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Ad. 1. Velkomst og præsentationsrunde
Sundhed og Omsorgschef Mads Gammelmark, Aarhus Kommune
bøde velkommen til medlemmerne af Direktørforum:
•

Praktiserende læge, praksiskonsulent Steen Ardest

•

Praktiserende læge, praksiskonsulent Anna Lunde
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•

Chefsygeplejerske Vibeke Krøll, Aarhus Universitetshospital

•

Fuldmægtig Anne Østergaard, Aarhus Universitetshospital

•

Centerchef Eva Sejersdal Knudsen, Aarhus Universitetshospital

•

Vicedirektør Kjeld Martinussen, Region Midtjylland

•

Sundhed og omsorgschef Kirstine Markvorsen, Aarhus Kommune

•

Sundhed og Omsorgschef Mads Gammelmark, Aarhus Kommune

•

Stabsleder Hanne Linnemann, Aarhus Kommune

Direktør Hosea Dutschke, Aarhus Kommune var forhindret i at deltage i mødet.

Ad. 2. Godkendelse af kommissorium for Direktørforum
Direktørforum besluttede:
•

At der skal afholdes møder i Direktørforum 3 gange årligt.

Koordineringsgruppen udarbejder en mødeplan for 2012 med henblik
på møder i: februar, maj/juni og oktober.

•

At der nedsættes en følgegruppe på børn og ungeområdet.

Koordineringsgruppen udarbejder kommissorium og udpeger medlemmer til følgegruppen.

•

At det udarbejdede kommissorium kunne godkendes

Ad. 3. Sidste nyt – hvad er vi optaget af for tiden?
Aarhus Universitetshospital
Vibeke Krøll orienterede om:
•

At Aarhus Universitetshospital i 2011 har været optaget af fusionen
mellem Aarhus sygehus og Skejby
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•

at der nu er mulighed for at arbejde mere fremadrettet mod det nye
universitetshospital (DNU), hvor der bliver 5 kliniske centre og 1 servicecenter

•

at der fortsat arbejdes med udvikling af organisationen – bl.a. lønområdet samt udarbejdelse af mission, vision m.m.

•

Der er etableret et Råd for tværsektorielt samarbejde, hvor centerchef
Eva Sejersdal Knudsen er hospitalsledelsens ”forlængede arm” i forhold til samarbejdet med kommune og almen praksis

•

Der arbejdes bl.a. med kanalstrategien; herunder muligheden for at
indkalde patienterne digitalt (evt. i kombination med afsendelse af
SMS)

Region Midtjylland
Kjeld Martinussen orienterede om:
•

At der i efteråret 2011 er arbejdet med etableringen af afdelingen for
nære sundhedstilbud, som er en fusion af to tidligere selvstændige afdelinger

•

At der er meget fokus på arbejdet med ”det nære sundhedstilbud”. KL
er undervejs med en strategi om det nære sundhedsvæsen. Sundhedskoordinationsudvalget har nære sundhedstilbud som et af de vigtigste fokusområder i 2012. Der er megen opmærksomhed på behandling i eget hjem og telemedicinske løsninger.

•

Med udgangen af 2011 er de sundhedsfaglige kompetencer (medarbejdere) i afdelingen for nære sundhedstilbud væk. Den sundhedsfaglige sparring vil fremover blive indhentet via hospitalerne.

De praktiserende læger
Steen Ardest orienterede om:
•

At der arbejdes med kronikerkompasset på kol, hjerte-kar og diabetes
området

•

At Praksis.dk ændres/koordineres

•

At der arbejdes med MedCom standard-blanketter til henvisninger

•

At praktiserende læger gerne vil arbejde med kommunen vedr. attester/elektronisk korrespondance
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Aarhus Kommune
Kirstine Markvorsen og Mads Gammelmark orienterede om:
•

At der er strukturændringer i Sundhed og Omsorg pr. årsskiftet. Antallet af lokalområder går fra 13 til 9. Hvert af de 9 lokalområder ledes
af en direktion med en områdechef og 2 viceområdechefer. Teamledere er umiddelbart i ledelseslaget nedenunder.

•

Der arbejdes med at udarbejde bestyrelser (brugerinddragelse)

•

Der arbejdes med klyngesamarbejde på tværs af de 9 lokalområder
(netværksstruktur) – f.eks. på uddannelsesområdet, kost/ernæring,
natsygeplejen.

•

Pr. 1. februar 2012 omlægning af visitationen. Der etableres, a) visitationslinjen, b) borgerkonsulenter (lokalt i områderne) og c) specialiseret visitation. Antallet af medarbejdere i visitationen er samtidigt beskåret med ca. 33%.

Ad. 4. Drøftelse af fælles visioner for Direktørforum
4.a. Udviklingsdøgnet 2011
Den medsendte status på de 3 konkrete projekter fra udviklingsdøgnet
blev taget til efterretning.

4.b. Opfølgende hjemmebesøg
Kjeld Martinussen oplyste, at Regionsrådet, med baggrund i de gode
erfaringer fra Vest-klyngen og Glostrup, har et ønske om at udrulle
konceptet om opfølgende hjemmebesøg til den øvrige del af Region
Midtjylland. Der er erfaringer for, at dette koncept holder, og at der er
gode besparelser at hente. Der er derfor et stort ønske om at fastholde konceptet.

Fra Koordineringsgruppen blev det oplyst, at der er ønske om ”produktudvikling” af koncept ”opfølgende hjemmebesøg”. I Aarhus området har vi – til forskel fra Vest-klyngen – en stærk geriatrisk afdeling,
som igennem mange år har fulgt patienter hjem og fulgt op på be-
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handlingen i borgers eget hjem. Samtidigt er der ønske om at afprøve,
om vi med telemedicin kan opnå de samme resultater.

Direktørforum besluttede:
•

At koordineringsgruppen skal udarbejde en rammebeskrivelse om,
hvordan Aarhus klyngen gerne vil arbejde med opfølgende hjemmebesøg. Rammebeskrivelsen sendes til Region Midtjylland, afdelingen for
nære sundhedstilbud

4.c. Overvejelser om nyt udviklingsdøgn
Direktørforum besluttede:
•

At udviklingsdøgn i 2012 skal omfatte samarbejdet på børn og ungeområdet

•

At udviklingsdøgn i 2013 skal omfatte samarbejdet i Sundhed og Omsorgsområdet.

Der er ikke fastlagt et særligt koncept for afholdelse af udviklingsdøgn.
Metoden for udviklingsdøgnene skal understøtte formålet.
Koordineringsgruppen er ansvarlig for den videre planlægning.

Ad. 5. Mødeplan 2012
Der planlægges møder i Direktørforum i februar, maj/juni og oktober
2012.

Ad. 6. Samarbejde om Væksthus Aarhus N.
Aase Lydiksen, Via University College, var inviteret med til mødet.
Samarbejdsaftalen blev underskrevet på mødet.
Der var enighed om, at 6 måneder er kort tid til at skulle generere 3
projektbeskrivelser. Parterne var enige om, at det er bedre med kvalitet frem for at skulle overholde den stramme tidsfrist.
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Det tilstræbes, at Direktørforum kan se 3 projektbeskrivelser på mødet i maj/juni og at Direktørforum på mødet i oktober kan træffe beslutning om det videre samarbejde.

Ad. 7. Samarbejde mellem region Midtjylland og Aarhus Kommune om diplomuddannelse til sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter
Direktørforum besluttede:
•

at støtte op om, at der arbejdes videre med fælles uddannelsesforløb
for sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter mellem Aarhus Universitetshospital og Aarhus Kommune og

•

at der udarbejdes ansøgninger om midler til det fælles uddannelsesforløb i den for Finansloven for 2012 afsatte pulje

Ad. 8. Evt.
Kjeld Martinussen orienterede om, at Region Midtjylland – sammen
med Aarhus Universitetshospital – er ved at afsøge mulighederne for,
at Krop og Kræft tilbuddet kan blive en del af behandlingstilbuddet til
onkologiske patienter i kemobehandling

Hanne Linnemann oplyste, at Aarhus Kommune har fået positivt tilsagn om i alt 7,7 mio. kr. fra Sundhedsministeriets pulje til styrket
indsats i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade.
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