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Mødereferat

Referat fra sundhedsstrategisk ledelses seminar og styregruppemøde den 18. juni 2020

1. Velkomst, præsentation af laboratoriemodellen og status på tidligere laboratorier

Referat: 
Jørgen Andersen, Marianne Jensen og Stine Rasmussen præsenterede baggrunden for samarbejdet, 
arbejdsformen og status på tidligere laboratorier. 

2. Genbesøge vision og værdier for sundhedsstrategisk ledelse 

Gruppedrøftelser med udgangspunkt i følgende arbejdsspørgsmål: 
- Hvilke værdier/pejlemærker er vigtige i vores videre samarbejde? 
- Hvad betyder visionen ”Et sundhedsvæsen uden knaster” for os i dag og hvordan kan vi i 

styregruppen være med til at indfri den? 

Referat: 
Følgende pejlemærker blev fremhævet som værende vigtige for det videre samarbejde: 
- Borgerperspektivet/det skal give mening for de mennesker, vi er her for.
- Vilje til samarbejde, relationer og gensidig tillid.
- Handlingsperspektivet – vi tager fat på udfordringerne.
- Bevare udviklingsperspektivet gennem åbenhed og nysgerrighed. 
- Mod til at fejle.
- Krystalklare problemstillinger for de laboratorier, der igangsættes (”problemets problem”).
- Evaluering/produkt fra laboratorierne. 

Der blev givet følgende input til visionen betydning og hvordan styregruppen kan være med til at indfri 
den: 
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- Fokus på det, der ”bøvler”. Vi skal tage ansvar for at løse de knaster, der eksisterer. 
- De områder, der tages fat på, skal have stor nytteværdi (til gavn for mange eller stor betydning for 

nogle få).
- Kan vi nogle gange gøre det bedre for borgerne ved at gøre mindre? Vi skal udfordre vores egen 

forforståelse. 

3. Drøftelse af evaluering og erfaringer fra laboratorium 12 ”Rehabilitering og tilbage til 
arbejdsmarkedet” 

Sponsorerne Jørgen Andersen og Jonas Dahl præsenterer evaluering og erfaringer fra laboratorium 
12. 

Det indstilles,
- At evalueringen af den afprøvede samarbejdsmodel mellem almen praksis og jobcentre drøftes. 
- At erfaringerne med at gennemføre et laboratorium i ”periferien” af styregruppens fagområder 

drøftes. 

Bilag: 
Evaluering af laboratorium 12 

Referat: 
Erfaringerne fra pilotprojektet viste, at det ikke var muligt at mindske antallet af attester, som 
skal indhentes, men at kvaliteten af forløbene er blevet bedre.

I Favrskov og Syddjurs vil resultaterne fra pilotprojektet blive drøftet på møder i de kommunalt 
lægelige udvalg (KLU) med henblik på at arbejde videre med samarbejdsmodellen og få flere 
lægehuse med. Det er dog vanskeligt at skalere den nye samarbejdsmodel til andre kommuner, 
da arbejdsmarkedsområdet ikke organisatorisk er forankret i styregruppen for 
sundhedsstrategisk ledelse. 

Det blev aftalt, at der skal være fokus på at inddrage relevante chefer, hvis der i fremtiden 
igangsættes initiativer på områder, der ikke er inden for styregruppens fagområder. 

4. Drøftelse af evaluering fra laboratorium 15 ”Den gode udskrivelse af borgere med psykisk 
sårbarhed” 

Scrum-master Dorthe Høgh Hansen præsenterer evalueringen fra laboratorium 15 og 
laboratoriegruppens anbefalinger. 

Det indstilles, 
- At der tages stilling til, om det afprøvede screeningsredskab skal implementeres, videreudvikles 

eller forkastes.
- At det drøftes, om borgerundersøgelsen medfører behov for yderligere initiativer på området. 

Bilag: 
Evaluering af laboratorium 15. 

Referat: 



Laboratoriegruppen har udviklet et screeningsskab, som skal identificere psykisk sårbarhed hos 
borgere. Formålet er at identificere borgere, som kan have gavn af rehabiliterende sociale tilbud, 
herunder forandringspakker i kommunalt regi (afprøvet i laboratorium 14), motion på recept eller 
anden indsats. Screeningsværktøjet blev afprøvet på akutafdelingen på Regionshospitalet Randers og 
af to praktiserende læger (i Randers og Favrskov). Det lykkedes ikke at igangsætte en prøvehandling 
på arbejdsmarkedsområdet. 

I akutafdelingen fandt medarbejderne screeningsredskabet anvendeligt som en samtale-skabelon 
med gode hjælpespørgsmål til dialogen med patienter, som vurderes at kunne have psykosociale 
problematikker. Screeningsredskabet er ikke blevet anvendt systematisk til alle patienter. Redskabet 
var relevant til at vurdere, hvilke patienter der kan have gavn af ”sociale forandringspakker” i 
kommunerne, men ikke til at henvise til tilbud om motion på recept. Det skyldes, at der mangler 
spørgsmål om bl.a. fysisk formåen og motivation for forandring. 

De praktiserende læger vurderer ikke, at screeningsredskabet kan anvendes i almen praksis. 
Lægerne vurderer, at redskabet er for tidskrævende/”tungt” at anvende, at de i forvejen ofte har et 
godt kendskab til patienterne og at problemstillingerne ikke konkretiseres tilstrækkeligt til at kunne 
henvise videre. 

Det blev besluttet, at screeningsredskabet ikke implementeres i større skala, men kan anvendes som 
et støtteredskab i akutafdelingen. 

Laboratoriegruppen har desuden gennemført en borgerundersøgelse, som skal afdække 
patienternes/borgernes oplevelse af udskrivelsesforløb og efterfølgende indsats. Undersøgelsen er 
gennemført blandt borgere, der har været indlagt på akutafdelingen eller et sengeafsnit i 
regionspsykiatrien i Randers. 

Undersøgelsen viser, at borgerne har positive oplevelser af udskrivelsesforløbene, når udskrivelsen er 
planlagt, når en pårørende eller fagperson deltager, når der lægges en plan ifm udskrivelsen og når 
der etableres en glidende overgang mellem regional og kommunal indsats (fx når borgeren kan 
kontakte hospitalet efter udskrivelsen eller har besøgt botilbuddet før udskrivelsen). Borgerne fortæller 
også, at der er ønske om støtte/hjælp til at blive guidet til rette tilbud efter udskrivelse og at der ikke 
må gå for lang tid, før der sker opfølgning fra fx kommunal bostøtte. Laboratoriegruppen vurderer ikke, 
at der mangler nye tilbud, men at der er behov for tæt koordinering på tværs af sektorer og en hurtig 
indsats. Laboratoriegruppen vurderer, at forandringspakkerne fra laboratorium 14 og kommunernes 
arbejde med uvisiterede tilbud (SL §82) bidrager til hurtigere indsats efter udskrivelse. 
Laboratoriegruppen vurderer desuden, at der fortsat er behov for at udvide det gensidige kendskab til 
hinandens indsatser og bedre muligheder for elektronisk kommunikation på tværs af sektorerne. 
Laboratorium 14 og 15 har været med til at opbygge relationer, som allerede har givet værdi i 
hverdagen, men dette kan udbygges yderligere. 

Styregruppen vurderede, at det vil være hensigtsmæssigt at indarbejde de sociale/psykiatriske tilbud i 
app’en ”de nære behandlingstilbud”, som er udarbejdet i regi af DÆMP-projektet. 

I regi af alliancen om den nære psykiatri arbejdes der med at udvikle kommunikationsmulighederne på 
tværs af sektorer på psykiatriområdet. 



5. Orientering om status på EU-projektet vedr. motion på recept og drøftelse vedr. 
styregruppens sammensætning

Marianne Jensen og Christina Breddam orienterer om status på projektet. 

Det indstilles, 
- At status tages til efterretning og eventuelle spørgsmål drøftes. 
- At det drøftes, om der er den rette sammensætning af styregruppen. 

Referat: 
I akutafdelingen er der indtil videre identificeret 22 borgere, som vurderes at kunne have gavn af tilbud 
om motion på recept. 10 borgere er pt. tilknyttet aktiv patientstøtte. Aktiv patientstøtte vurderer, om 
borgeren er motiveret for at indgå i et motionstilbud. Herefter etableres der kontakt til borgerens 
hjemkommune, som skal hjælpe borgeren i gang med et relevant tilbud. Nogle borgere har ikke behov 
for kommunal støtte, men ønsker fx selv at løbe eller gå ture. 

Det blev drøftet, om der er behov for at ændre sammensætningen af styregruppen for projektet. På de 
seneste møder har der været deltagelse fra Regionshospitalet Randers, Randers Kommune og 
Favrskov Kommune. Det er de to kommuner, som indgår i projektets første pilotafprøvning. Det blev 
besluttet, at der på nuværende tidspunkt ikke ændres i styregruppens sammensætning, men at der 
tages fornyet stilling, når projektet også udrulles til Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune. 

6. Drøftelse af forslag om at etablere delestillinger på baggrund af udveksling mellem 
akutafdelingen og kommunale akutteam 

Som en del af DÆMP-satspuljeprojektet ”Det rette tilbud ved første kontakt” blev der i perioden maj- 
november 2019 gennemført udveksling mellem sygeplejersker fra hospitalsvisitationen på 
Regionshospitalet Randers og sygeplejersker fra kommunale akutteams i Norddjurs, Syddjurs, 
Favrskov og Randers. Der blev i alt gennemført ti udvekslingsforløb af to ugers varighed. Vedlagt er 
opsamling fra udvekslingsforløbene og et skema med alle sygeplejerskernes besvarelser.  

Et delformål med udvekslingen var at undersøge potentialet i at etablere delestillinger. De fleste 
sygeplejersker ser positive muligheder i at oprette delestillinger og seks svarer, at de selv kunne være 
interesserede i en delestilling. Ledere fra de kommunale akutteams og akutafdelingen drøftede 
evalueringerne på møde i januar 2020. Gruppen anbefaler, at man starter med at opslå en delestilling 
med en af de fire kommuner, men at visionen er, at der på sigt kan oprettes delestillinger med alle fire 
kommuner. 

Inden der kan opslås en delestilling, skal der laves et forberedende arbejde, herunder afklaring af 
ansættelsesmæssige forhold og udarbejdelse af funktionsbeskrivelse. Der kan evt. søges inspiration 
fra akutteamet i Esbjerg og fra delestillingen på hjerteområdet mellem Randers Kommune og RH 
Randers. 

Såfremt der er opbakning til ønsket om at etablere delestilling, foreslås det, at der nedsættes en 
arbejdsgruppe, der kan arbejde videre med dette. 

Det indstilles,
- At de enkelte kommuner tilkendegiver, om de er interesserede i at være med til at etablere en 

delestilling og indgå i det forberedende arbejde. 



Bilag: 
- Opsamling fra sygeplejerskernes udvekslingsforløb. 
- Sygeplejerskernes evalueringssvar. 

Referat: 
Kommunerne gav udtryk for, at de på nuværende tidspunkt ikke ønsker at etablere en egentlig 
delestilling mellem de kommunale akutteams og akutafdelingen. Det skyldes bl.a. overvejelser om, 
hvor meget det vil ”rykke”, at en enkelt medarbejder arbejder på tværs af organisationerne. Det blev i 
stedet besluttet, at der skal arbejdes mere for at øge det gensige kendskab gennem et set up med 
løbende mulighed for udveksling. Der skal være tydelighed omkring formålet med udvekslingen, 
herunder om det både er kompetenceudvikling og relationsdannelse. [Det videre arbejde drøftes af 
den gruppe, der er nedsat under punkt 13].

7. Drøftelse af forslag til samarbejde med de praktiserende lægers kvalitetsklynger

På 12-12-seminaret i januar blev det aftalt, at sundhedsstrategisk ledelse ville invitere de 
praktiserende lægers kvalitetsklynger til at indgå i et samarbejde. Kvalitetsklyngerne har taget positivt 
imod invitationen og vil gerne indgå i et samarbejdsprojekt vedr. c. coli cancerpakker. Thomas 
Clausen præsenterer lægernes forslag til kommende samarbejde. 

Det indstilles: 
- At der tages stilling til, om der er opbakning til at indgå i et projekt vedr. c. coli cancerpakker i 

samarbejde mellem de praktiserende lægers kvalitetsklynger, hospitalets kirurgiske afdeling og 
kommunernes kræftrehabilitering. 

- At det aftales, hvordan et evt. samarbejdsprojekt skal organiseres. 

Bilag: 
Invitation til samarbejde
Svar fra de praktiserende lægers kvalitetsklynger. 

Referat: 
Thomas Clausen fortalte, at kvalitetsklyngerne gerne vil benytte møderne i 1. kvartal til et fælles 
projekt. De foreslår, at første tema er cancerpakker. Kirurgisk afdeling beskriver, at der er 
variation i, hvor meget de praktiserende læger henviser til cancerpakkerne og hvordan de bruger 
dem. Der kan også være variation i, hvor meget lægerne henviser til de kommunale 
rehabiliteringstilbud. Forud for mødet skal der laves en ”klyngepakke” med data fordelt på de 
enkelte ydernumre, som viser antallet af henvisninger og evt. hvor stor en andel af de henviste 
borgere, der har kræft. På mødet drøftes data og der kan være undervisning fra kirurgisk 
afdeling og oplæg fra en repræsentant fra den pågældende kommunes rehabiliteringstilbud. 
Efter mødet er det op til de enkelte lægepraksisser at implementere/ændre arbejdsgange. Der 
skal defineres målepunkter, som der følges op. 

Thomas Clausen har møde med ledende overlæge Anne Sofie Kannerup i uge 26, hvor det 
drøftes, hvilke data, der kan trækkes. Data skal være klar inden efterårsferien, hvis det skal 
drøftes på de første møder i 2021. 

Der var opbakning til forslaget fra kvalitetsklyngerne. Lone Winther Jensen og Christina 
Breddam vil gerne være med til mødet og indgå i det videre arbejde med projektet. 



8. Afklaring af rammer for laboratorium 16 vedr. KOL 

På 12-12-seminar i januar 2020 blev det aftalt, at det næste laboratorium skal omhandle KOL. Der 
blev kort rejst følgende ideer til laboratoriet: 
- Implementering af tele-KOL. 
- Sundhedskompetencer (”health 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”/problem laboratoriet skal 
arbejde med. 

Det indstilles,
- At det drøftes og præciseres hvilken ”knast”/problemstilling laboratoriegruppen skal arbejde med.
- At der udpeges sponsorer til laboratoriet.  

Referat: 
Det blev besluttet, at der ikke igangsættes et laboratorium vedr. KOL på nuværende tidspunkt. Det 
skyldes bl.a. at der allerede er igangsat to andre store projekter på området (tele-KOL og LKT-team 
vedr. KOL). 

9. Drøftelse af forslag vedr. scrum-masterrul og udpegning af scrum-masters 

Gruppen af scrum-masters foreslår, at der laves et ”rul” mellem kommuner og hospital for scrum-
master-opgaven. Formålet er at skabe større forudsigelighed ift., hvornår den enkelte 
kommune/hospital skal have opgaven. 

Med udgangspunkt i, hvem der senest har haft scrum-masteropgaven, foreslår gruppen følgende rul: 
Norddjurs Kommune 
- Favrskov Kommune
- Regionshospitalet Randers 
- Randers Kommune 
- Syddjurs Kommune. 

Det foreslås, at der altid deltager et føl, som kommer fra den organisation, der skal have det 
efterfølgende laboratorium. Scrum-masterne anbefaler, at erfarne scrum-masters også skal være med 
som føl, da det har stor værdi at have en sparringspartner. 

Det indstilles, 
- At forslag om ”rul” for scrum-masteropgaven godkendes.
- At der udpeges scrum-master og føl til laboratorium 16 vedr. KOL. 

Referat: 
Forslaget om ”rul” for scrum-master-opgaven blev godkendt. Det vil dog være en individuel vurdering 
fra gang til gang, om der også skal være et føl med. 

Det blev drøftet, at det kunne være relevant at lave et nyt uddannelsesforløb for scrum-masters i 
efteråret 2020 eller i foråret 2021. Claus Graversen undersøger interessen for at uddanne scrum-



masters fra Psykiatri og Social. Det undersøges også, om Region Nordjylland/de nordjyske kommuner 
er interesserede i at få flere deltagere på uddannelse. 

10. Ideer til sundhedsstrategisk ledelses næste udviklingsdag og udpegning af 
planlægningsgruppe

Udviklingsdagen er med til at sætte retning for det fremadrettede arbejde i sundhedsstrategisk ledelse. 
Det er samtidig en af de større fælles investeringer, hvor styregruppen beder deres ledere og 
nøglemedarbejdere prioritere at være med. 

Der er afsat 50.000 kr. til udviklingsdagen, som skal dække udgifter til forplejning og oplægsholdere. 
Det er besluttet, at udviklingsdagen holdes i auditoriet på Regionshospitalet Randers og at der skal 
findes en intern proceskonsulent til at facilitere dagen. Der er endnu ikke fastsat dato eller defineret 
formål for dagen. 

Det indstilles, 
- At input til formål og indhold for dagen drøftes. 
- At der udpeges en planlægningsgruppe bestående af 2-3 styregrupperepræsentanter. 

Referat: 
Det blev besluttet, at der ikke holdes en udviklingsdag i 2020. Ressourcerne bruges i stedet bruges på 
udvekslings-/praktikforløb. 

11. Skriftlig orientering med status på laboratorium 14 ”forebyggelse af akutte indlæggelser 
(psykiatri)”

Som følge af aflyste styregruppemøder i november 2019 og marts 2020 blev evalueringen fra 
laboratoriet sendt til skriftlig godkendelse i styregruppen i april 2020. På baggrund af 
tilbagemeldingerne er det besluttet: 
- at indsatsen med sociale forandringspakker fortsætter/implementeres i den form, hvor hospitalet 

etablerer kontakt til kommunerne, hvorefter den enkelte kommune sammen med borgeren 
definerer behov og indsats. 

- at den nye form på netværksmøderne fortsætter. 

Laboratoriegruppen anbefaler desuden, at den psykiatriske speciallægetelefon fortsætter. 

De aftalte arbejdsgange for forandringspakker og netværksmøder beskrives i separate dokumenter. 
Efter høring i laboratoriegruppen sendes de til styregruppen mhp. videreformidling til evt. nye ledere 
på områderne. De lægges også på www.sundhedsledere.dk. 

Referat: 
Orienteringen blev taget til efterretning. 

12. Sundhedsstrategisk ledelses fremtidige organisering 

Drøftelser med udgangspunkt i følgende arbejdsspørgsmål: 
- Har vi den rette sammensætning af styregruppen?
- Hvad drøfter vi i klyngestyregruppen og hvad drøfter vi i styregruppen for sundhedsstrategisk 

ledelse?

http://www.sundhedsledere.dk/


Referat: 
I klyngestyregruppen er det primære fokus udmøntning/drift af indsatser, som er aftalt i regi af 
sundhedsaftalen. I sundhedsstrategisk ledelse skal der være plads til at eksperimentere med at finde 
nye løsninger og samarbejdsmodeller. Styregruppen for sundhedsstrategisk ledelse består af færre 
deltagere, hvilket kan give en større fortrolighed. 

Der var enighed om, at kommunerne selv beslutter, hvordan de vil lade sig repræsentere i 
styregruppen for sundhedsstrategisk ledelse. Det centrale er, at de relevante områder (sundhed, 
ældre og social/psykiatri) er repræsenteret og at der er beslutningskompetence tilstede på møderne. 
Der er samtidig en opmærksomhed på, at styregruppen ikke bliver for stor, så det er passende med 2-
3 repræsentanter fra hver organisation. 

Hvis der skal igangsættes initiativer på et område, som ikke er repræsenteret i styregruppen, 
inddrages de pågældende ledere ad hoc i styregruppen. 

13. Hvordan udvikler vi sundhedsstrategiske ledere, som kan skabe og forankre modeller for 
bedre samarbejde? 

Indflyvning ved Birgitte Holm Andersen og Ingelise Juhl. 

Efterfølgende gruppedrøftelser med udgangspunkt i følgende spørgsmål: 
- Hvordan introducerer vi mellemledere for sundhedsstrategisk ledelses vision og arbejdsform? 
- Hvordan sikrer vi løbende relationer på tværs af vores organisationer? 
- Hvordan fastholder vi fælles ejerskab til sundhedsstrategisk ledelse? 

Referat: 
Det blev besluttet, at en gruppe skal arbejde videre med et forslag til, hvordan der sikres relationer på 
tværs af organisationerne og kendskab til sundhedsstrategisk ledelse. Maria Friis indkalder gruppen, 
som består af Marianne Jensen, Claus Graversen, Thomas Clausen, Lene Jensen og Ingelise Juhl. 

På mødet blev der givet følgende idéer: 
- Et ”katalog” med udvekslings-/praktikmuligheder. 
- Praktikker/udveksling med opdrag om, at ”praktikanterne” skal tage fat på de opgaver, de ser, der 

kan løses bedre i det tværgående samarbejde. 
- Kort video, der præsenterer, hvad sundhedsstrategisk ledelse er. Den kan anvendes ved 

introduktion af nye medarbejdere og læger med interesse i området. 
- Fælles introduktion til sundhedsstrategisk ledelse 1-2 gange årligt (styregrupperepræsentanter 

kunne skiftes til at stå for et introduktionsoplæg). Der skal særligt være fokus på 
samarbejdskulturen. 
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