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Baggrund
Chefteamet vedtog d. 14. december 2018 i forbindelse med Folkesundhedsrapport 2018 følgende fokusområder og anbefalinger for 2019:
1) Systematisk henvisning fra almen praksis og sygehusafdelingerne
2) Sammentænke data fra Cura med afrapportering af data på patientrapporterede oplysning
3) MSO fortsætter med at udbrede de gode erfaringer med brobygning og fastholdelse
4) Folkesundhedsrapporten 2019 tilføjer et fokus på resultater af strukturel forebyggelse
Om Folkesundhedsrapport 2019
Folkesundhedsrapport 2019 viser status og fremdrift med fokus på effekt og værdi for borgerne.
Rapporten bidrager til datainformeret ledelse og praksis i MSO for strategiske prioriteringer på
sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet (Bilag 1: Folkesundhedsrapport 2019 - Pixiudgave).
Der er udarbejdet en baggrundsrapport for pixiudgaven.

Beslutninger
Det indstilles, at Chefteamet tager Folkesundhedsrapport 2019 - Pixiudgave til efterretning og
beslutter følgende fokusområder og anbefalinger for 2020 – hvad vil vi gerne mere af? (Bilag 1:
Folkesundhedsrapport 2019 - Pixiudgave):
Del 1: Folkesundhed Aarhus forløbsprogrammer og borgerrettede tilbud:
•
Styrke data- og vidensgrundlag i Folkesundhed Aarhus, herunder at udnytte potentialerne i Roberta, Cura samt systematiske registreringer af aktivitet i bl.a. logbøger
•
Styrke fokus på opsporing, henvisning og fastholdelse af mænd og sårbare målgrupper
til sundhedstilbud
•
Implementere læringen med digitale løsninger fra COVID-19-epidemien
Del 2: Arenabaseret og strukturel sundhedsfremme og forebyggelse
•
Rekruttering og tværgående samarbejde i socialt udfordrede boligområder
•
Kapacitetsbygning på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser for at styrke sundhedsadfærd
•
Styrket dokumentationspraksis for arenabaserede og strukturelle indsatser
•
Flere tobaksfrie miljøer og samarbejde om en sundere alkoholkultur
Del 3: Folkesundhed og medborgerskab
•
Samarbejde om kultur og sundhed
•
Samarbejde om sundhed og beskæftigelse
•
Endnu mere brobygning på tværs af kommune og civilsamfund

Effekt

Otto Ohrt, Ruth Kjær

Opfølgning
Udvalget for kvalitet og læring i Sundhedsstrategi og Forebyggelse følger op på beslutningspunkterne (de fremførte fokusområder og anbefalinger for 2020) i Folkesundhedsrapport 2020.
Derudover vil der fortløbende blive fulgt op på samarbejdet gennem de etablerede tværsektorielle
og tværmagistratslige fora og samarbejdsaftaler med civilsamfundet. Samarbejdet i Aarhusklyngen, Kommunalt Lægeligt Udvalg og Sundhedsstyregruppen spiller en central rolle i forhold til prioritering og implementering af fælles løsninger lokalt i samarbejde med borgerne.

Kommunikation
Folkesundhedsrapport 2019 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´20:
•
Udgivelse og implementering af Folkesundhedsrapport 2019 bidrager til datainformeret
ledelse og praksis i MSO. Med en årlig folkesundhedsrapport sikres en systematisk afrapportering af data og viden fra året forinden og anbefalinger for strategiske prioriteringer på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet.
•
I de strategiske prioriteringer vil der det næste år særlig blive sat fokus på:
o Rekruttering og tværgående samarbejde i socialt udfordrede boligområder
o Kapacitetsbygning på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser for at styrke
sundhedsadfærd
o Styrket dokumentationspraksis for arenabaserede og strukturelle indsatser
o Flere tobaksfrie miljøer og samarbejde om en sundere alkoholkultur
o Samarbejde om kultur og sundhed
o Samarbejde om sundhed og beskæftigelse
o Endnu mere brobygning på tværs af kommune og civilsamfund

Koordinering
Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Kommunikation og Analyse

Direkte udgifter (tkr.)
2019
2020
2021

PROCES

14. december 2018

☐ Afdelingens grundbudget
☐ Afdelingens opsparing
☐ MSO’s fælles opsparing

2022

Som en dialogskabende rapport, der understøtter ambitionen om at ”MSO vil arbejde som en lærende og samskabende organisation med fokus på effekt for borgerne”, understøtter Folkesundhedsrapporten 2019, hvordan ”data og viden omsættes til handling i mødet med borgerne”. Dels
på et fagligt niveau som løbende kvalitetsudvikling og forbedringer på strategisk niveau og i
praksis til gavn for borgerne.
Folkesundhedsrapport 2018

Udgiften finansieres inden for:

Indirekte udgifter

Chefteam-møde

Folkesundhedsrapport 2020

Folkesundhedsrapport 2021

Folkesundhedsrapport 2022

Folkesundhedsrapport 2023

Dags dato

1. kvartal 2021

1. kvartal 2022

1. kvartal 2023

1. kvartal 2024

Referat
Chefteamet tog Folkesundhedsrapport 2019 - Pixiudgave til efterretning og besluttede følgende fokusområder og anbefalinger for 2020 – hvad vil vi
gerne mere af? (Bilag 1: Folkesundhedsrapport 2019 - Pixiudgave):
Del 1: Folkesundhed Aarhus forløbsprogrammer og borgerrettede tilbud:
• Styrke data- og vidensgrundlag i Folkesundhed Aarhus, herunder at udnytte potentialerne i Roberta, Cura samt systematiske registreringer af
aktivitet i bl.a. logbøger
• Styrke fokus på opsporing, henvisning og fastholdelse af mænd og sårbare målgrupper til sundhedstilbud
• Implementere læringen med digitale løsninger fra COVID-19-epidemien
Del 2: Arenabaseret og strukturel sundhedsfremme og forebyggelse
• Rekruttering og tværgående samarbejde i socialt udfordrede boligområder
• Kapacitetsbygning på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser for at styrke sundhedsadfærd
• Styrket dokumentationspraksis for arenabaserede og strukturelle indsatser
• Flere tobaksfrie miljøer og samarbejde om en sundere alkoholkultur
Del 3: Folkesundhed og medborgerskab
• Samarbejde om kultur og sundhed
• Samarbejde om sundhed og beskæftigelse
• Endnu mere brobygning på tværs af kommune og civilsamfund
Stor ros til rapporten.
Chefteamet havde følgende bemærkninger:
- Vigtigt at se på effekten ift. udgiften og ved evaluering se på hvad vi vil gøre mere af.
- Det virtuelle/digitalisering skal indarbejdes kraftigere fremadrettet.
- Lægehenvisninger for at få fat i de mest udsatte borgere. En del var på plads inden corona, men arbejdet fortsættes systematisk.
- Alders/familieforløb og samspil med MBU og MSB. Der arbejdes pt. med opstart på familieforløb i Vest og Frydenlund. Se mere på de gode
historier.
- Enkelte formuleringer finpudses så det er lettere at formidle.
- Sundere alkoholkultur i Aarhus. Der skal arbejdes med et forslag til plan (som på det røgfrie område).
- Mere effekt og værdi for borgeren arbejdes der videre med til næste rapport. Feks. logbøger med borgernes oplevelser herunder også evaluering fra ”corona-tiden” og de digitale dele.

