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Mødereferat 

 

Deltagere: Jonas Dahl, Regionshospitalet Randers  

Marianne Jensen, Regionshospitalet Randers 

Lone Winther Jensen, Regionshospitalet Randers  

Søs Fuglsang, Norddjurs Kommune 

Hanne Nielsen, Norddjurs Kommune (afbud) 

Lene Jensen, Randers Kommune  

Christina Breddam, Randers Kommune  

Carsten Wullf Hansen, Randers Kommune (afbud) 

Ingelise Juhl, Syddjurs Kommune 

Jørgen Andersen, Syddjurs Kommune  

Ulrik Johansen, Favrskov Kommune  

Henriette Halgaard Rasmussen, Favrskov Kommune 

Birgitte Holm Andersen, Favrskov Kommune (afbud) 

Claus Lassen Graversen, Psykiatri og Social 

Svend Kier, praksiskoordinator 

Thomas Clausen, praksiskoordinator (afbud) 

Maria Friis Hansen, Favrskov Kommune  

Gæster:  Solveig Gram, Regionshospitalet Randers, punkt 2 

Sanne Jørgensen, fremskudt rusmiddelbehandler, punkt 2 

Kristina Kynde Bruun, fremskudt rusmiddelbehandler, punkt 2 

Lone Sandahl, Regionshospitalet Randers, punkt 3 

Mødedato: 22. oktober 2020 

Mødetid: Kl. 12.00-14.30 

Mødested: Regionshospitalet Randers, Skovlyvej 17, indgang F, mødelo-

kale 4. Der er også mulighed for at deltage via video: 

meet.rm46@rooms.rm.dk.  

Referat fra møde i styregruppen for sundhedsstrategisk ledelse 
den 22. oktober 2020 

 

1. Godkendelse af dagsorden ved Jørgen Andersen  

 

Referat: 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

2. Præsentation og drøftelse af erfaringer med fremskudt behandler ved Sol-

veig Gram, Sanne Jørgensen og Kristina Kynde Bruun  

 

I forlængelse af laboratorium 10 ”ulighed i sundhed kræver ulige indsatser” blev 

der ansat en fremskudt rusmiddelbehandler med fælles finansiering fra hospital og 

kommuner. Styregruppen for sundhedsstrategisk ledelse har besluttet, at erfarin-

gerne med aftalen skal evalueres årligt.  

 

Formålet med den fremskudte behandler er:  

- At borgere, der er hospitalsindlagt og har behov for rusmiddelbehandling, tilby-

des samtale med henblik på brobygning til behandlingstilbud i den relevante 

kommune. 

- At understøtte hospitalspersonalets kompetencer til at identificere patienter 

med behov for rusmiddelbehandling. 



 

 

Det har vist sig at være sårbart, at den fremskudte behandling varetages af én per-

son. Funktionen varetages derfor af to personer, som har deres ansættelse i Ran-

ders Kommunes rusmiddelcenter.  

 

Solveig Gram, der var projektleder på laboratoriet, og de to fremskudte behandlere 

deltager på mødet og præsenterer erfaringerne fra deres arbejde.  

 

Der er mulighed for at læse mere om laboratorium 10 på sundhedsstrategisk ledel-

ses hjemmeside.  

 

Det indstilles,  

- At eventuelle spørgsmål drøftes.  

 

Referat:  

Sanne Jørgensen og Kristina Kynde Bruun har siden foråret 2020 delt stillingen 

som fremskudt rusmiddelbehandler på Regionshospitalet Randers. De har deres 

formelle ansættelse på Randers Kommunes rusmiddelcenter og er på hospitalet 

mandag-fredag kl. 9-12. Sanne og Kristina har været på besøg hos de øvrige 

kommuners rusmiddelcentre og der afholdes årligt tre møder med repræsentanter 

fra rusmiddelcentrene, hvor indsatsen drøftes. Der er løbende fokus på at udbrede 

kendskabet til den fremskudte rusmiddelindsats blandt hospitalets personale.  

 

Sanne og Kristina gav en status på deres arbejde og delte eksempler på nogle af 

de udfordringer, patienter med misbrugsproblemer kan have, og hvordan de kan 

støttes via den fremskudte rusmiddelindsats. Præsentationen er vedlagt referatet.  

 

Det blev aftalt, at status på den fremskudte rusmiddelindsats præsenteres for sty-

regruppen igen om et år. I den forbindelse vil styregruppen gerne have anbefalin-

ger til, hvordan man kan måle effekten af indsatsen. Dette kan med fordel drøftes i 

arbejdsgruppen med repræsentanter fra de fire rusmiddelcentre.  

 

3. Præsentation af foreløbige resultater fra undersøgelse af brugerinddragelse 

i laboratorierne ved Lone Sandahl  

 

Regionshospitalet Randers har lavet en undersøgelse af brugerinddragelsen i 

sundhedsstrategisk ledelses laboratorier. På mødet vil forskningsassistent Lone 

Sandahl præsentere undersøgelsens foreløbige resultater og komme med forslag 

til, hvordan brugerinddragelse i højere grad kan tænkes ind i laboratoriemodellen.  

 

Det indstilles,  

- At forslag til øget brugerinddragelse i laboratoriemodellen drøftes.  

 

Referat:  

Forskningsassistent Lone Sandahl præsenterede de foreløbige resultater fra un-

dersøgelsen af brugerinddragelsen i tidligere laboratorier. Præsentationen er ved-

lagt referatet.  

 



 

Den endelige forskningsrapport er klar ved årsskiftet og det blev aftalt, at perspek-

tiverne ved borgerinddragelse drøftes igen på et senere møde. Det blev foreslået, 

at det evt. kan være et emne til næste 12-12-seminar.  

 

4. Idé til nyt laboratorium vedr. amputationspatienter ved Marianne Jensen  

 

Marianne Jensen præsenterer idé til nyt laboratorium om bedre og mere sammen-

hængende forløb for amputationspatienter.  

 

Det indstilles,  

- At laboratorieideen drøftes. 

- At perspektiver ved øget brugerinddragelse i et eventuelt laboratorium om am-

putationspatienter drøftes.  

 

Referat:  

Marianne Jensen fortalte, at mange sår- og dialysepatienter er i risiko for at blive 

amputeret. Det er hospitalets oplevelse, at der er potentiale i at forbedre den sam-

lede indsats for denne målgruppe. Det kan både dreje sig om forebyggelsesind-

satsen, selve operationen og den efterfølgende rehabilitering. Samtidig vil det 

være et område, hvor borgerinddragelse er særligt relevant.  

 

Der blev spurgt ind til, hvor mange patienter, det ca. drejer sig om. Marianne Jen-

sen vurderede, at der løbende typisk er mellem 2-6 amputationspatienter på hos-

pitalet. Hvis der sættes fokus på forebyggelse hos fx sårpatienter vil det dog være 

en væsentligt større målgruppe. Det blev tilkendegivet, at der er behov for at blive 

skarpere på den konkrete problemstilling og målgruppe, inden det besluttes at 

igangsætte et laboratorium.   

 

Det blev aftalt, at der i første omgang skal udarbejdes en målmatrice. Marianne 

Jensen og Ingelise Juhl er sponsorer. Ifølge scrum-master-rullet er det Norddjurs 

Kommune, der skal varetage scrum-master-opgaven på det næste laboratorium. 

Maria Friis Hansen kontakter Norddjurs Kommune for at høre, om de har en 

scrum-master, der i første omgang vil udarbejde en målmatrice i samarbejde med 

to sponsorer. [Norddjurs Kommune har efterfølgende tilkendegivet, at de aktuelt 

ikke har mulighed for at finde en scrum-master til laboratoriet. Det drøftes derfor 

på næste møde, om der er andre, der har mulighed for at byde ind med en scrum-

master].  

 

5. Opsamling på drøftelse af visioner, værdier og fremtidsperspektiver for 

sundhedsstrategisk ledelse  

 

På sundhedsstrategisk ledelses seminar den 18. juni 2020 blev visioner, værdier 

og fremtidig organisering af sundhedsstrategisk ledelse drøftet.  

 

Følgende pejlemærker blev fremhævet som værende vigtige for det videre samar-

bejde:  

- 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 desuden givet følgende input til visionens betydning og hvordan styre-

gruppen kan være med til at indfri den:  

- Fokus på det, der ”bøvler”. Vi skal tage ansvar for at løse de knaster, der eksi-

sterer.  

- De områder, der tages fat på, skal have stor nytteværdi (til gavn for mange el-

ler stor betydning for nogle få). 

- Kan vi nogle gange gøre det bedre for borgerne ved at gøre mindre? Vi skal 

udfordre vores egen forforståelse.  

 

Endelig blev det drøftet, om der er tilstrækkelig tydelighed omkring organiseringen 

af henholdsvis klyngestyregruppen og styregruppen for sundhedsstrategisk le-

delse. Det blev beskrevet, at fordelene ved sundhedsstrategisk ledelse er, at der 

er plads til at eksperimentere med at finde nye løsninger og samarbejdsmodeller. 

Derudover er størrelsen på gruppen hensigtsmæssig, da det er muligt at opbygge 

relationer og opnå fortrolighed.  

 

Vedlagt er en oversigt, som overordnet illustrerer, hvordan de øvrige midtjyske 

klynger er organiseret.  

 

Det indstilles,  

- At fremtidsperspektiverne for sundhedsstrategisk ledelse drøftes.  

 

Bilag:  

- Beskrivelse af organisering i øvrige klynger i Region Midtjylland.  

 

Referat:  

Ulrik Johansen foreslog at gentænke organiseringen af sundhedsstrategisk le-

delse, så det kobles tættere sammen med klyngestyregruppen. Han fortalte, at 

han har gode erfaringer fra en anden klynge, hvor udviklingsarbejdet fandt sted i 

regi af klyngestyregruppen.  

 

Jonas Dahl og Lene Jensen fortalte, at tidligere erfaringer i Randersklyngen har 

været, at driftsdagsordenen ofte kom til at dominere på klyngestyregruppens mø-

der. Der har derfor været gode erfaringer med at have et særskilt udviklingsforum.   

 

Det blev aftalt, at den nuværende samarbejdsform fastholdes indtil maj-juni 2021, 

hvor der afholdes et 12-12-seminar. Der blev nedsat en planlægningsgruppe, som 

skal udarbejde et forslag til en ramme for det fremtidige samarbejde og planlægge 

12-12-seminaret. Planlægningsgruppen består af Marianne Jensen, Ulrik Johan-

sen, Lene Jensen og Thomas Clausen eller Svend Kier [det er efterfølgende afkla-

ret, at Svend Kier indgår i planlægningsgruppen]. Det blev desuden aftalt, at Claus 

Graversen indgår i arbejdet i det omfang, han har mulighed for det.  

 



 

 

 

6. Ny formand for sundhedsstrategisk ledelse  

 

Jørgen Andersen har besluttet at fratræde sin stilling med udgangen af 2020. Der 

skal derfor udpeges ny formand for sundhedsstrategisk ledelse.  

 

Det indstilles,  

- At der udpeges ny formand for sundhedsstrategisk ledelse.  

 

Referat:  

Det blev aftalt, at Jørgen Andersen varetager formandskabet indtil sin fratrædelse 

ved årsskiftet. Frem til sommeren 2021 varetages formandskabet af den gruppe, 

der planlægger 12-12-seminaret jf. punkt 5.  

 

7. Planlægning af 12-12-seminar 2021 

 

Sundhedsstrategisk ledelse har tradition for at afholde 12-12-seminar i begyndelse 

af januar. Det foreslås, at der afholdes seminar den 7.-8. januar 2021.  

 

Det indstilles,  

- At forslag til dato for 12-12 seminar godkendes.  

- At styregruppen kommer med forslag til indhold på 12-12-seminaret 

- At der nedsættes en planlægningsgruppe.  

 

Referat:  

Som følge af den aktuelle corona-pandemi blev det besluttet at udskyde 12-12-se-

minaret til maj-juni 2021. Maria Friis Hansen finder et forslag til tidspunkt for semi-

naret, som godkendes på næste møde.  

 

8. Forslag om at udarbejde katalog med muligheder for udveksling/studiebe-

søg samt video til præsentation af sundhedsstrategisk ledelse  

 

På sundhedsstrategisk ledelses seminar den 18. juni blev det bl.a. drøftet, hvor-

dan nye mellemledere introduceres for sundhedsstrategisk ledelses vision og ar-

bejdsform og hvordan der løbende sikres relationer og kendskab på tværs af orga-

nisationerne.  

 

Det blev besluttet, at en gruppe bestående af Marianne Jensen, Claus Graversen, 

Thomas Clausen, Lene Jensen og Ingelise Juhl skulle arbejde videre med de 

ideer, der blev fremlagt på seminaret.  

 

Gruppen har afholdt møde den 2. september og anbefaler, at der arbejdes videre 

med følgende:  

1. En kort film, som kan bruges ved introduktion til nye medarbejdere og ledere 

samt til praktiserende læger med interesse i området. Filmen vil desuden 

kunne bruges på hjemmesiden og evt. på lokale intranet. Det skal være en 



 

animationsfilm, så den ikke er personafhængig og bliver forældet ved eventu-

elle fratrædelser. Filmen må gerne være i stil med den, der er lavet omkring 

sundhedsaftalen.  

 

I forlængelse af mødet er der indhentet tilbud fra JodyPrody, som også har ud-

arbejdet filmen om sundhedsaftalen. Tilbuddet er på 44.000 kr. og er vedlagt 

som bilag. I sundhedsstrategisk ledelses budget for 2020 er der afsat 50.000 

kr. til afholdelse af udviklingsdag. Det er efterfølgende besluttet, at der ikke af-

holdes udviklingsdag i 2020. Aktuelt er der derfor midler i budgettet, som vil 

kunne bruges på at udarbejde en animationsvideo.  

 

2. Et katalog med muligheder for praktik/studiebesøg. Kataloget skal omfatte mu-

ligheder for praktik for både somatik og psykiatri i kommuner og på hospital 

samt for almen praksis. Formålet med praktikken er både at give indblik i hin-

andens vilkår samt at opnå konkret læring og faglig udvikling. Der skal samti-

dig være en forpligtelse til at handle på noget af det, man ser, der kan gøres 

bedre.  

 

Efter mødet er der udarbejdet et forslag til skabelon, som de enkelte organisa-

tioner kan udfylde med oplysninger om deres tilbud om praktik/studiebesøg. 

Skabelonen er vedlagt som bilag. De udfyldte skemaer kan evt. lægges på 

sundhedsledere.dk, hvor der kan laves en side med tilbuddene og relevante 

kontaktoplysninger.    

 

Gruppen drøftede også muligheden for at afholde fælles introduktionsdage for nye 

ledere 2-3 gange årligt. Der var dog gruppens vurdering, at der ikke er tilstrække-

lig volumen til, at det vil være hensigtsmæssigt. Det er i stedet de enkelte arbejds-

pladser/organisationer, der skal være opmærksomme på at introducere nye ledere 

for samarbejdet.  

 

Endelig drøftede gruppen muligheden for at etablere dele-/brobyggerstillinger. Det 

blev påpeget, at formålet med en evt. delestilling skal være meget konkret. Claus 

Graversen fortalte, at psykiatrien har oplevet mange juridiske udfordringer i deres 

arbejde med at etablere egentlige delestillinger. Udskrivningskoordinatorer og 

fremskudte rusmiddelbehandler kan ses som eksempler på dele-/brobyggerstillin-

ger, selvom medarbejderne har deres juridiske ansættelse ét sted. Der var enig-

hed om, at det er relevant at holde for øje, om der er andre områder, hvor brobyg-

gerstillinger kan give værdi for borgerne.   

 

Det indstilles,  

- At tilbud på udarbejdelse af animationsfilm godkendes. 

- At der udpeges en styregrupperepræsentant fra hver sektor, som kan deltage i 

processen med udarbejdelsen af en animationsfilm (godkende og give evt. in-

put til manuskript, skitse/design, skitsefilm mv.) 

- At styregruppen godkender skabelon til beskrivelse af studiebesøg og videre-

formidler den i deres respektive organisationer.  

 

Bilag:  

- Forslag til skabelon.  



 

- Tilbud på animationsfilm. 

 

Referat:  

Skabelonen til beskrivelse af udvekslingsmuligheder blev godkendt. Det blev af-

talt, at Maria Friis Hansen laver et forslag til en rammesættende følgetekst, som 

kan anvendes, når skabelonen skal formidles i de enkelte organisationer.  

 

Det blev drøftet, om udarbejdelsen af en animationsfilm om sundhedsstrategisk 

ledelse skal vente til der er en afklaring af den fremadrettede organisering. Det 

blev konkluderet, at arbejdet med filmen igangsættes og at sundhedsstrategisk le-

delse omtales som begreb. Der blev givet følgende input til, hvad der skal nævnes 

i filmen:  

- Et hovedbudskab er, at vi fokuserer på de problemstillinger, der er for bor-

gerne.  

- Når man oplever noget, der ikke fungerer optimalt, skal man tage fat i hinan-

den på tværs af sektorer og forsøge at løse det i en god og reel dialog.  

-  Fokus på vigtigheden af et tillidsfuldt samarbejde og visionen om at have 

sundhedsstrategiske ledere, der skaber løsninger på tværs.  

 

Det blev aftalt, at arbejdsgruppen bestående af Marianne Jensen, Claus Graver-

sen, Thomas Clausen, Lene Jensen og Ingelise Juhl deltager i det videre arbejde 

med udarbejdelsen af filmen.  

   

9. Afklaring af eventuelt behov for uddannelse af nye scrum-masters  

 

Det har tidligere været drøftet, om der skal arrangeres uddannelsesforløb for nye 

scrum-masters. Det sidste uddannelsesforløb fandt sted i juni 2019 og undervis-

ningen blev varetaget af en konsulent fra Region Midtjyllands HR-afdeling og er-

farne scrum-masters. Der var tale om et to dages kursus. Den primære oplæring 

af nye scrum-masters finder sted ved deltagelse som føl på et laboratorium. Sund-

hedsstrategisk ledelse har ikke afsat fælles midler til uddannelse af scrum-masters 

i 2020.  

 

Det indstilles,  

- At det drøftes, om der er behov for at uddanne nye scrum-masters.  

- At der gives besked om eventuelle ændringer i listen over scrum-masters.  

 

Bilag:  

Scrum-mastes i Randersklyngen.   

 

Referat:  

På mødet blev det tilkendegivet, at følgende gerne vil have deltagere med på et 

kursus i 2021:  

- Regionspsykiatrien: 2 personer 

- Syddjurs Kommune: 1-2 personer  

- Norddjurs Kommune: 1 person  

- Regionshospitalet Randers: 1 person  

 



 

Derudover undersøges det, om det nordjyske klyngesamarbejde ønsker at få del-

tagere med på kurset.  

 

 

10. Præsentation af overblik over tidligere laboratorier ved Marianne Jensen 

 

Regionshospitalet Randers har udarbejdet det vedlagte overblik med status og re-

sultatindikatorer for tidligere laboratorieprojekter. Marianne Jensen præsenterer 

overblikket på mødet.  

 

Det indstilles,  

- At orienteringen tages til efterretning og eventulle spørgsmål drøftes.  

 

Bilag:  

Dataoverblik: laboratorier i Randersklyngen 

 

Referat:  

Marianne Jensen præsenterede et dataoverblik, der har til formål at vise, hvordan 

det går på de områder, hvor der er implementeret nye indsatser i regi af sund-

hedsstrategisk ledelse.  

 

Styregruppen gav følgende input til dataoverblikket:  

- Laboratorium 4 vedr. børn med inkontinens:  

o Det vil være relevant at sammenligne med data fra de andre hospita-

ler i regionen. Det gælder særligt, da der ikke er tidsmæssig baseline-

data.  

o Det vil være hensigtsmæssigt, hvis der bruges data for 0-8 årige i ste-

det for 0-18 årige.  

o det kunne være interessant at trække data på, hvor mange væske-

vandladningsskemaer, der udleveres af de praktiserende læger (ydel-

seskode 2138) til børn.  

- Laboratorium 8 vedr. visitation af akut syge ældre: KOSU laver en evaluering 

af den regionale honoreringsaftale, som det er relevant at følge resultaterne 

af.  

- Laboratorium 9 vedr. palliation: det kan evt. være relevant at trække data på 

de utilsigtede hændelser, der er indberettet på området.  

- Laboratorium 14-15: det kunne være relevant at trække data på, hvor meget 

den psykiatriske speciallægetelefon anvendes. Da de to laboratorier indgår 

som en del af alliancen om den nære psykiatri, er der også derfra interesse i 

at følge resultaterne.   

 

11. Erfaringer fra forsøg med urindyrkning i kommunalt regi ved Søs Fuglsang 

 

I forlængelse af laboratorium 11 vedr. demens igangsatte Norddjurs Kommune et 

pilotprojekt med urindyrkning på kommunale plejecentre. Formålet var at afklare, 

om urindyrkning i kommunalt regi kunne bidrage til hurtigere udredning og be-

handlingsopstart for borgere med urinvejsinfektion.  

 

Søs Fuglsang orienterer om erfaringerne fra Norddjurs Kommunes afprøvning. 



 

 

Det indstilles,  

- At orienteringen tages til efterretning og at eventuelle spørgsmål drøftes.  

 

Referat:  

Norddjurs Kommune har afsluttet afprøvningen og vurderer ikke, at det giver me-

ning at arbejde videre med det på nuværende tidspunkt. Principielt fungerede den 

kommunale urindyrkning og aflæsning, men det krævede, at der var få personer, 

som varetog opgaven og der var for få prøver til, at det gav mening. Det viste sig 

desuden at være en dyr løsning, da podepladerne har kort holdbarhed og der var 

meget spild. Der blev lavet dobbelte test i hele prøveperioden og den kommunale 

aflæsningssikkerhed var i orden. 

 

12. Status på samarbejdsprojekt med praktiserende lægers kvalitetsklynger ved 

Thomas Clausen  

 

På seminar den 18. juni blev det aftalt, at sundhedsstrategisk ledelse gerne vil 

indgå i et samarbejdsprojekt med de praktiserende lægers kvalitetsklynger vedr. 

cancerpakker.  

 

Thomas Clausen orienterer om status på samarbejdsprojektet.   

 

Det indstilles,  

- At orienteringen tages til efterretning og at eventuelle spørgsmål drøftes.  

 

Referat:  

Thomas Clausen var forhindret i at deltage i mødet. [Thomas har efterfølgende gi-

vet følgende status på projektet vedr. cancerpakker: Det var oprindeligt planen, at 

cancerpakker skulle have været drøftet på møder i de praktiserende lægers kvali-

tetsklynger i starten af 2021. Da lægernes møder aktuelt holdes virtuelt som følge 

af COVID-19, udskydes drøftelserne til 2. halvår 2021. Thomas Clausen og le-

dende overlæge Anne Sofie Kannerup er ved at undersøge, hvilke data, der kan 

trækkes forud for kvalitetsklyngernes møder.]    

 

Forud for mødet havde Lene Jensen sendt en række artikler vedr. medicinforbru-

get blandt plejehjemsbeboere. Lene foreslog, at det kunne være spændende at 

igangsætte et samarbejdsprojekt på området. Det blev aftalt, at emnet drøftes igen 

på næste styregruppemøde.  

 

13. Evt.  

 


