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1.

Godkendelse af dagsordenen (13.00 - 13.05)

Det indstilles,
at

Samarbejdsforum godkender dagsordenen.

Er der emner til 'Eventuelt', nævnes de her.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

Samarbejdsforum for Human First

11. maj 2022

2

1-36-72-91-21
2.

Velkomst og præsentationsrunde (13.05 - 13.10)

Det indstilles,
at

Samarbejdsforum har en kort præsentationsrunde, da der er nye medlemmer.

Sagsfremstilling

På Samarbejdsforumsmøde den 26. november 2021 blev der orienteres om, at alle
kommuner i Region Midtjylland var blevet en del af Human First.
Kommunerne skulle derfor have fem pladser i Human First Samarbejdsforum. De sidste
tre pladser er nu besat med:
• Anne Stenbæk, sundheds- og omsorgschef, Odder Kommune
• Christina Breddam, sundhedschef, Randers Kommune
• Kristine Stange, sundhedschef, Viborg Kommune
Mødet starter med en kort velkomst og præsentationsrunde.

Beslutning

Ole Thomsen bød velkommen til alle, hvorefter der var en kort præsentationsrunde.
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3.

Afrapportering fra de tre koordinationsudvalg (13.10 - 14.10)

Det indstilles,
at

Samarbejdsforum drøfter, hvordan Human First samarbejdet kan skabe merværdi.

Formændene for de tre koordinationsudvalg: Erik Lisbjerg Johnsen, AU (udvalget for
sygdomme og skader i hjernen), Thomas Maribo, RM (udvalget for mennesker med rehabiliteringsbehov) og Karen Paaske, VIA (udvalget for sammenhæng mellem den teoretiske uddannelse og de praktiske uddannelsesforløb) deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

På et afholdt fællesmøde den 25. februar 2022 mellem Human First koordinationsudvalgene blev det besluttet, at de tre udvalgsformænd skulle forberede mundtlige fremlæggelse af nedenstående tre spørgsmål til samarbejdsforum.
De tre
•
•
•

spørgsmål er:
Hvordan har man arbejdet sammen i koordinationsudvalgene og i projekterne?
Hvad har Human First samarbejdet bidraget med?
Hvordan kunne samarbejdet eventuelt være blevet endnu bedre?

Refleksionerne skal være med til at give inspiration og tydeliggøre, hvordan samarbejdet
i Human First regi er værdiskabende. På baggrund af fremlæggelserne bedes Samarbejdsforum have en efterfølgende drøftelse af, hvordan de enkelte samarbejdsparter kan
bidrage til denne værdiskabelse.

Beslutning

Erik Lisbjerg Johnsen og Thomas Maribo fortalte hver især om indsatsområderne 'sygdomme og skader i hjernen' samt 'mennesker med rehabiliteringsbehov'. Svarene på de
tre stillede spørgsmål fremgår af vedhæftede slides. Karen Paaske fremlagde derefter for
indsatsområdet 'sammenhæng mellem den teoretiske uddannelse og de praktiske uddannelsesforløb'.
Af de efterfølgende drøftelser var der i Samarbejdsforum enighed om, at der skal være
fokus på branding, så Human First bliver mere kendt ifm. at søge fondsmidler. Det er
også vigtigt med opbakning fra ledelseslaget, så vi derigennem kan øge viden om Human First i de fire organisationer. Derudover skal der være øget fokus på at tænke implementering ind fra projektstart samt overveje, hvilke projektideer der kan give størst
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betydning ved implementering i kommunerne. Det blev endvidere nævnt, at der også
bør tænkes i, hvordan forskning kan omsættes og implementeres i uddannelser. Generelt var der fokus på, at der ikke igangsættes for meget, men at eksisterende initiativer
skal bredes mere ud i organisationerne.
Otto Ohrt indkalder relevante parter til et møde med fokus på styrkelse af det tværsektorielle samarbejde om fælles projekter.
Samarbejdsforum fandt, at der er behov for at blive skarpe på, hvordan Human First
adskiller sig fra andre samarbejdskonstellationer, og hvordan det kan bringes i anvendelse overfor fonde. Der var ønske om en drøftelse af dette på Samarbejdsforums næste
møde den 9. november.

Bilag
•
•

Erik Johnsen_oplæg HF Samarbejdsforum_110522 bilag pkt3
Thomas Maribo_oplæg HF Samarbejdsforum_110522 bilag pkt3

Samarbejdsforum for Human First

11. maj 2022

5

1-36-72-91-21
4.

Præsentation af outcome book for 3. udvalg (14.10 - 14.20)

Det indstilles,
Samarbejdsforum drøfter den fremlagte outcome book fra indsatsområdet vedrørende 'Sammenhæng mellem teoretisk uddannelse og praktiske uddannelsesforløb' med henblik på en godkendelse.

at

Sagsfremstilling

Formanden for koordinationsudvalget for 'Sammenhæng mellem teoretisk uddannelse og
praktiske uddannelsesforløb', Karen Paaske, fremlægger.

Beslutning

Det har generelt været en udfordring for koordinationsudvalget for 'Sammenhæng mellem den teoretiske uddannelse og de praktiske uddannelsesforløb' at skulle præsentere
en outcome book på nuværende tidspunkt. Karen Paaske gav status for de tre projekter.
Samarbejdsforum ser frem til, at projektet også når til at inddrage studenterperspektivet, dvs. hvilken forbedring vi ønsker samt større fokus på, hvad de studerende efterspørger. Målet er at klæde de studerende bedre på til den rolle og det ansvar de får ved
overgang fra at være studerende til at blive professionelle.
Bilag
•

Samlet OUTCOME BOOK Human First bilag pkt4
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5.

Indsatsområde 'Trivsel, tempo og teknologi' (14.20 - 14.30)

Det indstilles,
at

Samarbejdsforum orienteres om status for igangsætning af det nye indsatsområde 'Trivsel, tempo og teknologi' samt giver formandskabet mandat til at godkende et kommende prospekt.

Aase Lydiksen fremlægger punktet.

Sagsfremstilling

Det blev på formandskabsmøde den 26. november 2021 aftalt, at forslaget til det nye
indsatsområde 'Trivsel, tempo og teknologi' skulle beskrives i et prospekt, samt at der
med henblik på udpegning af medarbejdere i organisationerne skulle udarbejdes en beskrivelse af indsatsområdet, hvor det gøres tydeligt, hvilke kompetencer der er behov for
fra de udpegende organisationer.
Da den nedsatte arbejdsgruppe har haft en del udfordringer, bl.a. med at afgrænse målgruppen, er den ikke nået i mål med at kunne fremlægge et prospekt til dette møde i
Samarbejdsforum. Det er dog forventningen, at der vil pr. 31. maj vil foreligge et prospekt. For at holde fremdriften, bedes Samarbejdsforum om at give formandskabet
mandat til at behandle og godkende prospektet, så projekter inden for indsatsområdet
kan bemandes hen over de kommende måneder.

Beslutning

Det forventes på mødet den 31. maj, at arbejdsgruppen bliver mere klar på, hvilke projekter der kan igangsættes til efteråret. Der var enighed om, processen ikke må forceres, da det er et stort indsatsområde.
Samarbejdsforum tog orienteringen til efterretning og gav formandskabet mandat til at
behandle og godkende et kommende prospekt.
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6.

Nye indsatsområder (14.30- 14.35)

Det indstilles,
at

Samarbejdsforum godkender, at der ikke drøftes igangsættelse af yderligere
indsatsområder i 2022.

Sagsfremstilling

Ifølge partnerskabsaftalens beskrivelse af procedure for igangsætning af indsatsområder
og afrapportering af indsatsområder skal Samarbejdsforum hvert halve år udpege temaer/emner. Da der bl.a. er behov for at få det nye indsatsområde 'Trivsel, tempo og teknologi' godt i gang samt behov for en generel konsolidering og opfølgning på allerede
igangsatte tiltag, indstiller formandskabet til Samarbejdsforum, at der ikke igangsættes
yderligere indsatsområder i 2022.

Beslutning

Samarbejdsforum godkendte, at der ikke igangsættes yderligere indsatsområder i 2022.
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7.

Opsamling fra Symposium ( 14.35 - 14.45)

Det indstilles,
at

Samarbejdsforum evaluerer symposiet, herunder oplægget fra Søren Barlebo
Rasmussen.

Sagsfremstilling

Der blev afholdt et Human First symposium den 6. april 2022 på VIA University College.
Næsten 200 mennesker deltog i det to timers arrangement, hvor der var mulighed for at
høre om indsatsområdernes arbejde ved 15 forskellige stande.
Derudover holdt Søren Barlebo Rasmussen, strategisk rådgiver m.m. hos Mobilize Strategy Consulting, et videooplæg på 30 minutter med titlen: "Hvordan får vi strategiske
partnerskaber til at leve og levere værdi i hverdagen".
Der ønskes en drøftelse af dagen som helhed, herunder videooplægget.

Beslutning

Dagsordenspunktet blev ganske kort behandlet. Filmen med Søren Barlebo Rasmussen
og flere slides fra symposiet er nu gjort tilgængelige på Human First hjemmesiden.
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8.

Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning (14.45 - 14.50)

Det indstilles,
Samarbejdsforum beslutter, om CePR skal integreres under indsatsområdet
'Mennesker med rehabiliteringsbehov'.

at

Sagsfremstilling

Samarbejdsforum drøftede på sit møde den 26. november 2021 en henvendelse fra koncerndirektør Anders Kjærulff og bestyrelsen for Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning (CePR) vedr. CePRs integration i Human First. Samtidig foreslog CePR bestyrelsen, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter for hhv. CePR og
Human First, der skulle arbejde med forskellige modeller for en sammenlægning. Vedlagt er arbejdsgruppens anbefaling, hvoraf det fremgår, at sammenlægning anbefales.
Formandskabet har indledningsvist drøftet anbefalingen, og tilslutter sig denne, så initiativerne under CePR kan integreres under indsatsområdet 'Mennesker med rehabiliteringsbehov', samt at der ikke forventes at være yderligere udgifter for Human First end
hvad der allerede ligger inden for indsatsområdets økonomiske ramme.
Samarbejdsforum bedes beslutte, om CePR skal integreres under indsatsområdet 'Mennesker med rehabiliteringsbehov' pr. 1. januar 2023.

Beslutning

Samarbejdsforum besluttede, at CePR integreres under indsatsområdet 'Mennesker med
rehabiliteringsbehov'.
Bilag
•

Anbefaling fra arb.gr. ang. sammenlægning ml. Human First og CePR
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9.

Implementering af Human First resultater (14.50 - 14.55)

Det indstilles,
at

Samarbejdsforum tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Koordinationsudvalget for mennesker med rehabiliteringsbehov har rejst et principielt
spørgsmål om, hvordan Human First kan sikre forankring og videre drift af de løsninger,
der udvikles i regi af Human First. Som konkret eksempel nævnes rehabiliteringsambassadørkurset, hvor der har vist sig at være større efterspørgsel (bl.a. fra kommuner uden
for Region Midtjylland), end hvad den oprindelige arbejdsgruppe kan honorere.
Udfordringen er, at Human First indtil nu primært har haft fokus på udvikling af idéer,
men at der ikke umiddelbart er nogen til at tage over, når de gode idéer og løsninger
skal sættes i drift. Spørgsmålet er, om der i Human First-regi skal være en plan for,
hvordan Human First-organisationen sikrer forankring og videre drift, når arbejdsgrupperne har afsluttet deres arbejde, herunder hvem stafetten skal gives videre til, og om
der er én eller enkelte af parterne i samarbejdet, der eventuelt skal have et særligt ansvar for drift og eventuel videre udvikling af initiativerne - eksempelvis ambassadørkurset.
På et formandskabsmøde den 25. april blev der truffet en principbeslutning om, at Human First ikke må blive en driftsorganisation. Kursustilbuddet er et godt eksempel på en
succesfuld udvikling, der efterfølgende bør implementeres i driften. Fil formandskabet
beslutter, om og hvem i partnerskabet, der skal tilbydes at drifte en opgave, når den går
fra udvikling til drift. Der vil derfor blive udarbejdet en formaliseret arbejdsgang. Formandskabet har bedt VIA om at undersøge, om de vil drifte ambassadørkurserne.
Der vil på et senere møde i Samarbejdsforum blive dagsordenssat et punkt om resultaternes betydning i kommunerne.

Beslutning

Samarbejdsforum tog orienteringen til efterretning.
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10.

Eventuelt (14.55 - 15.00)

Det indstilles,
at

der orienteres om ikke allerede dagsordenssatte emner.

Sagsfremstilling

Næste møde: Onsdag den 9. november 2022 kl. 14.00 – 16.00 i Aarhus.

Beslutning

Der var ingenting til 'Eventuelt'.
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11.

Deltagere på mødet

Sagsfremstilling

Inviterede deltagere
• Aase Lydiksen, Executive Director, Human First, VIA
• Lars Peter Bech Kjeldsen, forskningschef, VIA
• Anne-Mette Hvas, dekan, AU Health
• Hans Erik Bøtker, konst. dekan og prodekan for forskning, AU Health
• Lise Wogensen Bach, prodekan for uddannelse, AU Health
• Ole Thomsen, koncerndirektør, RM (formand)
• Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør, Regionshospital Randers, RM
• Susanne Lauth, sygeplejefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital, RM
• Per Jørgensen, cheflæge, dr. med., RM
• Mette Kjølby, vicedirektør, Koncern Kvalitet, RM
• Anette Ørbæk Andersen, direktør, Ringkøbing-Skjern Kommune
• Otto Ohrt, sundhedschef, Aarhus Kommune
• Anne Stenbæk, sundheds- og omsorgschef, Odder Kommune
• Christina Breddam, sundhedschef, Randers Kommune
• Kristine Stange, sundhedschef, Viborg Kommune
Sekretariat
• Nete Herskind Ramlau-Hansen, sekretariatschef, AU Health
• Mette Hyldgaard Poulsen, specialkonsulent, AU Health
• Vibeke Just Andersen, konsulent, Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland
• Sidsel Hjorth, studentervikar, VIA University College
• Bente Bjerre, magister, RM (sekr.)
Særligt inviterede
Formændene for de tre koordinationsudvalg:
• Erik Lisbjerg Johnsen, AU (Udvalget for sygdomme og skader i hjernen) - (pkt. 3)
• Thomas Maribo, RM (udvalget for mennesker med rehabiliteringsbehov) - (pkt. 3)
• Karen Paaske, VIA (udvalget for sammenhæng mellem teoretiske uddannelse og
praktiske uddannelsesforløb) - (pkt. 3 og 4)
Afbud
• Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig direktør, Hospitalsenhed Midt, RM
• Claus Thomsen, lægefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital, RM
• Phuong le Reisinia, Hospitalsledelsen, Psykiatri, RM
• Ole Bækgaard Nielsen, institutleder, Institut for Folkesundhed, AU Health
• Jørgen Frøkiær, institutleder, Institut for Klinisk Medicin, AU Health
• Karen Frederiksen, uddannelsesdekan, VIA
• Jonna Frølich, uddannelsesdekan, VIA
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