Referat

Emne:
Til:

Møde i koordineringsgruppen (Direktørforum)
Aarhus Universitetshospital, Eva Sejersdal Knudsen,
Else Skaaning og Anne Østergaard
Region Midtjylland, Linda Kirkegaard (Afbud)
Sine Louise Iversen (Afbud), Jesper Christiansen (Afbud) og Hanne Linnemann, Aarhus Kommune

Aarhus Kommune
Sundhed
Sundhed og Omsorg

Den 16. juni 2014

Referat fra møde 12. juni 2014 – Koordineringsgruppen
for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus
Universitetshospital, Region Midtjylland (almen praksis)
og Aarhus Kommune

0) Opsamling fra referat fra seneste møde i
Koordineringsgruppen
Status i forhold til projektet ”børn har det bedst hjemme” oplyste Else, at
vi tidligst kan forvente evaluering sidst på året. Der arbejdes med prototyperne, og det er positivt, at en sundhedsplejerske nu er koblet på arbejdet.
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På seneste møde deltog en FTR for sygeplejersker fra Aarhus Kommune.
Det gav lidt forvirring over hvilken rolle, hun har i arbejdet. Hanne oplyste, at FTR repræsentanter ofte indgår i udviklingsprojekter – så de er tidligt på banen i forhold til evt. kommende ændringer.
Else oplyste, at der 30/6 afholdes møde med Jens Bejer Damgaard i Region Midtjylland om Triple Aim metoden – i forhold til evaluering.
Plan for sommerferien skulle gerne være afklaret.
Mobil røntgen – nu skal projektet i gang. Der er indkaldt til møde 1. juli,
hvor vi får afklaret hvem, der skal være med i projektfølgegruppen; herunder hvilket kommissorium, projektfølgegruppen skal have.

1) Udarbejdelse af dagsorden til mødet i Direktørforum
27. juni
Næste møde i Direktørforum afholdes 27. juni. Der aftaltes følgende dagsorden og bilag:
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•

•
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Status på erfaringer med det fælles Akutteam (fra referat fra Direktørforum). Der udarbejdes et skriftligt oplæg. (Hanne ansvarlig)
Opfølgning på task force – medicin. Der udarbejdes et skriftligt
oplæg. Det skrives ind, at vi også medtager de erfaringer, som
kommer fra de grupper, der fra ”det grænsekrydende lederskab”
arbejder med medicinområdet. (Hanne ansvarlig)
Opgaveoverdragelse IV-området. Der udarbejdes kort oplæg.
(Anne ansvarlig)
Sundhedsaftale 2015-2018 – Anne spørger, om Keld Martinussen
eller en anden repræsentant fra Region Midtjylland vil holde et oplæg på mødet i Direktørforum.
Program for udviklingsdøgn på børn- og unge området (til orientering) (Else er ansvarlig)
Bordet rundt, hvad rør sig i sektorerne (5-10 min. til hver)
Folkesundhed i Midten, ansøgningsfrist sidst i september. Forslag
at vi indsender skulderprojektet – træning for at undgå operation.

2) Status – samarbejdet i Akutteamet
Direktørforum ønsker en kort status på de første erfaringer med Akutteamet. Hanne giver på mødet en mundtlig status.
Det aftaltes, at Hanne er ansvarlig for udarbejdelse af kort, skriftlig status. Oplægget udarbejdes i samarbejde med Kirsten Buus og Jacob Møller
Jørgensen.

3) Status og drøftelse af sporene i sundhedsaftale 20152018
Arbejdet med sundhedsaftale 2015-2018 er godt i gang. Der ønskes en
drøftelse af hvor arbejdet bærer hen; herunder om der er nogle områder/emner, vi skal være særligt opmærksomme på i Aarhus klyngen.
Det aftaltes, at Anne tager kontakt til Region Midtjylland mhp. at aftale, at
der kommer et oplæg på mødet i Direktørforum.
Status er lige nu, at første udkast til en politisk aftale kommer til drøftelse
i sundhedskoordinationsudvalget 27. juni. Den administrative aftale er
under udarbejdelse, og efter lidt finpudsning sendes den også med til mødet 27. juni. Der er fortsat en stor opgave med at få samlet aftalen, så de
enkelte temagruppers input kommer til at fremstå samlet – og med en rød
tråd.
Hanne orienterede fra temagruppen om indlæggelse, udskrivelse, akut,
genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler.
Der har været afholdt mange møder – kunsten har været at forene det fra
den nuværende aftale (pixi-bogen) med det overordnede ønsker om en
mere værdibaseret aftale. Det viser sig, at medarbejderne er galde for, og
har behov for og ønsker om større afklaring/tydeligere grænser/aftaler.
En mere værdibaseret aftale udfordrer også f.eks. aftalen om opgaveoverdragelse. Det giver stof til eftertanke hvad, vi skal stille op med de
mange delsundhedsaftaler – f.eks. om demens, palliation.
Som noget nyt arbejdes der med en fælles ”stratificeringsmodel” – som
angiver det niveau, der er behov for tværsektoriel/tværfaglig koordinering
på f.eks. ved udskrivelse fra hospital. Vi skal understøtte, at mange borgere kan selv – og levere max. hos de borgere, der er svækkede, sårbare
og f.eks. mangler netværk.
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Eva orienterede om arbejdet i temagruppen børn og unge – somatik.
Der arbejdes bl.a. med forslag om en indgang til de tværfaglige kommunale tilbud på trænings- og rehabiliteringsområdet.
Der er også forslag om en ensartet ansøgningsprocedure for familier med
børn med kronisk sygdom (f.eks. hvis barn har diabetes) – en form for
standardisering, som gerne skulle gøre det lettere at være borger/familie.
Overvægt er også et af temaerne – og endelig indsatser i forhold til ”børn
har det bedst hjemme” - behandling i eget hjem.

4) Status på samarbejdet om opgaveoverdragelse på IVområdet
Arbejdet med opgaveoverdragelse på IV-området har været undervejs et
halvt års tid. Der gives en status på arbejdet.
Det er aftalt, at der i perioden 1. august – 31. december 2014 køres et
projekt om IV-behandling i eget hjem til voksne. I projektperioden registreres omfanget af opgaven og tidsforbruget. Sideløbende fortsætter
Aarhus Kommune kompetenceudvikling af hjemmesygeplejersker i IVbehandling og farmakologi.
Resultaterne fra projektet skal bruges til en nærmere aftale om en evt.
opgaveoverdragelse på IV området i det nye år.
Der udarbejdes et udkast til en samarbejdsaftale om projektet. Hanne er
pennefører.

5) Task force – medicin
Aarhus klyngen indsendte flere ”wicked problems” til task force gruppen.
Der kom svar, at der ønskes en mere detaljeret beskrivelse til en forundersøgelse på den problemstilling, vi har indsendt vedr. medicin-området
Der har været afholdt første møde i en mindre arbejdsgruppe. Hanne giver en status fra mødet
Det er aftalt, at der gives en status om task force på Direktørforum mødet
27. juni. Hanne er ansvarlig for et skriftligt oplæg.

6) Folkesundhed i Midten
Der er ansøgningsfrist til ny runde af Folkesundhed i Midten i slutningen af
september 2014.
Det skal afklares, om Aarhus klyngen skal sende en ansøgning.
Det aftaltes, at vi foreslår Direktørforum at indsende ”Fit for fight - træning for at undgå skulderoperation”. Hanne tager kontakt til Ulla Skou for
at afklare nærmere, hvordan Aarhus Kommunes ortopædiske genoptræningscenter har været inddraget i processen, og hvordan vi kan få Beskæftigelsesindsatsen mere på banen.

7) Evt.
Det aftaltes, at vi fastholder mødetidspunktet 23. juni til drøftelse af opfølgning på lænderyg forløbsprogram. Peter Helmig kan desværre ikke
deltage.
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