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Referat 

1) Vedr. sundhedspædagogisk uddannelse  

Doris Nørgård præsenterede et tilbud om et sundhedspædagogisk ud-

dannelsesforløb som har til formål at uddanne fagpersoner til at styrke 

kroniske syge patienters egenomsorg. Forløbet er et fælles uddannel-

sestilbud for Regionshospitalet Horsens og Brædstrup, kommunerne i 

Horsens Klyngen og almen praksis.  

Forløbet har allerede kørt i Viborg og Silkeborg-klyngen og der er op-

start i Horsens klyngen i efteråret 2010. Forløbet består af 4 moduler (7 

dage i alt) i løbet af et halvt år. Det er gratis at deltage, dog skal der 

betales for forplejning (ca. 300 kr./dag).  

Der opstartes løbende nye hold frem til udgangen af 2012. Af hensyn til 

oprettelse af netværk og fremtidigt samarbejde på tværs af sektorer 

kunne en koordinering overvejes, så fagfolk fra de forskellige sektorer 

der beskæftiger sig med fx KOL, hjerte og diabetes deltager i uddannel-

sesforløbet på samme hold.  

 

Majken Bay Fejerskov udsender i samarbejde med Doris Nørgård da-

toer for efterårsforløbet, samt en nærmere beskrivelse af forløbet.  

 

3) Vedr. Kronikerkompasset 

Implementering hos de praktiserende læger er lige om hjørnet. Forslag 

om at få en praktiserende læge til at komme til næste styregruppemø-

de i klyngen (efterår 2010) og fortælle om projektet.  

 

Majken Bay Fejerskov arrangerer dette i fællesskab med gruppens 

praksiskonsulenter og praksiskoordinator Lotte Denning. 

 

4) Vedr. status på arbejdet i den faglige følgegruppe 

Inge Henriksen fortalte om arbejdet i den faglige følgegruppe, jf. refe-

ratet fra møde d. 25/3.  

Punktet vedr. temadrøftelsen med afsæt i Anna Birte Sparvaths oplæg 

om, hvordan vi sikrer bedre sundhedsydelser og budgetoverholdelse i 

en tid med flere kronisk syge og mangel på arbejdskraft, blev udsat til 

næste møde.  

 

Spørgsmål fra Skanderborg Kommune vedr. sammensætning af den 

faglige følgegruppe, og hvordan Skanderborg Kommune med fordel kan 

deltage i den faglige følgegruppe (på operationelt- eller chefniveau)?  

- Oprindeligt har Horsens Klyngen haft flere operationelle arbejdsgrup-

per (som fx Silkeborgklyngen) men fordi det ofte var de samme folk der 

deltog i de forskellige arbejdsgrupper er grupperne blevet slået sam-

men til én – den faglige følgegruppe. I praksis er der til møderne ofte 
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deltagelse på chefniveau også. Konklusionen er at det er op til hver en-

kel kommune at vurdere hvem der med fordel kan deltage i møderne.  

 

5) Vedr. gensidig orientering om projekter bevilget fra kroni-

kerpuljen 

  

Regionshospitalet Horsens og Brædstrup og kommunerne fortalte om 

de projekter der er bevilget/igangsat.  

 

Malene Herbsleb fra Odder Kommune blev opfordret til at sende ma-

teriale vedr. COPM metoden til Majken Bay Fejerskov, som videre-

sender til resten af gruppen.  

 

Thomas Hahn har sagt ja til at komme til næste ordinære styregrup-

pemøde og fortælle om projektet vedr. styrket kommunikation mellem 

almen praksis, kommune og regionshospitalet Horsens og Brædstrup.  

 

7) Vedr. forslag til opdateret kommissorium for styregruppen 

 

Sara Treldal og Majken Bay Fejerskov laver udkast til nye kommis-

sorier til styregruppen og den faglige følgegruppe.  

 

Der var enighed om at styregruppens kommissorium bl.a. skal indehol-

de tekst om ambitioner og en fælles vision for gruppen. Derudover skal 

det præciseres at den generelle aftale er gældende, og at de bilaterale 

aftaler er en mulighed men ikke en nødvendighed. 

 

Kommissorium til den faglige følgegruppe ændres så det kommer til at 

stemme overens med styregruppens nye kommissorium. Det skal be-

skrive den måde gruppen arbejder på i praksis – og sammenspillet mel-

lem styregruppen og den faglige følgegruppe skal tydeliggøres.  

 

8) Vedr. orientering om Region Midtjyllands økonomi 

 

Kort orientering fra Bente Fogh omkring hvad besparelserne får af be-

tydning for Regionshospitalet Horsens og Brædstrup. Regionshospitalet 

Horsens og Brædstrup har lavet en aftale om at producere sig ud af be-

sparelserne, så i stedet for at spare skal der laves mere for de samme 

midler.  

Hvilken betydning det får for kommunerne i forhold til medfinansiering 

osv. er der stadig for mange uvisse elementer til at kunne vurdere. Der 

afholdes derfor et ekstraordinært møde i klyngen omkring økonomi ef-

ter Regionsrådet har afholdt møde d. 26. maj.  



  

  
Regionshospitalet Horsens  
Sundvej 30 | DK-8700 Horsens | Telefon +45 7927 4444 | www.regionshospitalet-horsens.dk | post@horsens.rm.dk 

Side 5/6

 

Det ekstraordinære møde vedr. økonomi afholdes d. 2. juni kl. 9-11 på 

Regionshospitalet Horsens 

 

9) Vedr. orientering om sundhedsaftalerne 

 

Eva Sejrsdal Knudsen gav status på arbejdet med sundhedsaftalerne.  

 

Vigtige datoer: 

18. maj – Skrivegruppemøde i klyngen (forberedelse til klyngeforhand-

ling d. 25. juni) 

26. maj – Høringsfrist for indsendelse af kommentarer til den generelle 

sundhedsaftale fra kommuner. Malene Herbsleb foreslog at kommu-

nerne rundsender deres høringssvar til hinanden til inspiration. 

10. juni – Sundhedsaftalen behandles i SKU 

 

Færdiggørelsen af aftalen om opgaveoverdragelse er udskudt til juni 

pga. at Anita Fogh, som er formand for arbejdsgruppen er sygemeldt. 

Aftalen behandles på et ekstraordinært møde i Sundhedsstyregruppen 

den 24. juni. 

 

10) Vedr. nøgletal for Horsensklyngen 

 

Sara Treldal har undersøgt om tal for genindlæggelser kan blive en del 

af nøgletallene fremover. Falka Skovgaard Frøslev tager, som klyn-

gens repræsentant i økonomigruppen, forespørgslen med til næste mø-

de i økonomigruppen.  

 

Spørgsmål til årsagen til stigningen hos alle kommuner i den totale 

kommunale medfinansiering. Det blev aftalt at få en forklaring på stig-

ningen hos hospitalets økonomiafdeling. Forklaringen er indsat herun-

der.  

 

Årsagen til stigningen er 3 delt: 

1) Strejken i 2008 – som også blev nævnt som en årsag på mødet 

2) Hjemtagning af aktiviteter fra Vejle 

3) Generel opdrift.  

 

11) Vedr. drøftelse af tiltrædelse af samarbejdsprincip 2.3.12 i 

vejledende afklaringskatalog på området for hjælpemidler og 

behandlingsredskaber – udsat til næste møde. 
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Evt.) 

• KKR er flyttet ind til Horsens Kommune  

 

• Malene Herbsleb havde medbragt et forslag fra Lone Grøn om at 

det fremadrettede arbejde med ”Den kroniske patient – nærbil-

leder af livet med kronisk sygdom” opdeles i 2 dele.  

1. del: Gå-hjem-møde for medlemmer af de 5 kommuners 

social- og sundhedsudvalg samt ledende embedsmænd. Her 

vil Lone Grøn fortælle om hovedkonklusioner fra rapporten, og 

der vil blive mulighed for at diskutere rapportens anbefalinger. 

Odder Kommune tilbød at lægge hus til og finde en dato i 

slutningen af august. 

2. del: Workshop for frontpersonalet (terapeu-

ter/sygeplejersker mv.) hvor der vil blive lejlighed til at disku-

tere rapportens faglige problemstillinger. Forslaget var, at re-

gionshospitalet stod for at arrangere denne dag.  

 

Malene Herbsleb udmelder en dato for gå-hjem-mødet sna-

rest. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

      


