 47 blive udbygget.

Beslutning

Behandling i Direktørforum afventer indtil videre endelig afklaring i Sundhedskoordinationsudvalget i forhold til det videre arbejde med samlet målbillede på sundhedsaftaleområdet.

1-34-70-2-14
3. Ny organisering af det tværsektorielle sundhedssamarbejde – er der behov for
justeringer i Aarhus-klyngen (14:50-15:05)

Sekretariatet indstiller,
at

koordinationsgruppen drøfter og tager stilling til den fortsatte fælles sekretariatsunderstøttelse af Direktørforum, herunder også koordinationsgruppen og de
tre styregrupper

Sagsfremstilling

Ny organisering af det tværsektorielle sundhedssamarbejde
Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den 29. september ny organisering af det
tværsektorielle sundhedssamarbejde, herunder kommissorium for fællessekretariatet.
Kommissorium vedlagt som bilag 2.
Til de mest markante justeringer af organiseringen af det tværsektorielle sundhedssamarbejde hører:
 Deltagere til arbejdsgrupper udpeges fremover på baggrund af faglige kompetencer fremfor hidtil med afsæt i geografisk repræsentation
 Klyngerne udpeger én koordinerende person/funktion i klyngen, så der etableres
én indgang til klyngen for Sundhedsstyregruppen/fællessekretariatet
 Klyngestyregrupperne består fremadrettet af kommunale chefer på somatik-,
psykiatri-, arbejdsmarkeds- og socialområdet samt børne- og ungeområdet. Regionen repræsenteres ved den regionale psykiatriledelse samt somatikhospitalsledelsesrepræsentanter. Almen praksis er også repræsenteret
 Psykiatritemagrupper nedlægges på samme vis som de øvrige temagrupper
 Faste grupper bevares på enkelte specifikke områder, der er kendetegnet ved en
stadig udvikling af tekniske og faglige forhold, der kræver løbende tilpasning eller
specifikke patientgrupper med en særlig kompleks problemstilling
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Der ønskes en drøftelse af, på hvilke områder Aarhus-klyngen allerede efterlever de justerede rettesnore for organiseringen, herunder en stillingtagen til, om den nye organisering giver anledning til, at Aarhus-klyngen skal foretage yderligere justeringer i organiseringen af samarbejdet i Aarhus-klyngen.
Der ønskes samtidig en eksplicit drøftelse af og stillingtagen til, om der skal foretages
justeringer i sekretariatsbetjeningen i Aarhus-klyngen, herunder om sekretariatsbetjeningen skal gøres til et egentligt fællessekretariat, der omfatter både Direktørforum, koordinationsgruppe og de tre styregrupper.

Beslutning

Koordinationsgruppen drøftede de mest markante justeringer i organiseringen af det
tværsektorielle sundhedssamarbejde, og nåede frem til, at de flugter godt med måden,
Aarhus-klyngen er organiseret på. Den nye organisering af det tværsektorielle sundhedssamarbejde giver således ikke anledning til ændringer i det nuværende set-up i
Aarhus-klyngen.
Det nuværende set-up i Aarhus-klyngen er efterfølgende på bilateralt møde mellem Aarhus Universitetshospital og Magistraten for Sundhed og Omsorg blevet drøftet.
På møde i Direktørforum den 9. december vil der blive lagt op til enkelte justeringer af
organiseringen.
Bilag


Bilag 2 Kommissorium fællessekretariat sundhedsaftalen 2015-18

1-34-70-2-14
4. Udkast til kommissorium for koordinationsgruppen (15:05-15:20)

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
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Et udkast til kommissorium for koordinationsgruppen blev på møde
i koordinationsgruppen den 23. august 2016 udleveret med henblik
på efterfølgende eventuelle skriftlige bemærkninger. Udkastet er
vedlagt som bilag 3.
Fællessekretariatsfunktion i relation til koordinationsgruppen blev
på møde i koordinationsgruppen kort drøftet den 24. oktober.
Der ønskes en drøftelse af, om vedlagte udkast er klar til forelæggelse for Direktørforum, eventuelt den 9. december, med henblik
på endelig godkendelse.
Der ønskes endvidere en drøftelse med henblik på en præsentation
af fordele og ulemper ved en fællessekretariatsfunktion for Direktørforum den 9. december.

Beslutning

Punktet blev ikke drøftet.
Bilag


Bilag 3 Kommissorium koordinationsgruppen 280616-1 UDKAST ESK

1-34-70-2-14
5. Kommende temadrøftelser i Direktørforum i 2017 (15:20-15:30)

Sekretariatet indstiller,
at

koordinationsudvalget drøfter emner til kommende temadrøftelser i Direktørforum i 2017

Sagsfremstilling

Sekretariatet foreslår, at koordinationsgruppen i planlægningsøjemed drøfter og tager
stilling til emner for kommende temadrøftelser i Direktørforum i 2017, herunder godKoordinationsgruppen AUH
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kendt praksisplan for almen praksis samt samspillet mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet, som bestemt i regi af Sundhedskoordinationsudvalget.

Beslutning

Direktørforum præsenteres den 9. december for forslag til oversigt over temadrøftelser
på møder i Direktørforum i 2017.
Kommende temadrøftelser skal planlægges og tilrettelægges i god tid, herunder med
mere udbyggede sagsfremstillinger med henblik på forbedret forberedelse af Direktørforum.
Forslag til temadrøftelser i 2017
 Arbejdsmarkedsinddragelse
 Endeligt godkendt praksisplan for almen praksis (når landsoverenskomst er faldt
på plads)
 Beskæftigelse og sundhed
 Mental sundhed / robusthed
 Den nye psykiatriplan, herunder indvirkning på samarbejdspartnere
 Begyndende udflytning under fælles tag i Skejby (AUH)
 Hjerneskadeområdet, genoptræning mv.
 De tre spor vedrørende fælles mål i Aarhus-klyngen: KOL/rygning, diabetes/overvægt, angst/psykisk sårbarhed
 it-kommunikation; hvordan kommunikerer vi rent it-teknisk med hinanden?
Kommende temadrøftelse om arbejdsmarkedsinddragelse
Det blev foreslået, at der på Direktørforum den 9. december dagsordenssættes punkt
om arbejdsmarkedsinddragelse med henblik på en egentlig temadrøftelse om emnet på
næste møde i Direktørforum den 24. marts 2017.
Sekretariatet undersøger, om Claus Thomsen, lægefaglig direktør på AUH og Vibeke Jensen, beskæftigelseschef i Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse på møde i
Direktørforum den 9. december indledningsvist vil holde oplæg, svarende til de oplæg,
de hver især den 3. november holdt for Sundhedsstyregruppen om samme emne.
Den konkrete ramme og retning for selve temadrøftelsen den 24. marts 2017 om arbejdsmarkedsindragelse vil blive fastlagt på baggrund af Direktørforums drøftelse den 9.
december.

1-34-70-2-14
6. Udkast til dagsorden til Direktørforum den 9. december (15:30-15:50)

Sekretariatet indstiller,
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at

udkast til dagsorden til møde i Direktørforum den 9. december drøftes

at

koordinationsgruppen drøfter, om mødet den 9. december grundet afbud skal
aflyses

Sagsfremstilling

Sekretariatet har sammensat vedlagte udkast til dagsorden til møde i Direktørforum den
9. december. Udkastet er vedlagt som bilag 4.
Der kan frem til møde i koordinationsgruppen den 25. november blive foretaget ændringer og tilføjelser.
Der er til mødet i Direktørforum den 9. december meldt afbud fra Hosea Dutschke, Sine
Louise Iversen, Rikke Skou Jensen og Anna Visby Lunde.
Der er i november måned blevet gjort forsøg på at finde en erstatningsdato i januar måned. Det er desværre ikke lykkedes.
Det indstilles, at koordinationsgruppen drøfter, om mødet den 9. december grundet de
mange afbud skal aflyses.
På mødet den 25. november vil Annemarie Zacho-Broe mundtligt præsentere forslag til,
hvordan der i Aarhus-klyngen kan afrapporteres systematisk i forhold til fremdrift i implementering af sundhedsaftalen.

Beslutning

Mødet i Direktørforum den 9. december fastholdes.
Drøftelsen af udkast til dagsorden til møde i Direktørforum den 9. december gav anledning til en række justeringer, som vil blive indarbejdet i den endelige dagsorden, der
udsendes fredag den 2. december.

Bilag


Bilag 4 Dagsorden Direktørforum 091216 UDKAST

1-34-70-2-14
7. Gensidig orientering (15:50-15:55)
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Sekretariatet indstiller,
at

mødekredesen gensidigt orienterer hinanden om relevante møder, emner, sager
etc.

Beslutning

Sekretariatet orienterede om, at Ole Kiil Jacobsen, Børn- og Ungechef i Magistraten for
Børn og Unge, fremover i det omfang, det er muligt og frem til en ny sundhedschef i
Børn og Unge tiltræder, deltager i Direktørforum.

1-34-70-2-14
8. Eventuelt (15:55-16:00)

Beslutning

Det blev besluttet, at sekretariatet fremover efter hvert møde i Direktørforum tager stilling til, hvilken information der skal formidles videre, herunder til hvilke grupper af modtagere.
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