
Postadresse: 

Favrskov Kommune 

Social og Sundhed 

Sekretariatet 

Skovvej 20 

8382 Hinnerup 

Tlf. 8964 1010 

 

favrskov@favrskov.dk 

www.favrskov.dk 

 

18. marts 2021 

Sagsbehandler: 

Maria Friis Hansen 

Tlf. 89642119 

mfha@favrskov.dk 

Personlig henvendelse: 

Favrskov Kommune 

Social og Sundhed 

Sekretariatet 

Torvegade 7 

8450 Hammel 

 

 

 

Mødereferat 

 

Deltagere: Jonas Dahl, Regionshospitalet Randers (afbud) 

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  

Carsten Wullf Hansen, Randers Kommune (afbud) 

Katrine Axél, Syddjurs Kommune 

Ingelise Juhl, Syddjurs Kommune 

Ulrik Johansen, Favrskov Kommune  

Henriette Halgaard Rasmussen, Favrskov Kommune 

Birgitte Holm Andersen, Favrskov Kommune  

Claus Lassen Graversen, Psykiatri og Social 
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Mødedato: 17. marts 2021 

Mødetid: Kl. 8.30-11.00 

Mødested: Videomøde 

Referat fra møde i styregruppen for sundhedsstrategisk ledelse 

den 17. marts 2021 

1. Velkommen til Katrine Axél og godkendelse af dagsorden ved Ulrik Johan-

sen 

 

Referat:  

Dagsordenen blev godkendt.  

 

2. Plan for sundhedsstrategisk ledelses seminar ved planlægningsgruppen 

 

Styregruppen har modtaget kalenderinvitation til seminar den 21. maj 2021. Plan-

lægningsgruppen bestående Ulrik Johansen, Marianne Jensen, Lene Jensen, 

Svend Kier og Claus Lassen Graversen præsenterer de foreløbige ideer til pro-

grammet for dagen.  

 

Det indstilles,  

- at eventuelle input til program for seminaret drøftes.  

 

Bilag:  

Foreløbig plan for seminar den 21. maj 2021. 

 

Referat:  

mailto:favrskov@favrskov.dk
http://www.favrskov.dk/


 

 2 

Planlægningsgruppen fremlagde sine ideer til et seminar den 21. maj og der blev 

givet input til programmet.  

 

[I forlængelse af styregruppemødet er der afholdt møde i planlægningsgruppen. 

Planlægningsgruppen har besluttet, at seminaret udskydes til sensommeren 2021 

og at dagen bl.a. benyttes til at drøfte den fremtidige organisering af samarbejdet]. 

 

3. Forslag om muligt samarbejdsprojekt vedr. medicinforbrug blandt pleje-

hjemsbeboere ved Lene Jensen, Lone Winther Jensen, Henriette H. Rasmus-

sen og Svend Kier  

 

På styregruppemøde den 3. december 2020 blev det aftalt, at Lene Jensen, Lone 

Winther Jensen, Henriette H. Rasmussen og Svend Kier skulle mødes til en brain-

storm om, hvordan man kan samarbejde om at nedbringe medicinforbruget blandt 

plejehjemsbeboere. Vedlagt er opsamling fra gruppens møde. Professor Anne 

Frølich fra Institut for multisygdomme på Slagelse Sygehus deltog i gruppens drøf-

telser.  

 

Det indstilles,  

- at der nedsættes arbejdsgruppe, som skal komme med et oplæg til, hvordan 

man kan arbejde med at nedbringe uhensigtsmæssig medicinforbrug blandt 

plejehjemsbeboere.  

 

Bilag:  

Opsamling fra møde om medicinforbrug blandt plejehjemsbeboere.  

 

Referat:  

”Brainstorm-gruppen” vurderer, at der er udviklingspotentiale ift. at arbejde med at 

nedbringe uhensigtsmæssigt medicinforbrug blandt plejehjemsbeboere. Gruppen 

har drøftet forskellige ideer til konkrete indsatser, men vurderer, at der er behov 

for at få ideerne kvalificeret af fagpersoner.  

 

Styregruppen gav opbakning til, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal 

komme med oplæg til styregruppen om, hvordan man kan arbejde med området. 

Styregruppen anbefalede, at gruppen også omfatter en SOSU-assistent. Arbejds-

gruppen vil dermed skulle bestå af:  
- Plejehjemslæge 

- Geriatriker  

- Lægemiddelkonsulent/farmakolog 

- Kommunal sygeplejerske 

- SOSU-assistent.  

Det blev aftalt, at brainstormgruppen sørger for at finde deltagere til arbejdsgrup-

pen og overdrage opgaven.  

 

Der blev givet følgende input til det videre arbejde:  
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- Arbejdsgruppen kan evt. kigge på utilsigtede hændelser omkring medicinering.  

- Et af plejecentrene i Favrskov Kommune deltager i et forskningsprojekt, som 

gennemføres af forskningsenheden for almen praksis på Aarhus Universitet 

med støtte fra Velux-fonden. Der kan evt. hentes viden fra dette arbejde.  

- Der skal være fokus på at udvikle en samarbejdsmodel, hvor der er mere sy-

stematik i indsatsen på tværs af sektorer. Et ønskescenarium kunne være, at 

der kan udvikles en samarbejdsmodel, som også kan benyttes ift andre mål-

grupper med uhensigtsmæssigt stort medicinforbrug.  

 

4. Drøftelse af høringsudkast til strategi for sundheds- og psykiatrihuse i Re-

gion Midtjylland 

 

Sundhedsplanlægning har sendt en ny strategi for sundheds- og psykiatrihuse i 

Region Midtjylland i offentlig høring med frist for afgivelse af høringssvar den 29. 

april 2021.  

 

Det indstilles,  

- at styregruppen udveksler synspunkter og drøfter udviklingsperspektiver ift. 

strategien 

 

Bilag:  

Høringsudkast til strategi for sundheds- og psykiatrihuse i Region Midtjylland. 

 

Referat:  

Regionsrådet har bedt hospitalerne og psykiatrien komme med forslag til, hvilke 

tilbud, der kan lægges i sundheds- og psykiatrihuse.  

 

I styregruppen var der enighed om, at der også er et stort udviklingsperspektiv i de 

tilbud i det nære sundhedsvæsen, som kan finde sted i borgernes eget hjem, gen-

nem virtuelle løsninger og ved udgående regionale teams. Det er derfor vigtigt, at 

udviklingen af området ikke er begrænset af, hvor der er regionale sundheds- og 

psykiatrihus.  

 

Det blev foreslået, at udviklingsperspektiver i forbindelse med Region Midtjyllands 

nye strategi for sundheds- og psykiatrihuse kunne være et oplagt emne til et kom-

mende seminar.  

 

5. Rammesætning af laboratorium om amputationspatienter/forebyggelse af 

amputationer ved Marianne Jensen og Ingelise Juhl  

 

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

boratorium om amputationspatienter. Det blev aftalt, at der i første omgang skal 

udarbejdes en målmatrice med henblik på at definere hvilken problemstilling og 

målgruppe, der skal arbejdes med i laboratoriet. Emnet kan både omhandle fore-

byggelse (fx ift. sårpatienter), operation og rehabilitering.  



 

 4 

 

Marianne Jensen og Ingelise Juhl har meldt sig som sponsorer og chefkonsulent 

Nikolai Kaad fra Randers Kommune varetager scrum-masteropgaven. Gruppen 

har påbegyndt udarbejdelsen af den vedlagte målmatrice.  

 

Da der har været udskiftning i gruppen af scrum-masters blev det på sidste styre-

gruppemøde foreslået, at det er relevant at få et eller flere ”føl” med i næste labo-

ratorium, så flere er klædt på til at facilitere kommende laboratorier. Oversigt over 

scrum-masters er vedlagt som bilag.  

 

Det indstilles,  

- at styregruppen giver input til målmatrice og rammesætning af laboratorium 

om amputationspatienter/forebyggelse af amputationer.  

- at laboratoriet planlægges gennemført i efteråret 2021.  

- at der tages stilling til, hvem der skal være føl på laboratoriet.  

 

Bilag:  

- Udkast til målmatrice 

- Oversigt over scrum-masters  

 

Referat:  

Marianne Jensen og Ingelise Juhl præsenterede ideen om et laboratorium om am-

putationspatienter. De foreslog, at det kan være relevant at arbejde med udgangs-

punkt i følgende undersøgelsesspørgsmål:  

- Hvordan kan vi forebygge og udskyde amputationer?  

- Hvordan sikrer vi god rehabilitering for de patienter, der får en amputation?  

 

Der er årligt ca. 80 patienter, der amputeres på Regionshospitalet Randers. Ca. 

25-30 % af patienter amputeres mere end én gang. Hvis man vælger at arbejde 

med forebyggelse af amputationer/sårpleje, vil der være tale om væsentligt flere 

patienter.  

 

Marianne Jensen fortalte, at hospitalet er ved at udarbejde en spørgeskemaunder-

søgelse blandt patienter i sårambulatoriet samt patienter, der tidligere er ampute-

ret. Undersøgelsen giver mulighed for at inddrage borgerperspektivet i laboratorie-

arbejdet.   

 

Ulrik Johansen gav udtryk for, at der er behov for at motivere, hvorfor det er vigtigt 

at arbejde med netop dette område frem for andre.  

 

Det blev fremhævet, at amputationer har store konsekvenser for den enkelte pati-

ent og samtidig er omkostningsfuldt for sundhedsvæsenet/samfundet. Forebyggel-

sesindsatsen og sårpleje er derfor særligt vigtig. Samtidig kan det være relevant at 

arbejde med en mere systematisk rehabiliteringsindsats for patienter med kreds-

løbssygdomme – evt. med inspiration fra hjerterehabilitering.   
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Det blev aftalt, at sponsorerne arbejder videre med målmatricen og med at tydelig-

gøre, hvorfor vi skal arbejde med netop dette område.  

 

Det blev yderligere aftalt, at der skal udarbejdes en skabelon for, hvad styregrup-

pen skal vide for at tage stilling til, om der skal igangsættes et laboratorium.  

 

6. Sundhedsstrategisk ledelses regnskab 2020 og forslag til budget 2021 

 

Der har været en mindreforbrug på 108.505 kr. på sundhedsstrategisk ledelses 

fælleskonto i 2020. Det skyldes, at der ikke er afholdt udviklingsdag eller betalt ho-

norar til praktiserende læger ifm deltagelse i laboratorier i 2020. Derudover er der 

anvendt færre midler end forventet til de to seminarer. Da det ikke var muligt at af-

holde udviklingsdag i 2020, har styregruppen besluttet, at en del af midlerne i ste-

det skal bruges på en animationsfilm om sundhedsstrategisk ledelse.  

 

Det indstilles,  

- at regnskab for 2020 tages til efterretning.  

- at forslag til budget for 2021 godkendes.  

 

Bilag:  

Regnskab og budgetforslag 

 

Referat:  

Regnskab for 2020 og forslag til budget for 2021 blev godkendt.  

 

7. Skriftlig orientering 

 

Status på tilmeldinger til uddannelse for nye scrum-masters  

På styregruppemøde den 3. december blev det besluttet, at der skal afholdes kur-

sus for nye scrum-masters. Kurset afholdes den 10.-11. maj 2021 og omfatter en 

introduktion til scrum-principperne, laboratoriemodellen, facilitator-rollen og forbed-

ringsmodellen. Første undervisningsdag varetages af 1-2 erfarne scrum-masters 

og anden undervisningsdag varetages af Ouafa Rian fra Region Midtjyllands Kon-

cern HR og Udvikling. Der er ikke afsat fælles midler til uddannelse af scrum-ma-

sters, så udgifterne dækkes via deltagerbetaling. Udgiften til konsulenthonorar er 

10.000 kr. Dertil kommer udgifter til forplejning.  

 

Der er indtil videre tilmeldt følgende deltagere:  

 Christina Bastrup Nielsen, udviklingskonsulent, Norddjurs Kommune  

 Karen Sophie Pilegaard, udviklingskonsulent, Norddjurs Kommune  

 Natasha Bøgh Harvey Engelbredt, AC-fuldmægtig, Regionshospitalet Randers  

 Anja Skaarup, specialkonsulent, Psykiatri og Social  

 Marianne Holland, forbedringskonsulent, Aalborg Universitetshospital 

 Mikkel Lyngholm Olsen, procesingeniør, Aalborg Universitetshospital  

 Rikke Beckermann, specialkonsulent, Aalborg Universitetshospital 
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Status på arbejdet med animationsfilm  

Arbejdsgruppen bestående af Lene Jensen, Marianne Jensen, Ingelise Juhl, Tho-

mas Clausen, Claus Lassen Graversen og Maria Friis Hansen samarbejder med 

Jody Ghani fra JodyPrody AS om en animationsfilm om sundhedsstrategisk le-

delse. Der er udarbejdet manuskript, design og storyboard. Næste møde holdes 

den 25. marts, hvor Jody præsenterer en skitsefilm. Når skitsefilmen er godkendt 

varer produktionsfasen ca. en måned, hvorefter filmen er færdig.  

 

Det indstilles,  

- at orienteringen tages til efterretning.  

 

Bilag:  

- Storyboard til animationsfilm  

- Karakterdesign og farver til animationsfilm  

 

Referat:  

Orienteringen blev taget til efterretning.  

 

Christina Breddam anbefalede, at arbejdsgruppen bag animationsfilmen:  

- drøfter en plan for, hvordan filmen skal formidles  

- drøfter status på beskrivelser af tilbud omkring udveksling og hvornår det for-

ventes, at der kan gennemføres praktik-/udvekslingsforløb på tværs af sekto-

rer. 

Dette tages med i arbejdsgruppens videre arbejde.  

 

8. Evt.  

 

Referat:  

Rådgivning om rygestop 

Christina Breddam spurgte, om der på Regionshospitalet Randers vil være opbak-

ning til, at kommunale sundhedsfremme- og forebyggelsesmedarbejdere spørger 

ind til borgeres rygevaner og rådgiver om rygestop ved vaccinations- og testste-

der.  

 

Lone Winther Jensen gav udtryk for, at hospitalet gerne vil tale videre omkring for-

slaget. Det blev aftalt, at Christina undersøger erfaringerne fra Skanderborg og 

kontakter Lone for en nærmere drøftelse af de konkrete muligheder. Nogle bor-

gere kan være særligt motiverede for et rygestop som følge af COVID-19.     

 

Kommende møder 

Der er planlagt følgende møder i styregruppen for sundhedsstrategisk ledelse i 

2021:  

- 21. maj (seminar) 

- 14. oktober  

- 1. december 
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