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Godkendt af Den Administrative Styregruppe den 28. juni 2019

Baggrund
Region Hovedstaden og kommunerne i regionen har aftalt i Sundhedsaftale 2019-2023, at
der som en del af grundstrukturen for arbejdet med udvikling, konkretisering og implementering af sundhedsaftalen fastholdes selvstændige samordningsudvalg for henholdsvis det
somatiske og det psykiatriske område.
Der er samordningsudvalg i hvert af de 4 planlægningsområder inden for det somatiske
område. Herudover er der et fælles samordningsudvalg for somatik og psykiatri på Bornholm. Samordningsudvalgene består af repræsentanter fra kommunerne, hospitalerne, almen praksis samt brugere.
Formål og opgaver
Samordningsudvalgene skal bidrage til den overordnede konkretisering og udvikling af fokusområder og mål, som er aftalt i Sundhedsaftalen for 2019-2023.
Samordningsudvalgene er ansvarlige for de lokale udviklings- og implementeringsopgaver
i forbindelse med aftalen.
Derudover kan det enkelte samordningsudvalg varetage udviklingsopgaver på vegne af
alle planområder, ved at byde ind på en opgave med at konkretisere et af Sundhedsaftalens mål med henblik på efterfølgende implementering i de øvrige planområder.
Samordningsudvalgene skal tilrettelægge arbejdet i udvalgene på en måde som sikrer, at
udvalget kan arbejde med de politiske pejlemærker, der løbende vil blive udarbejdet af
Sundhedskoordinationsudvalget.
Samordningsudvalgene skal desuden sikre videreudvikling og effektiv koordinering af det
praksisnære driftssamarbejde mellem kommuner, hospitaler og almen praksis på sundhedsområdet. Samordningsudvalgene dækker det tværsektorielle samarbejde om alle
målgrupper.
Samordningsudvalgene skal i deres arbejde tage afsæt i sundhedsaftalens bærende principper for samarbejdet der blandt andet omhandler helhedstænkning, effektiv ressource
udnyttelse, klar opgave- og ansvarsfordeling, fælles kompetenceudvikling og borgerinddragelse - med henblik på at sikre, at brugerperspektivet tænkes med fra start.

Sammensætning
Samordningsudvalgene består af faste repræsentanter fra kommuner, hospitaler, almen
praksis samt brugerrepræsentanter. Med mindre andet aftales 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.
• 2-3 brugerrepræsentanter
• 1 repræsentant fra Akutberedskabet, Region Hovedstaden
• 1 repræsentant fra Center for Sundhed, Region Hovedstaden.

De valgte repræsentanter skal i udgangspunktet kunne repræsentere parterne bredt i forhold til de forskellige fokusområder i sundhedsaftalen. Samordningsudvalgene skal derfor
indtænke en repræsentation fra børne- og ungeområdet.
Samordningsudvalget kan efter behov tilknytte yderligere ressourcepersoner til udvalget.
Ligeledes kan samordningsudvalget nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper, herunder
aftale deltagelse, repræsentation og mødekadence.
Spørgsmål til arbejdet med sundhedsaftalens mål og fokusområder af principiel karakter
forelægges den Tværsektorielle strategiske styregruppe (TSS) med henblik på en afklaring og evt. videre forløb.
Formandskab
Der etableres et formandskab bestående af en kommunal repræsentant, en fagpolitisk repræsentant udpeget af PLO Hovedstaden og en hospitalsrepræsentant.
Sekretariat
Sekretariatsbetjeningen af samordningsudvalget varetages af det deltagende hospital og
kommunerne.
Forretningsorden
Samordningsudvalget udarbejder selv sin forretningsorden med spilleregler for samarbejdet, herunder med fokus på brugerrepræsentanternes rolle. Af forretningsordenen skal det
også fremgå, hvordan repræsentation fra børne- og ungeområdet indtænkes.
Mødefrekvens
Samordningsudvalget mødes efter behov – dog mindst 4 gange årligt.
Ikrafttræden
Kommissoriet træder i kraft, når det er godkendt af sundhedsaftalens styregruppe.
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