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REFERAT 
Møde i Direktørforum (sundhedsaftale) 

Fredag d. 24. oktober 2014  
 

Deltagere: 

Sygeplejefaglig direktør Vibeke Krøll, Aarhus Universitetshospital 

Centerchef Eva Sejersdal Knudsen, Aarhus Universitetshospital 

Fuldmægtig Anne Østergaard, Aarhus Universitetshospital 

Praktiserende læge Steen P. Ardest 

Praktiserende læge Lise Høyer 

Praktiserende læge, praksiskonsulent Anna Visby Lunde 

Direktør Nils Petersen, Aarhus Kommune, Børn og Unge 

Afdelingsleder Sine Louise Iversen, Aarhus Kommune, Børn og Unge 

Socialchef Lotte Henriksen, Aarhus Kommune, Sociale forhold og Beskæftigelse 

Direktør Hosea Dutschke, Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg 

Chefkonsulent Hanne Linnemann, Aarhus Kommune 

 

Afbud: Erik Kaastrup-Hansen, Aarhus Kommune, Rasmus Bak-Møller, Aarhus 

Kommune, Kirstine Markvorsen, Aarhus Kommune, Kjeld Martinussen, Region Midt-

jylland 

 

 

 

Indledningsvist 

Til de kommende møder ønskes oplyst hvem, der er mødeleder og hvem, 

der er referent. 

Det ønskes også påført dagsordenen hvem, der er ansvarlig for de enkelte 

punkter og hvor lang tid, der er afsat til punkterne. 

 

Ad 1) Sundhedsaftalen 2015-2018 - implementering og kommunikation 

Koordinationsgruppen har drøftet, hvordan der i Aarhus-klyngen kar arbej-

des videre med implementering og kommunikation af den nye sundhedsafta-

le 2015-2018. 

 

Koordinationsgruppen foreslår, 

• At Direktørforum får sat nogle fælles mål 

• At Direktørforum skal afsætte lidt ekstra tid til drøftelserne. Psykiatri-

direktør Gert Pilegaard vil fremover også indgå i Direktørforum  

• At der planlægges et møde for ledergruppen på tværs af Aarhus 

Kommune og Region (hospital) 

 

Der udarbejdes et samlet forslag til implementeringsplan fra sundhedsstyre-

gruppen og Sundhedskoordinationsudvalget. Denne forslag vil være kendt 

1/12, hvor det skal drøftes i Sundhedskoordinationsudvalget. 

 

SUNDHED OG OMSORG 
Sundhed 
Aarhus Kommune 
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Telefon: 89 40 20 00 
Direkte telefon: 89 40 40 09 
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Sagsbehandler: 
Hanne Linnemann 



 

 

6. November 2014 
Side 2 af 5 

Direktørforum kan tilslutte sig, at der lokale i Aarhus området arbejdes med 

fælles mål, og at der aftales en tids- og handleplan lokalt. Direktørforum vil 

gerne arbejde med Sundhedsaftale 2015-2018 som en paraply. 

 

Direktørforum mener også, at det er en god idé med et lidt længere møde, 

hvor det kan afklares hvilke mål, Aarhus klyngen ønsker at arbejde videre 

med – og i hvilken tidstakt. 

  

Efter Direktørforums drøftelser kan det overvejes, om der skal afholdes fæl-

les møde med lokale ledere; og en afklaring af hvilke ledere, vi skal have på 

banen for at skabe det fælles ejerskab. 

 

Der ligger også en stor kommunikativ opgave omkring den nye sundhedsaf-

tale. 

Koordinationsgruppen har anbefalet, at Region Midtjylland udarbejder et 

fælles materiale – særligt vedr. den overordnede politiske del af sundhedsaf-

talen (værdier, visioner m.m.) 

 

Samtidigt har koordinationsgruppen anbefalet, at Region Midtjylland afsætter 

midler til at gennemføre flere forløb med ”Ledelse på Tværs”. 

 

Det aftaltes, at næste møde i Direktørforum d. 8. januar 2015 udvides med 

en time. Mødet bliver således kl. 15-18. 

Dermed bliver der mulighed for at drøfte fælles mål, tids- og handleplan. 

Koordinationsudvalget får opgaven med at planlægge proces og mødet. 

 

Lise Høyer nævnte, at hvis der skal sendes materiale ud til almen praksis i 

forlængelse af næste Direktørforum, så vil det være en fordel, hvis det er 

PLO, der er afsender. 

 

 

Ad 2) udviklingsdøgn for voksen området (25.-26. november) 

Anna Visby Lunde og Hanne Linnemann orienterede om det kommende 

udviklingsdøgn. 

Der er udsendt invitation og program. I invitationen var der bl.a. en opfor-

dring til at besøge hinanden inden udviklingsdøgnet. Den idé kom frem ved 

det seneste udviklingsdøgn afholdt på Børn og unge området.  

 

Direktørforum drøftede muligheden for, at vi på sigt afholdes fælles udvik-

lingsdøgn – så det omhandler temaer frem for aldersgrupper. 

 

Lige nu er vi først ved at få øje på hinanden – som vigtige samarbejdspart-

nere. 
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Ad 3) opfølgning på udviklingsdøgn på børn og unge området 

Der var til mødet udsendt et notat med opfølgning på udviklingsdøgnet på 

børn og unge området. 

Notatet tager udgangspunkt i de konklusioner, vi har draget på udviklings-

døgnet  

 

Notatet er på et mere strategisk niveau, og der er ikke forslag til konkrete 

handlinger. Den opgave har følgegruppen om samarbejdet på børn og unge 

området. 

Vibeke Krøll nævnte bl.a., at det vil være en fordel, hvis der bliver samlet 

mere systematisk op fra arbejdet i workshops’ene. Det er også et opmærk-

somhedspunkt til de workshops, der skal planlægges til udviklingsdøgnet 

25.-26. november. 

 

Til evalueringen af udviklingsdøgnet nævnte Lise, at der måske var noget fra 

fremlæggelserne, som vi kunne have læst hjemmefra. Det tager for meget 

tid. Tid som kunne være brugt på mere drøftelse på tværs. 

Eller der kunne suppleres med en case, så vi kan binde det bedre sammen. 

 

Direktørforum drøftede kort projekt Familieværkstedet. 

Vibeke Krøll oplyste, at hospitalet gerne vil invitere til en rundbordssamtale. 

Som udgangspunkt lægges der op til at behandle det som en UTH (utilsigtet 

hændelse) – hvor det kortlægges hvad der går godt og hvad der går galt. 

 

 

Ad 4) Nyt samarbejde om ”gråzone-unge” 

Aarhus Kommune fremsætter forslag om et nyt samarbejde på tværs – ”grå-

zone-unge”. 

Det er svært at finde den rette betegnelse/område/målgruppe. 

Vi har alle et billede af målgruppen. Der er god grund til at få fat i disse unge 

tidligt. Aarhus Kommune mener, der er vigtig viden hos de praktiserende 

læger, som det vil være nyttigt at trække ind i arbejdet. 

 

Direktørforum støtter op om Aarhus Kommune om at etablere et nyt samar-

bejde om ”gråzone-unge”. 

 

Almen praksis nikker genkendende til målgruppen. Det er nok en lidt bredere 

gruppe end den, Aarhus Kommune i første omgang tænker. Aarhus er en 

studie-by. Der er mange unge studerende – også mange ensomme unge. 

De unge ser almen praksis bl.a. i klinikken. Almen praksis opfordrer til at 

tænke bredere, så vi f.eks. også kunne tage kontakt til Aarhus Universitet 

(studenterrådgivningen)  

 

Fra Aarhus Kommune tænkes deltagere til en arbejdsgruppe at være fra 

Beskæftigelsesforvaltningen og socialforvaltningen. 
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Fra Almen praksis tager Steen Ardest kontakt til praksiskonsulent John Niel-

sen. Lise Høyer deltager også gerne.  

 

Navne på deltagere til arbejdsgruppen sendes til Hanne Linnemann. 

 

 

Ad 5) Hvad er vi optaget af  

 

Almen praksis: 

Praksiskoordinatorer arbejder på at få forskellige fælles ting til at fungere 

bl.a. FMK og korrespondance modulet 

 

Der sker meget omkring data (DAMP) Dansk Selskab for Almen Praksis 

 

Almen praksis er meget optaget af problemer med FMK (Fælles Medicin 

Kort) 

 

Der kører en visionsrunde blandt praktiserende læger, der er valg i PLO i 

efteråret - der kommer en del nye da flere har trukket sig. 

 

Sundhedsaftale - akutteam, plejehjemslæger, ny sygedagpengelov, hurtige-

re adgang til hjælp på hospital men også borgere hurtigere hjem igen 

 

 

AUH: 

Fælles akutafdeling er for alvor kommet i gang 

Vigtigt med samarbejdet i hospitalsvisitationen 

 

På vej under fælles tag på Skejby 

Effektiviseringer - Bl.a. sengelukninger på Børneafdelingen  

Vi er blevet mere opmærksomme på kerneopgaven 

 

Ændringer på OP og anæstesi området 

OP og Anæstesisygeplejersker samles og kommer derefter ikke til at høre til 

den afdeling, de kender i dag 

 

Sundhedsaftalen fylder - været drøftet på HMU møde 

Det har været en positiv oplevelse – der er høj grad af "Vi følelse" 

 

IV opgave 

Lang proces, håber vi kan starte 1/11 

 

Patientinddragelse 

AUH er model hospital på dette området  
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Aarhus Kommune: 

Sundhed og Omsorg 

De gode erfaringer fra pilotkommunerne med plejehjemslæger interesserer 

også Aarhus Kommune. Der er drøftelser i gang bl.a. i Kommunalt Lægeligt 

Udvalg. 

 

Sundhedsaftalen, der har været en bred høring både administrativt og poli-

tisk. Fra politisk side er der bekymring ifht. at der ikke er udarbejdet forslag 

til implementeringsplan, og at der ikke er gennemsigtighed i forhold til de 

økonomiske konsekvenser af aftalen. 

 

Mad på plejehjemmene er et af rådmandens mærkesager, og der er afsat 

midler i budgetforliget til området. 

 

Der har været afholdt fælles mål seminar mellem Sundhed og Omsorg samt 

Sociale forhold og Beskæftigelse. 

 

Der er indgået budgetforlig for 2015. Der er bl.a. afsat midler til genoptræ-

ningsområdet, men ikke nok til at kunne dække de budgetudfordringer, der 

ses på dette område. Det betyder effektiviseringer allerede fra 2015. 

 

Vi er optaget af den sundhedspolitik, som Byrådet har vedtaget for 2015-

2018 – herunder at få udarbejdet handleplaner på de forskellige indsatser. 

 

 

 

Børn og Unge 

Vi er optaget af ”tidlig indsats” (kan vi gøre det bedre for 0-6 års alderen?) 

 

Sociale forhold og Beskæftigelse 

Vi er optaget af en stor gruppe af borgere med handicaps, som også oplever 

sundhedsmæssige udfordringer. Denne målgruppe er ikke nævnt i Sund-

hedsaftalen 

 

Der opleves en stigning i handicap grupper (ADHD) 

Handicappede lever længere 

 

Der arbejdes i høj grad med beskæftigelsestilgangen (rehabilitering) 

  


