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Mødereferat 

 

Deltagere: Jonas Dahl, Regionshospitalet Randers  

Marianne Jensen, Regionshospitalet Randers 

Lone Winther Jensen, Regionshospitalet Randers  

Søs Fuglsang, Norddjurs Kommune (afbud) 

Hanne Nielsen, Norddjurs Kommune (afbud) 

Lene Jensen, Randers Kommune  

Christina Breddam, Randers Kommune (afbud) 

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 (afbud) 

Svend Kier, praksiskoordinator 

Thomas Clausen, praksiskoordinator (afbud) 

Maria Friis Hansen, Favrskov Kommune  

Mødedato: 3. december 2020 

Mødetid: Kl. 12.00-14.30 

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

kale 4. Der er også mulighed for at deltage på video (lokale: 

meet.rm46@rooms.rm.dk) 

 

Referat fra møde i styregruppen for sundhedsstrategisk ledelse 
den 3. december 2020 

1. Godkendelse af dagsorden ved Jørgen Andersen  

 

Referat:  

Dagsordenen blev godkendt.  

 

2. Scrum-master til eventuelt laboratorium om amputationspatienter  

 

På styregruppemøde den 22. oktober 2020 blev det foreslået at igangsætte et la-

boratorium om amputationspatienter i foråret 2021. Det blev i første omgang aftalt, 

at sponsorer og scrum-master skal udarbejde en målmatrice, hvor bl.a. den kon-

krete problemstilling og målgruppe præciseres. Det blev også foreslået at tænke 

borgerinddragelse ind i laboratoriet.  

 

Marianne Jensen og Ingelise Juhl meldte sig som sponsorer for laboratoriet. 

Sundhedsstrategisk ledelse har i sommeren 2020 vedtaget følgende rul for scrum-

masteropgaven:  

- Norddjurs Kommune  

- Favrskov Kommune 
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- Regionshospitalet Randers 

- Randers Kommune  

- Syddjurs Kommune.  

 

Norddjurs Kommune har tilkendegivet, at de på nuværende tidspunkt ikke har mu-

lighed for at stille med et scrum-master til et laboratorium.  

 

Det indstilles,  

- at det afklares, om andre kommuner eller hospitalet har mulighed for at hjælpe 

med en scrum-master eller om arbejdet med et nyt laboratorium skal udsky-

des til et senere tidspunkt.  

 

Referat: 

Norddjurs Kommune, Favrskov Kommune og Regionshospitalet Randers har ikke 

mulighed for at stille med en scrum-master på nuværende tidspunkt. Randers 

Kommune ville undersøge, om de har mulighed for at hjælpe med en scrum-ma-

ster [Randers Kommune har efterfølgende meldt tilbage, at Nikolai Kaad gerne vil 

være scrum-master på laboratoriet].  

 

Det blev aftalt, at laboratoriet først skal gennemføres i efteråret 2021. Det blev 

drøftet, at det vil være relevant at få et eller flere scrum-master-føl med på næste 

laboratorium, så der er flere scrum-masters, der vil kunne facilitere laboratorierne.  

 

3. Forslag om samarbejdsprojekt vedr. medicinforbrug blandt plejehjemsbebo-

ere ved Lene Jensen  

 

Randers Kommune og Syddjurs Kommune har sammen med ni andre kommuner 

bidraget med data til en kortlægning af medicinforbrug, sygdom og restlevetid 

blandt plejehjemsbeboere. Resultaterne er beskrevet i de vedlagte artikler, hvor 

der bl.a. fremgår følgende:  

- Plejehjemsbeboere får i gennemsnit otte forskellige typer lægemidler.  

- En fjerdel af plejehjemsbeboerne får mere end 12 forskellige typer lægemidler.  

- Hver tredje plejehjemsbeboer får forebyggende behandling mod forhøjet kole-

sterol. Den forebyggende behandling kan have bivirkninger som eksempelvis 

øget risiko for fald og træthed, mens plejehjemsbeboerne ikke nødvendigvis 

når at få gevinst af den langsigtede effekt.  

- Plejehjemsbeboere har ofte komplekse sygdomsbilleder, hvilket stiller store 

krav til plejepersonalets kompetencer.  

- De ældre plejehjemsbeboere lever i gennemsnit 26 måneder efter indflytning 

på et plejecenter.  

 

På styregruppe den 22. oktober 2020 blev det foreslået at igangsætte et samar-

bejde med fælles fokus på, at plejehjemsbeboere ikke får mere medicin end nød-

vendigt.  
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Såfremt der skal igangsættes et samarbejde på området, kan der være flere rele-

vante vinkler, fx:  

- Igangsætning af et nyt laboratorium med henblik på at få ideer til, hvordan 

man kan samarbejde målrettet om at nedbringe medicinforbruget (underfor-

stået – medicin, som kan undværes). 

- Planlægge fælles undervisning for almen praksis og relevante medarbejdere 

fra omsorgsområdet.  

 

Det indstilles,  

- at det drøftes, om der ideer til, hvordan man i Randersklyngen kan sættes fo-

kus på, at plejehjemsbeboere ikke får mere medicin end nødvendigt.  

- at det afklares, om der er opbakning til at igangsætte et samarbejde på områ-

det og hvordan det i givet fald skal organiseres og bemandes.  

 

Bilag:  

- Artikel fra Danske Kommuner ”Ældre på plejehjem får så mange piller, at der 

ikke er plads til morgenmad” 

- Videnskabelig artikel publiceret i tidsskriftet Age & Ageing ”Morbidity and mor-

tality among older people admitted to nursing home” 

- Videnskabelig artikel publiceret i tidsskriftet Age & Ageing ”Use of medication 

among nursing home residents: a Danish drug utilisation study” 

 

Referat: 

Lene Jensen fortalte, at Randers Kommunes kommunalt lægelige udvalg har drøf-

tet undersøgelsens resultater. De praktiserende læger gav udtryk for, at det kunne 

være spændende at igangsætte et laboratorium med henblik på at få ideer til, 

hvordan man kan samarbejde om at nedbringe medicinforbruget blandt pleje-

hjemsbeboere. Som en del af laboratoriet kan det drøftes, om det er relevant at 

planlægge fælles undervisning.  

 

Styregruppen udtrykte opbakning til forslaget. Det blev aftalt, at Lone Winther Jen-

sen, Svend Kier, Lene Jensen og Henriette H. Rasmussen skal mødes inden næ-

ste styregruppemøde til en brainstorm og videre drøftelse af forslaget. Svend Kier 

anbefalede, at der indhentes sparring fra Institut for multisygdomme. Det undersø-

ges, om Institut for multisygdomme kan give et kort oplæg og deltage i en del af 

gruppens drøftelse.   

 

4. Drøftelse af henvendelse fra Dansk Sygeplejeråd  

 

Randersklyngens fem fællestillidsrepræsentanter fra Dansk Sygeplejeråd har 

sendt en henvendelse til styregruppen for sundhedsstrategisk ledelse, hvor de til-

byder at indgå som aktive medspillere i det fremtidige udviklingssamarbejde. Kon-

kret foreslår de, at der kan ske inddragelse ad hoc, ved nye tiltag eller med faste 

intervaller.  
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Det indstilles,  

- at muligheder og begrænsninger ved at inddrage faglige organisationer i ud-

viklingsarbejdet drøftes, herunder hvordan og hvornår inddragelse med fordel 

kan finde sted.  

- at det aftales, hvilken tilbagemelding, der skal gives til Dansk Sygeplejeråd.  

 

Bilag:  

- Henvendelse fra Dansk Sygeplejeråd 

 

Referat: 

Det blev aftalt, at Jørgen Andesen og Maria Friis Hansen udarbejder et kvitterings-

svar til de fem fællestillidsrepræsentanter. I svaret takkes der for den positive inte-

resse i samarbejdet og det meldes tilbage, at man gerne vil fortælle mere om 

sundhedsstrategisk ledelse og drøfte relevante laboratorier på kommunernes og 

hospitalets faste møder med DSR’s fællestillidsrepræsentanter. 

 

5. Godkendelse af forslag til mødeplan 2021 og aftale om forberedelse af styre-

gruppemøde i 1. kvartal 2021  

 

Det foreslås, at styregruppen for sundhedsstrategisk ledelse holder følgende mø-

der i 2021:  

- 17. marts kl. 8.30-11.00 

- 20.-21. maj (12-12-seminar) 

- 14. oktober kl. 12.00-14.30 

- 1. december kl. 12.00-14.30 

 

På sidste møde blev det aftalt, at 12-12-seminaret planlægges af Marianne Jen-

sen, Ulrik Johansen, Lene Jensen og Svend Kier. Claus Lassen Graversen tilken-

degav, at han også gerne vil indgå i arbejdet i det omfang, han har mulighed for 

det. Det blev desuden aftalt, at formandskabet fra 1. januar 2021 til 12-12-semina-

ret varetages af planlægningsgruppen. Det blev imidlertid ikke aftalt, om hele 

gruppen ønsker at deltage i udarbejdelsen af dagsordenen til møde i 1. kvartal 

2021.  

  

Det indstilles,  

- at forslag til mødeplan for 2021 godkendes.  

- at det aftales, hvem der deltager i forberedelsen af styregruppemøde i 1. kvar-

tal 2021.  

 

Referat: 

Mødeplanen for 2021 blev godkendt.  

 

Punkter til styregruppemødet den 17. marts kan drøftes på planlægningsgruppens 

møde den 4. februar og dagsordenen sendes til planlægningsgruppen inden ud-

sendelse til hele styregruppen.  
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6. Orientering om plan for uddannelse af nye scrum-masters  

 

På sidste styregruppemøde tilkendegav følgende, at de gerne ville have medar-

bejdere på et scrum-master-kursus i 2021:  

- Regionspsykiatrien: 2 personer 

- Syddjurs Kommune: 1-2 personer 

- Norddjurs Kommune: 1 person 

- Regionshospitalet Randers: 1 person  

 

Der afventes svar fra det nordjyske klyngesamarbejde ift om de vil have deltagere 

med.  

 

Der arbejdes på planlægningen af et to dages kursus for gruppen i marts-april 

2021. Den ene undervisningsdag varetages af 1-2 erfarne scrum-masters, som 

underviser i scrum-principperne og laboratoriemodellen. Den anden undervis-

ningsdag varetages af chefkonsulent Ouafa Rian fra Region Midtjyllands Koncern 

HR og Udvikling, som underviser i facilitatoropgaven. Der er ikke afsat fælles mid-

ler til uddannelse af scrum-masters, så udgifterne dækkes via deltagerbetaling. 

Udgiften til konsulenthonorar er 10.000 kr. Dertil kommer udgifter til forplejning.  

 

Det indstilles,  

- at orienteringen tages til efterretning.  

 

Referat 

Det blev aftalt, at uddannelsen udskydes til maj 2021 [det er efterfølgende afklaret, 

at uddannelsen bliver den 10.-11. maj 2021].  

 

7. Orientering om plan for arbejdet med animationsfilm  

 

På sidste styregruppemøde blev det besluttet, at arbejdet med en animationsfilm 

om sundhedsstrategisk ledelse skal igangsættes. Det blev aftalt, at arbejdsgrup-

pen bestående af Marianne Jensen, Claus Graversen, Thomas Clausen, Ingelise 

Juhl og Lene Jensen deltager i det videre arbejde.  

 

Jody Ghani, som skal lave filmen, har udarbejdet følgende procesplan:  

 1. møde i arbejdsgruppen: brainstorm og input til manuskript. 

 Jody og Maria udarbejder et udkast til manuskript, som sendes til gruppen.  

 2. møde i arbejdsgruppen: Godkendelse af manuskript samt feedback på for-

slag til design og storyboard. 

 3. møde i arbejdsgruppen: feedback på skitsefilm. 

 Arbejdsgruppens godkendelse af tilrettet skitsefilm via mail.  

 Produktionsfasen afsluttes ca. en måned senere og filmen overleveres. 

 

Arbejdet med filmen forventes samlet at tage ca. tre måneder.  
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Det indstilles, 

- at orienteringen tages til efterretning.  

 

Referat:  

Orienteringen blev taget til efterretning.  

 

8. Evt.  

 


