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Opsamling fra sundhedsstrategisk ledelses 12-12-seminar den 16.-

17. januar 2020  

 

Samarbejde mellem kommuner, hospital og praktiserende lægers 

kvalitetsklynger 

Sundhedschef Otto Ohrt fortalte, hvordan samarbejdet mellem Aarhus Kommune og 

de praktiserende lægers kvalitetsklynger er organiseret – herunder hvordan 

samarbejdet har givet anledning til mere databaseret dialog.  

 

Efterfølgende fortalte klyngeformændene Thomas Clausen, Anders Heslop og Jannik 

Falhof om kvalitetsklyngernes arbejde i henholdsvis Randers, Favrskov og Norddjurs.  

 

Det blev drøftet, hvorvidt det vil være relevant at samarbejde mere på tværs af 

lægernes kvalitetsklynger, hospital og kommuner. Der blev foreslået følgende emner, 

som kan være relevante at samarbejde tværsektorielt om:   

- Cancerpakkeforløb 

- Henvisningsmønstre  

- ”Svingdørspatienter”/patienter, der har behov for særlig støtte/indsats.  

 

Det blev påpeget, at tværsektorielle projekter skal være meget konkrete og 

praksisnære. Det blev desuden anbefalet, at der deles viden om de projekter/indsatser, 

der fungerer godt, så klyngerne kan lade sig inspirere på tværs (og evt. dele instrukser, 

organisationsbeskrivelser mv.).   

 

Drøftelse af, hvordan sundhedsstrategisk ledelse skal arbejde med 

Sundhedsaftalen 2019-2013 og ideer fra udviklingsdagen 2019 

Lene Jensen introducerede sundhedsaftalens visioner og prioriterede indsatsområder 

samt et uddrag af sundhedsprofilens data for Randersklyngens kommuner. Svend Kier 
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præsenterede efterfølgende laboratorieideerne fra udviklingsdagen den 15. november 

2019.  

 

Det blev besluttet, at emnet for næste laboratorium skal være KOL. Der blev kort rejst 

følgende ideer til laboratoriet:  

- Implementering af tele-KOL.  

- Sundhedskompetencer (”healt literacy”) hos borgere med KOL i de tidligere 

sygdomsstadier.   

- Øget patient empowerment: indsatser med udgangspunkt i spørgsmålet ”Hvad 

er vigtigt for dig?”.  

 

Det blev påpeget, at det er vigtigt, at det bliver konkret, hvilken ”knast” laboratoriet skal 

arbejde med. På styregruppemødet den 26. marts skal styregruppen drøfte dette 

yderligere og tage stilling til, hvem der skal være sponsorer og scrum-master på 

laboratoriet.  

 

Derudover blev det besluttet at invitere lægernes kvalitetsklynger til at samarbejde om 

et fælles projekt/laboratorium i 2021. Det blev aftalt, at Thomas Clausen og Maria Friis 

udarbejder en henvendelse til de praktiserende lægers kvalitetsklynger, hvor lægerne 

inviteres til at foreslå et område, som kan udvikles i samarbejde med hospital og 

kommuner.  

 

Onboading af nye medlemmer af sundhedsstrategisk ledelse  

Det blev aftalt, at Jørgen Andersen overtager formandskabet for sundhedsstrategisk 

ledelse, når Kate Bøgh stopper ved udgangen af februar.  

 

Der afholdes et ekstra 12-12-seminar i sommeren 2020 med henblik på at onboarde 

nye styregruppemedlemmer [der er efterfølgende sendt kalenderinvitation til den 2.-3. 

juli 2020]. Styregruppen havde følgende input til seminaret:  

- introduktion til laboratoriemodellen  

- introduktion til gennemførte laboratorier og drøftelse af aktuel status   

- genbesøge visionen for sundhedsstrategisk ledelse.  

 

Planlægningsgruppen består af Jørgen Andersen, Marianne Jensen og Maria Friis. 

Planlægningsgruppen skal også drøfte forslag om fælles skolebænk og/eller 

udveksling med henblik på at sikre relationer blandt nye ledere.  

 

Endelig blev det aftalt, at Claus Graversen fremadrettet inviteres til at deltage i 

styregruppen for sundhedsstrategisk ledelse.  

 

Budget for 2020 

Det fremsendte regnskab og budgetforslag blev godkendt med den ændring, at der 

afsættes 50.000 kr. i stedet for 80.000 kr. til en udviklingsdag i 2020. Det blev 

foreslået, at der anvendes en intern facilitator fra hospitalet eller en af kommunerne.  

 

Det blev besluttet, at der skal afholdes scrum-masteruddannelse i foråret 2020. 

Uddannelsen forsøges finansieres af ”eksterne” deltagere. Jørgen Andersen fortalte, at 

psykiatrien har tilkendegivet interesse for at få medarbejdere uddannet. Det blev 

desuden aftalt, at kommunerne og hospitalet spørger deres kolleger fra de andre 



 

klynger, om de er interesserede i at få deltagere med på uddannelsen. Der kan være 

max 20 deltagere.  


