
Chefteamindstilling: Folkesundhedsrapporten 2018 

Den 14. december 2018, Sundhed  

Baggrund: Chefteamet tog d. 21. december 2017 i forbindelse med Statusrapport fra Center for 

Sundhedsforløb følgende fokusområder for 2018 til efterretning: 
1) Udarbejdelse af en aarhusiansk Diabeteshandleplan 
Status Ad 1: I august 2018 blev en Aarhusiansk Diabeteshandleplan vedtaget i Byrådet, og de første 
skridt i udmøntningen er taget i form af en puljeansøgning til Sundhedsstyrelsen.  
2) Systematisk henvisning fra almen praksis og sygehusafdelingerne 
Status Ad 2: Henvisninger til sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud fra almen praksis og sygehus er 
stagneret 
3) Bedre kapacitetsudnyttelse gennem bedre rammer for Folkesundhed Aarhus 
Status Ad 3:Der er sket en kapacitetsudvidelse på folkesundhedsområdet dels via 1) Ibrugtagning af Fry-
denlundskolen til ny Folkesundhedsafdeling (Folkesundhed Frydenlund) 2) Etablering af Frivilligheds- og 
Sundhedshus CBG 3) Plan for udflytning til Marselisborg 4) Ibrugtagning af pavillon ved Folkesundhed 
Midt.    
4) Sammentænke data fra Cura med afrapportering af data på patientrapporterede oplysning 
Status Ad 4:Driftsdata fra Cura er endnu ikke lagt til rette for driftsområdet ved Folkesundhed Aarhus. 
Derfor har det ikke været muligt at sammentænke data fra Cura med afrapportering af viden om effekt for 
borgerne i Folkesundhedsrapport 2018.  
5) Tilføje de civilsamfundsfokuserede strategiske indsatser i næste Folkesundhedsrapport som supple-
ment til driftsområdet. Fokus er status og overblik, viden om effekt, ventetider til borgerforløb og hvad ind-
satserne koster 
Status Ad 5: Folkesundhedsrapport 2018 viser status og fremdrift for såvel driftsområdet som den arena-
baserede sundhedsfremme og forebyggelse med fokus på effekt for borgerne. Derudover er der lavet be-
regninger for pris pr borger for udvalgte forløb i Folkesundhed Midt og Folkesundhed Vest (Bilag 1: Folke-
sundhedsrapport 2018 - Pixiudgave).  

Om Folkesundhedsrapport 2018 
Folkesundhedsrapport 2018 udgør ét blandt flere bidrag til datainformeret ledelse og praksis i MSO for 
strategiske prioriteringer på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet. Det er en dialogskabende rap-
port, der understøtter ambitionen om at ”MSO vil arbejde som en lærende og samskabende organisation 
med fokus på effekt for borgerne”. Den samlede Folkesundhedsrapport udgør et opslagsværk bestående 
af tre dele indledt med et introduktionsafsnit (Bilag 3: Folkesundhedsrapport 2018 til orientering).   

Beslutninger: Det indstilles, at Chefteamet tager Folkesundhedsrapport 2018 til efterretning og be-

slutter følgende fokusområder og anbefalinger for 2019: (Se bilag 2: Folkesundhedsrapport 2018 Del 3) 

• Systematisk henvisning fra almen praksis og sygehus til kommunale sundhedstilbud som et særskilt fo-
kusområde i Aarhusklyngen 2019. Der sikres kobling til arbejdet med kvalitetsklynger i almen praksis.  

• Driftsdata fra Cura lægges til rette for driftsområdet i Folkesundhed Aarhus i 2019. Dette fordrer, at 
Chefteamet gentænker deres beslutning af data-arbejdet i Mål- og Økonomistyring fra CT-møde d. 16. 
november, hvor chefteamet bl.a. prioriterede et fokus på afregning og registreringspraksis/datakvalitet i 
andre driftsområder i MSO.  

• MSO fortsætter med at udbrede de gode erfaringer med brobygning og fastholdelse  

• Folkesundhedsrapporten 2019 tilføjer et fokus på resultater af strukturel forebyggelse 

Effekt: ”Fra data og viden til handling i mødet med borgerne” - Som et grundelement i bevægelsen 

mod mere data- og vidensinformeret ledelse og praksis i MSO forholder Folkesundhedsrapportens del 3 
sig til, hvordan viden omsættes til handling i mødet med borgerne. Dels på et fagligt niveau som løbende 
kvalitetsudvikling og forbedringer af praksis til gavn for borgerne samt på det strategiske niveau.  

  

Opfølgning: 
Sundhedsstrategi og Forebyggelse følger op på beslutningspunkterne (de fremførte fokusområder og anbefalin-
ger for 2019) i Folkesundhedsrapport 2019.Derudover vil der fortløbende blive fulgt op på samarbejdet gennem 
de etablerede tværsektorielle og tværmagistratslige fora. 

Kommunikation: Folkesundhedsrapport 2018 giver anledning til følgende hovedbudskaber via målrettet 

kommunikation til tværgående ledere via Det faglige hjørne, Chefteamets 5 minutter og kommunikationspakker 
til ledere med fokus på programmerne i Fokus´19:    
• Der er skabt momentum for data- og vidensinformeret ledelse og praksis på sundhedsfremme- og forebyggel-

sesområdet i MSO 

• Årshjul for implementering af Folkesundhedsrapport 2018, som ét blandt flere bidrag til datainformeret ledelse 
og praksis i MSO, samt udarbejdelse af Folkesundhedsrapport 2019. Den årlige Folkesundhedsrapport vil fri-
gives i 4. kvartal med en afrapportering af data og viden fra året forinden samt 1. og 2. kvartal af det år rappor-
ten frigives. Således vil Folkesundhedsrapport 2019 bygge på data og viden fra 2018 samt 1. og 2. kvartal 
2019 og give anbefalinger for strategiske prioriteringer på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet 2020.  

• De første skridt i kapacitetsopbygningen af et styrket datagrundlag, for såvel driftsområdet ved Folkesundhed 
Aarhus som den arenabaserede sundhedsfremme og forebyggelse, er taget. Fx via begyndende systematik i 
evalueringsarbejdet + nyt automatiseret system til håndtering af spørgeskemadata, som erstatning for Ram-
bøll Results, der forventes klar til implementering primo 2019. Begge dele styrker data- og vidensinformeret 
kvalitetsudvikling af praksis 

Implementering: Implementering af de fremførte fokusområder og anbefalinger sker via etablerede tvær-

sektorielle og tværmagistratslige fora. Følgende fora og afdelinger spiller en central rolle i de kommende imple-
menteringsprocesser:  

• Forventningsafstemning i Aarhusklyngen, Kommunalt Lægeligt Udvalg og Sundhedsstyregruppen (SSG) ift. et 
stærkere fundament for implementering af fælles løsninger lokalt i samarbejde med borgerne 

• Styrket samarbejde om rekruttering af målgruppen via systematisk henvisning som fokusområde i Aarhusklyn-
gen 2019 koblet med udviklingsarbejdet omkring kvalitetsklynger i almen praksis 

• Mål- og Økonomistyring lægger drifts-data fra Cura til rette for Folkesundhed Aarhus senest september 2019, 
så Cura-data kan indgå i Folkesundhedsrapport 2019. Alternativt er det nødvendigt at udvikle og implemen-
tere et særskilt system til at monitorere driftsdata, hvilket kræver investering 
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Ansvarlig leder/afdeling: Otto Ohrt, Sundheds-
chef, Sundhedsstrategi og Forebyggelse 
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Referat: 

Chefteamet tog Folkesundhedsrapport 2018 til efterretning og besluttede følgende fokusområder og anbefalinger for 2019: (Se bilag 2: Folkesundhedsrapport 

2018 Del 3) 

• Systematisk henvisning fra almen praksis og sygehus til kommunale sundhedstilbud som et særskilt fokusområde i Aarhusklyngen 2019. Der sikres kobling 

til arbejdet med kvalitetsklynger i almen praksis.  

• MSO fortsætter med at udbrede de gode erfaringer med brobygning og fastholdelse  

• Folkesundhedsrapporten 2019 tilføjer et fokus på resultater af strukturel forebyggelse 

• Sundhed og Økonomi drøfter efterfølgende hvordan driftsdata fra Cura kan lægges tilrette for driftsområdet i Folkesundhed Aarhus i 2019 ift. Chefteamet 

beslutning af data-arbejdet i Mål- og Økonomistyring fra CT-møde d. 16. november, hvor chefteamet bl.a. prioriterede et fokus på afregning og registrerings-

praksis/datakvalitet i andre driftsområder i MSO. Sundhed skal selv finansiere en udbygning af Faktacentret med de efterspurgte CURA-data fra Folkesund-

hed – men skal aftale med MØS, hvordan det organiseres. 

 


