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Spørgsmål:
Administrationen bedes give en redegørelse for status på det følgende punkt i aftale om budget for
2015:
Der igangsættes en evaluering af patientvejlederordningen med henblik på at vurdere, om ordningen
fungerer efter hensigten. Evalueringen forelægges forretningsudvalget inden udgangen af 2015.
Partierne er enige om i 2015 at færdiggøre en vision for lokale sundhedshuse baseret på erfaringer
med bl.a. sundhedshuset i Helsingør.

Svar:
Patientvejlederordningen
En evaluering af patientvejlederordningen forventes at blive forlagt Sundhedsudvalget på mødet den
28. oktober 2015 sammen med Patientkontorets årsberetning for 2014. Derefter forelægges evalueringen forretningsudvalget.
Regionsdækkende vision for modeller for fælles sundhedshuse
Kommunekontaktudvalget havde på sit møde d. 23. februar 2015 en temadrøftelse om sundhedshuse og nye samarbejdsformer. Herefter har regionsadministrationen i samarbejde med sekretariatet
for kommunernes kontaktråd (KKR) arbejdet videre med rammerne for at skrive en regionsdækkende vision for modeller for sundhedshuse i regi af en tværsektoriel arbejdsgruppe bestående af
repræsentanter fra kommunerne, almen praksis, patientinddragelsesudvalget og regionsadministrationen.
Arbejdsgruppens opgave er inden udgangen af 2015 at afholde dialogmøde samt udarbejde et forslag til regionsdækkende vision for modeller for fælles sundhedshuse til politisk godkendelse.
Arbejdet har dog trukket lidt ud, men efter planen fremlægges forslaget til en regionsdækkende vision for udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde d. 12. januar 2016 og for Sundhedskoordinationsudvalget d. 5. februar 2016.

Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde godkendte d. 17. marts 2015 et oplæg til hvilke faglige
synergier og opgavefællesskaber, der forventes, hvis der etableres et fælles sundhedshus mellem
Helsingør Kommune og Region Hovedstaden. Helsingør Kommune er pt. ved at undersøge forskellige muligheder vedr. økonomi og placering. Der er derfor ikke truffet konkret beslutning om at
etablere et fælles sundhedshus i Helsingør endnu, men arbejdet fra ovennævnte oplæg inddrages i
det regionsdækkende visionsarbejde.
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