Kommissorium
for
rådgivende udvalg vedrørende nære sundhedstilbud
Udvalget er nedsat i henhold til beslutning på møde i Regionsrådet
den 14. december 2011 og skal fungere i perioden 1. januar 2012 til
31. december 2013.
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Fra administrationen deltager direktøren for særligt ansvar for psykiatri og social samt nære sundhedstilbud, folkesundhed og kvalitetsudvikling, vicedirektør i Nære Sundhedstilbud og centerchef for Folkesundhed og Kvalitet.
Der kan være yderligere ad hoc deltagelse fra administrationen, lige
som udvalget kan invitere andre personer, herunder andre regionsrådsmedlemmer og medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget,
til at deltage, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning.
Udvalgets formål
Udvalget skal bidrage til at styrke og udvikle regionens strategi og
samlede indsats for udvikling af de nære sundhedstilbud. Det nære
sundhedstilbud er sundhedsvæsenet tæt på borgen og består både af
sundhedsydelser fra kommuner, hospitaler og praksissektoren. Udvalget skal være med til at undersøge og afdække problemstillinger
og udfordringer inden for de nære sundhedstilbud.
Udvalget har til formål at være med til at sikre en sammenhængende
indsats fra alle sundhedsvæsenets sektorer, herunder mellem psykiatri, social og det somatiske område. Det kræver, at udvalget skal være med til at udvikle og styrke samarbejdet med kommuner og almen
praksis.
Udvalget skal gennem sin virksomhed bidrage til at styrke den politiske beslutningsproces i forhold til sager, der skal behandles i forretningsudvalget. Sager på området for nære sundhedstilbud, som forretningsudvalget skal behandle, forudsættes således forinden at have
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været drøftet i udvalget.
Udvalgets opgaver
Udvalget forventes at følge og bidrage til løsningen af en række opgaver inden for hele praksisområdet, kommunesamarbejde og folkesundhed, herunder blandt andet:
Revision og udarbejdelse af praksisplaner for blandt andet speciallæger, almen læger, psykologer, fysioterapeuter, kiropraktorer og
fodterapeuter.
Initiativer, der kan være med til at sikre en bedre udnyttelse af de
telemedicinske muligheder samt følge udviklingen på området.
Udvalget skal bidrage til at sikre den fornødne prioritering blandt
de mange tiltag. Endvidere skal udvalget bidrage til at styrke brugen af telemedicin som et væsentligt element i forhold til at styrke patienternes egenomsorg.
Revision af Region Midtjyllands kronikerstrategi. Drøftelse af kriterier for vurdering af kronikerindsatsen og prioritering af hvilke
omstillinger, der skal nyde fremme med baggrund i erfaringer fra
blandt andet de midler, der blev modtaget fra staten i 2010.
Opfølgning og udvikling af sundhedsaftalerne og følge arbejdet i
klyngerne samt arbejdet med en ny sundhedsplan for Region
Midtjylland
Udarbejdelse af en plan for udbredelse af ”Nære Sundhedstilbud”
blandt andet med baggrund i det idékatalog, der er udarbejdet af
Sundhedskoordinationsudvalget.
Udvikling af nye og opfølgning på eksisterende forløbsprogrammer.
Udvalget skal indarbejde Danske Regioners nye kvalitetsdagsorden i arbejdet med Nære Sundhedstilbud.
Følge udviklingen i befolkningens sundhed, sygelighed og trivsel
og tage initiativer til, at sundhedsvæsenets indrettes i forhold til
disse faktorer.
Holde sig orienteret om sundhedstjenesteforskning på området.
Have fokus på forebyggende og rehabiliterende indsatser med
henblik på at sikre befolkningens muligheder for at arbejde med
egen sundhed og trivsel.
Udvalgets arbejdsform
I udvalget skal det være muligt for både medlemmer og administration at komme med idéer og forslag, der kan drøftes i en uformel tone,
inden der eventuelt arbejdes videre med forslagene.
Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af regionsrådet vedtagne standardforretningsorden for midlertidige udvalg.
Udvalget beslutter, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes.
Udvalget forudsættes i den forbindelse at tilpasse sin mødeplan i for-
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hold til forretningsudvalgets møder. Udvalget kan afholde en række
af sine møder andre steder end i regionshusene.
Udvalget afgiver anbefalinger vedrørende sager, der skal behandles i
forretningsudvalget, og kan anmode om yderligere oplysning vedrørende et dagsordenpunkt, før det går videre til politisk behandling,
mv.
Udvalgets mødedagsorden opdeles i to dele. Første del vedrører sager, der er optaget på forretningsudvalgets dagsorden.
Anden del vedrører ”øvrige sager”, herunder sager, der er undervejs
til politisk behandling i forretningsudvalg og regionsråd, orienteringssager, temadrøftelser, interne og eksterne oplæg mv. Eksterne oplæg
kan behandles før forretningsudvalgets dagsorden, hvis det er mest
hensigtsmæssigt.
Udvalgets medlemmer har ved henvendelse til Regionssekretariatet
adgang til at få optaget sager på dagsordenen under øvrige sager.
Det rådgivende udvalg vedrørende nære sundhedstilbud har en tæt
konneks til de øvrige rådgivende udvalg. Der vil derfor blive afholdt et
årligt fællesmøde med det rådgivende udvalg for psykiatri og social.
Derudover kan der efter behov afholdes fællesmøder med det rådgivende udvalg vedrørende hospitaler, for eksempel i forbindelse med
revision af sundhedsplanen.
Udvalgets afrapportering
Referater fra udvalgets møder fremsendes til regionsrådets medlemmer inden førstkommende møde i forretningsudvalget. Udvalgets
dagsordener og referater offentliggøres – med de begrænsninger, der
følger af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt – på Region
Midtjyllands hjemmeside. Endvidere forelægges udvalgets overvejelser og anbefalinger, der kan støtte regionsrådets drøftelser og beslutninger, løbende for forretningsudvalget.
Sekretariatsbetjening
Det rådgivende udvalg vedrørende nære sundhedstilbud sekretariatsbetjenes af Regionssekretariatet.
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