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Referat bestyrelsesmøde

 
Den 19. september 2018 kl. 15.00-17.00  

       Sted: Mødelokale 1 & 2, Indgang 6  

MarselisborgCentret 

P.P. Ørumsgade 9-11, 8000 Aarhus C 

 
Fremmødte 

Steen Jacobsen, Regionrådsmedlem, Region Midtjylland (formand) 
Birgit Marie Christensen, Regionsrådsmedlem, Region Midtjylland (næstformand) 
Sandy Dalum, Konst. områdechef, IKH 
Antoniett Vedel Pharao, Aarhus Kommune 
Henrik Hjortshøj, Aarhus Kommune 
Tine Beck Jensen, Konsulent, IKH 
Britt Emma Østrup, Ergoterapeut, IKH 
Jette Sloth Flohr, Hjerneskadeforeningen 
Lisbeth Leicht Thomsen, Høreforeningen 
Søren Kronvang, Landsforeningen LEV 
Anni Mikkonen Hansen, Forældrerepræsentant 
 
Gæster: Joan Klindt Høy, specialkonsulent i Høreafdelingen 
 
Mødeleder: Steen Jacobsen 
Referent: Sophie Torp 

 

1. SAGER VEDR. DAGSORDEN            

1.1  Afbud og fremmødte                
 Se ovenfor. 

1.2  Bemærkninger til dagsorden            
  Intet til dette punkt.  
 

1.3  Bemærkninger til referat              
  Intet til dette punkt. 
 

2. SAGER TIL ORIENTERING/DRØFTELSE       

 

2.1  Oplæg fra Høreafdelingen            

  (se bilag 2.1) 

  Specialkonsulent Joan Klindt Høy fra Høreafdelingen præsenterede Høreafdelingens målgrupper og

  tilbud, samt typiske problemstillinger og løsningsmuligheder. Se bilag 2.1.        
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2.2  Orientering om ledelsessituationen på IKH        

  Sandy Dalum orienterede om den aktuelle ledelsessituation på IKH. 
  Socialdirektør Ann-Britt Wetche havde onsdag, den 22. august meddelt pr. mail til alle medarbejdere 
  på IKH, at Gaby Juhl med kort varsel er blevet udlånt til Specialområde Børn og unge (SBU). Han er 
  blevet bedt om at tiltræde som konstitueret områdechef i en periode, der løber frem til 28. februar 
  næste år. Sandy Dalum konstitueres som områdechef for SKH i samme periode. 
 
  Processen har virket meget dramatisk for både  medarbejdere og ledere på IKH og ledergruppen har i 
  forlængelse af Ann-Britt Wetches mail sendt en uddybende mail til alle medarbejdere med en   
  forklaring af baggrunden for den hurtige beslutning. 
   
  Der var behov for ledelse på SBU, da det samlede specialområde helt konkret var truet af lukning på 
  baggrund af bemærkninger fra Det Sociale Tilsyn. Det er en meget alvorlig og kritisk situation for hele 
  det sociale område i Region Midt, og helt særligt for SBU – et specialområde med 450 ansatte fordelt 
  på forskellige geografier. Denne krisesituation udviklede sig henover sommeren bl.a. med lukning af 
  en enkelt afdeling. Desværre medførte det også, at SBU's områdechef måtte sygemelde sig    
  umiddelbart efter sommerferien og efterfølgende valgte hun at sige sin stilling op. Tilsynets    
  bemærkninger krævede, at der er 100% ledelse dedikeret til SBU, hvis socialområdet skulle have  
  tilladelse til at fortsætte. Der var altså tale om en ganske ekstraordinær krisesituation med behov for 
  hurtig handling for at imødekomme tilsynets krav. Ann-Britt Wetche tog derfor den beslutning, at  
  Gaby Juhl skulle overflyttes til SBU med dags varsel med krav om fuld tilstedeværelse, og i perioden 
  frem til en ny områdechef i SBU kan ansættes.  
                       

2.3  Orientering fra brugerorganisationerne,  Regionsrådet og Aarhus Kommune  

  Lisbeth Thomsen orienterede om, at høreforeningen har haft møde med høreteamet i Aarhus.   
  Der er pt. 92 ugers ventetid på Audiologisk klinik, hvoraf noget af begrundelsen består i, at det  
  ikke er så attraktivt et speciale, så det er svært at tiltrække nye ørelæger. Derudover er der skåret i 
  tilskuddet til private øreklinikker. På trods af frit sygehusvalg, har nogle af de mindre sygehuse ikke 
  en ørelæge tilknyttet. 
     
  Jette Flohr orienterede om, at der er 50% flere med erhvervet hjerneskade og det er fortrinsvis yngre 
  mennesker. En af forklaringerne kan være, at lægerne er blevet bedre til at redde liv.      
  Hjerneskadeteamet har derfor meget travlt. 
   

  Steen Jacobsen orienterede om de kommende besparelser i regionen. Det endelige sparekatalog er 
  endnu ikke godkendt, men der er planer om at sammenlægge specialer og gøre enheder større.  
  Derudover vil den kollektive trafik bliver ramt af besparelser (Midt Trafik). Årsagen til at     
  besparelserne er nødvendige er som udgangspunkt, at udgifterne bliver større og større, således at 
  indtægterne ikke længere kan dække udgifterne.  
                           

2.4 Status på forventet regnskab 2018           

  (se bilag 2.4)  

Sandy Dalum gennemgik det vedhæftede regnskab for 2018. 
Der forventes et balanceret resultat. 
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2.5 Status vedr. samarbejdet med Aarhus Kommune, herunder i forhold til fælles visitation og 

besparelserne på børne- og voksenområdet 

 (se bilag 2.5) 

 Sandy Dalum orienterede om de varslede abonnementsbesparelser på børne- og voksenområdet. 
 På børneområdet er der varslet besparelser på kr. 1 mio. i 2019 og 2020 og kr. 2 mio. i 2021 og 2022. 

På voksenområdet er der varslet besparelser på kr. 550.000 i 2019, 2020, 2021 og 2022. 
 Der var en drøftelse i bestyrelsen, hvor følgende betragtninger kom frem: 
 

• Der vil betyde store udfordringer for borgerne, hvis de ikke kan få de nødvendige ydelser hos 
IKH 

• Det er den klassiske afspecialisering, der griber om sig i kommunerne, hvilket er stik modsat 
kommunalreformen 

• Det er ikke den samme tendens, der er inden for sundhedsvæsenet 
• Besparelserne viser en tendens i samfundet, der ikke tilgodeser den enkelte borger 

  
 Der var opbakning i bestyrelsen til fremadrettet, at være mere involveret i evt. høringssvar, for at 

understøtte IKH's virke. 
  
 Sandy Dalum orienterede om møde med Aarhus Kommune vedr. evaluering af projekt 

fællesvisitation på Senhjerneskadeområdet. Forventningen inden mødet var, at evalueringen ville 
resultere i at visitationen tilbageføres til IKH og der i stedet vil være halvårlige audits med 
kommunen. På mødet blev IKH dog præsenteret for en anden udmelding, idet AAK ikke alene ønsker 
at fortsætte  fælles visitationsaftale på Senhjerneskadeområdet men herudover ønsker at udvide til 
hele voksenområdet. Fælles visitation på hele voksenområdet vil starte med Høreafdelingen den 1. 

 januar 2019 og udvide til resten af voksenområdet i løbet af 2019.  
                     

2.6 Foreløbige tilbagemeldinger fra kommunemøder      

 Sandy Dalum orienterede om de tilbagemeldinger, der er kommet på de afholdte møder med 
kommunerne omkring samarbejdet med IKH i 2019.  

 Abonnementsaftalerne med Silkeborg kommune og Skanderborg kommune forbliver uændrede.  
 Abonnementsaftalen med Odder kommune reduceres en lille smule på voksenområdet. 
                      

2.7 Kort status om projekt FamilieFOKUS samt forankring   

 Sandy Dalum orienterede kort om møde med Sundhedsstyrelsen omkring FamilieFOKUS og 
forankringen af opgaven på IKH fremadrettet.  FamilieFOKUS er et SATSpuljeprojekt på IKH, der har 
en projektperiode fra 2016-2018. Projektet tilbyder ophold, kurser eller hjemmeforløb til familier 
med børn, der har en livstruende og uhelbredelige sygdom. Evaluering af projektet kommer til at 
foregå i foråret 2019. 

  FamilieFOKUS er nu permanent sat på Finansloven med en fast bevilling til IKH på kr. 3 mio./året for 
  varetagelsen af opgaven i Vestdanmark. Samtidig forventes der, at der snarligt også kommer et  
  udbud, som IKH kan søge i Østdanmark. Dette udbud forventes også at være på kr. 3 mio. årligt.  
                    

2.8 Kort orientering om kommende projekter/udbud som IKH har planer om at søge 

 (se bilag 2.8)  

 Sandy Dalum orienterede om de projekter/udbud IKH har planlagt at søge i løbet af efteråret 2018, 
blandt andet for at understøtte den videre udvikling på IKH og fastholde den høje faglige 
specialisering. Se bilag 2.8. 
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3.   NÆSTE MØDE                

3.1  Punkter til næste bestyrelsesmøde 

  Det blev besluttet, at næste bestyrelsesmøde flyttes til den 20. november kl. 16-18.      

   

• Orientering fra brugerorganisationerne,  Regionsrådet og Aarhus Kommune 
• Planlægning af bestyrelsesmøder 2019 
• Status på forventet regnskab 2018 og budget 2019 
• Endelig tilbagemelding fra kommuner 
• Evt. oplæg om stemmeområdet 

     

 

4.   EVENTUELT                 

 

4.1  Punkter til eventuelt                

  Intet til punktet. 


