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Side 2 

Forfald: 

Praktiserende læge Steen P. Ardest 
 
1. Velkomst, motivering og formål med temadrøftelsen  
Sygeplejefaglig direktør Vibeke Krøll indledte temadrøftelsen med at byde velkommen. 
Herunder såvel velkommen til et nyt arbejdsår, men også velkommen til nye 
medlemmer/samarbejdspartner. Vibeke Krøll nævnte ligeledes de forventninger som var til 
mødet– dels til mødets output, dels til det fremtidige samarbejde – dette afledt af bl.a. den 
nye Sundhedsaftale. 
 
Dernæst var der en kort præsentationsrunde, hvorefter facilitator Karen Ingerslev 
præsenterede program for temadrøftelsen - dette med to hovedoverskrifter – Indsatsområder 
for samarbejdet 2015 og den fremtidige organisering af samarbejdet/Direktørforum. Som ved 
velkomsten lagde også Karen vægt på, at drøftelsen skulle finde sted med afsæt i dels den nye 
Sundhedsaftale, dels det forhold, at kredsen for Direktørforum nu er udvidet. 
 
2. Fælles mål/indsatsområder/opgaver  
Kredsen indledte med at byde ind i forhold til kommende indsatsområder. 
 
Aarhus Kommune: Kommunen ser gerne et mere bredt samarbejde. Sætningen ’at ligge 
hinandens udfordringer sammen’ blev bl.a. nævnt i flere sammenhænge. Et samarbejde, hvor 
det er muligt at alle samarbejdsparter bidrager til arbejdet. Af overordnede tema blev 
’Familieperspektivet’ foreslået. 
 
Praksissektoren: Praksissektoren ønsker, at kredsen bliver mere skarp og konkrete når der 
vælges indsatsområder. De initiativer og indsatser vi binder os til skal være 
operationaliserbare og genkendelige. Vi skal tage fat i det små og øve os. 
 
Psykiatrien: Direktør Gert Pilgaard fremlagde de projekter på det psykiatriske område, som 
peger ind i et samarbejde med andre parter. Herunder et projekt på børn - og ungeområdet 
vedr. inklusion. På voksenområdet talte han om job og beskæftigelse. 
 
AUH: Hospitalet skitserede flere konkrete indsatsområder og initiativer. Af indsatsområder blev 
nævnt områder som akutområdet, rehabilitering, social ulighed og kommunikation. Herunder 
forskellige projekter/emner som KOL, ernæring, kræftpatienter tilbage på arbejdsmarkedet, 
populationstilgangen (etniske grupper, ældre grupper), ekstern som intern kommunikation. 
 
Fra AUHs side blev der dog lagt vægt på, at kredsen bør tilstræbe få men gode/brugbare 
initiativer. 
 
Kjeld Martinussen kommenterede efterfølgende på de mange forslag og ideer. Han påpegede i 
den sammenhæng, at den nye Sundhedsaftale netop med sin brede, kan rumme de mange 
forslag. 
  
Dernæst var der en længere drøftelse af, hvorvidt kredsen finder det vigtigt at alle 
samarbejdspartnere skal inddrages i de indsatser, som vælges for klyngen. Konklusionen blev, 
at samarbejdet har behov for en ’fællesnævner’. De forskellige samarbejdspartnere kan så 
være mere eller mindre involveret i de enkelte initiativer/tiltag. 
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Kredsen påbegyndte derefter en drøftelse af de konkrete indsatser/initiativer/emner/opgaver. 
Kredsen kunne i den sammenhæng konkludere, at de har behov for et overblik og en status 
på, hvor langt vi er med de forskellige samarbejder – dette bl.a. set i forhold til den nye 
Sundhedsaftale. Dernæst er det først muligt at beslutte endeligt, hvilke nye indsatser klyngen 
ønsker for 2015. 
Beskrivelsen udarbejdes til det kommende møde i Direktørforum den 16. april 2015. 
 
Afslutningsvis blev kredsen dog bedt om at nævne de udfordrende områder og de områder, 
hvor de forskellige samarbejdspartnere ser en gevinst i at have et samarbejde på tværs. 
 
Følgende blev nævnt: 

• Børn og inklusion (Psyk, praksis, kommunen – B&U) 
• Voksne og tilbage i job (Psyk, praksis, kommunen – S&B) 
• KOL (AUH, praksis, kommunen – S&O, B&U - forebyggelse) 
• Ernæring (AUH, praksis, kommunen – B&U, S&O) 
• Genoptræning (AUH, kommunen – S&O) 
• Akutområdet (AUH, praksis, kommunen – S&O) 
• Socialt udsatte (Alle) 
• Bedre tilknytning til arbejdsmarkedet (AUH, praksis, psyk, kommunen – S&B) 
• Mindske social ulighed i sundhed (Alle) 
• Misbrugsområdet (AUH, psyk, praksis, kommunen – S&O, B&U) 
• Forebyggelse generelt (Alle) 

 
I parentes er nævnt de samarbejdspartnere, som kan have en interesse i 
samarbejdet/initiativet. 
 
Listen bibeholdes som en ’brutto-liste’, hvor vigtige områder som: 
 

• KOL 
• Social udsatte 
• Bedre tilknytning til arbejdsmarkedet 
• Ulighed i sundhed 

 
- kan være gode bud på kommende indsatsområder/initiativer/’fællesnævner,/opgaver. 
 
Til mødet den 16. april 2015 fremlægges ligeledes en skabelon, som skal anvendes ved det 
videre arbejde med en beskrivelse af de kommende indsatser/initiativer.  
Der var bred enighed i kredsen om, at beskrivelserne varetages af den/de parter/personer, 
som skal arbejde med området. 
 
3. Opgaver for og organisering af Direktørforum 
Drøftelsen omkring opgaver for og organiseringen af Direktørforum, udskydes til møde i 
kredsen den 16. april 2015. I den forbindelse vil kredsen få fremlagt et oplæg til organisering. 


