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Nr.
Standardkommissorium for samordningsudvalg - somatik

Godkendt af den administrative styregruppe den 27. februar 2015.

Bemærkninger:

Standardkommissorium for administrative samordningsudvalg i Region Hovedstaden mellem kommuner,
almen praksis og hospitaler.
Baggrund
Region Hovedstaden og kommunerne i regionen har aftalt, at der som en del af grundstrukturen for arbejdet
med udvikling, konkretisering og implementering af sundhedsaftale 2015–2018 etableres selvstændige
samordningsudvalg for det somatiske henholdsvis det psykiatriske område.

Samordningsudvalgene på det somatiske område dækker både børn- og voksne.
Der etableres et samordningsudvalg inden for hvert af de 4 planlægningsområder. Herudover etableres
et samordningsudvalg for Bornholm.

Formål og indhold

Samordningsudvalgene har til formål at understøtte effektiv implementering og opfølgning på
sundhedsaftale 2015 – 2018.
Samordningsordningsudvalgene skal desuden understøtte videreudvikling og effektiv koordinering af det
praksisnære driftssamarbejde mellem kommuner, hospitaler og almen praksis på sundhedsområdet.
Samordningsudvalgene skal endvidere understøtte, at særlige lokale behov for tværsektorielt forankrede
indsatser tilgodeses gennem etablering af lokale udviklings- og eller forskningsprojekter.
Samordningsudvalgene skal ligeledes understøtte de dele af sundhedsaftalen, som udmøntes i regi af
praksisplanen for almen praksis.
Samordningsudvalgets opgaver er:
Opgaver i relation til sundhedsaftalerne:
 At sikre den lokale konkretisering og implementering af sundhedsaftalens indsatser
 - jf. de årlige implementeringsplaner.
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At bidrage til kvalificering af arbejdet med udvikling og konkretisering af de indsatser, der er aftalt i
sundhedsaftalen gennem deltagelse i temamøder, høringsrunder og tilsvarende aktiviteter.
At bidrage til den årlige opfølgning på sundhedsaftalen
At følge op på aktivitetsudviklingen via drøftelse af relevante LIS-data
At sikre den lokale konkretisering og implementering af de dele af sundhedsaftalen, som udmøntes i regi
af praksisplanen for almen praksis
At drøfte udviklingen i kapaciteten på hospitalet og i kommunerne i relation til områder, der har
betydning det tværsektorielle samarbejde om sundhed f.eks. HOPP 2020.
At afklare tvivlsspørgsmål om sundhedsaftalens fortolkning og efterlevelse, som ikke har kunnet løses i
direkte dialog med de involverede parter.

Opgaver i relation til samarbejdet i planområdet:
 At afklare om der inden for planområdet er særlige behov – f.eks. betinget af geografiske forhold - for
afprøvning og/eller etablering af nye tværsektorielle indsatser på sundhedsområdet
 At sikre styring og opfølgning på indsatser og udviklingsprojekter aftalt i regi af samordningsudvalget
 At sikre gensidig orientering om tiltag af permanent eller midlertidig karakter af betydning for den
samlede opgaveløsning, herunder også videns- og erfaringsudveksling
Andre opgaver:
 At levere bidrag til brug for drøftelser i Sundhedskoordinationsudvalget og Den administrative
Styregruppe.
Udvalgets sammensætning
Med mindre andet er aftalt har samordningsudvalget følgende sammensætning:
•
•
•
•

1 ledelsesrepræsentant fra hver af de deltagende kommuner
3 – 5 ledelsesrepræsentanter fra det deltagende hospital – heraf en repræsentant fra
hospitalsdirektionen
2-3 repræsentanter for almen praksis, heraf 1 hospitalspraksiskonsulent tilknyttet det pågældende
hospital og 1 fagpolitisk repræsentant udpeget af PLO Hovedstaden.
1 repræsentant fra Region Hovedstaden, Center for Sundhed.

Derudover indgås aftale om deltagelse fra Den Præhospitale Virksomhed i Region Hovedstaden.
Samordningsudvalget kan efter behov tilknytte yderligere ressourcepersoner til udvalget.
- Formandsskab
Der etableres et formandskab bestående af en kommunal repræsentant, en fagpolitisk repræsentant udpeget
af PLO Hovedstaden og en hospitalsrepræsentant.
- Sekretariat
Sekretariatsbetjeningen af samordningsudvalget varetages som udgangspunkt af det deltagende hospital og
kommunerne.
Mødefrekvens
Samordningsudvalget mødes efter behov – dog mindst 4 gange årligt.
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Herunder skal udvalget – dog undtaget planområde Byen - mindst en gang årligt have
temadrøftelse om det tværsektorielle samarbejde inden for henholdsvis svangre- og børne/ungeområdet. I forbindelse hermed sættes fokus på hensigtsmæssige løsninger på problematikker
vedr. borgerens overgang fra børne- til voksenområdet. Det skal ved temadrøftelsen sikres, at der
er ledelsesrepræsentanter tilstede fra alle børneafdelinger, der betjener kommunerne i
planområdet.

Udvalget skal endvidere mindst en gang årligt afholde temamøde med planområdets
samordningsudvalg for psykiatri
Underudvalg
Samordningsudvalget kan nedsætte underudvalg.
Forretningsorden
Samordningsudvalget udarbejder selv sin forretningsorden.

