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Kommissorium – fælles udviklingsproces for sundhedsindsatsen på
Samsø
Dato 08.05.2018
I forbindelse med et fællesmøde mellem Samsø Kommune og Udvalg
for Nære Sundhedstilbud den 7. marts 2018, blev det aftalt, at der
skal igangsættes en fælles udviklingsproces med henblik på en
styrkelse af samarbejdet mellem kommune og region, herunder bedst
mulig udnyttelse af de samlede ressourcer. Det aftaltes også, at der
udarbejdes en procesplan samt et kommissorium for en administrativ
arbejdsgruppe. Endelig aftaltes at der skal arrangeres et politisk
fællesmøde, når resultatet af arbejdet foreligger til efteråret.
I forbindelse med ovenstående nedsættes en administrativ
arbejdsgruppe.
Arbejdsgruppens sammensætning:
Fælles formandskab:
Vicedirektør Rikke Skou Jensen, Region Midtjylland
Kommunaldirektør Mogens Wehrs, Samsø Kommune
Kommunale repræsentanter:
Forvaltningschef for Social og Beskæftigelse Margrethe Vogt Thuesen,
Samsø Kommune
Kvalitets- og Udviklingskoordinator Lise Gommesen, Samsø
Kommune
Leder af Hjemmesygeplejen (stillingen er pt vakant)
Økonomikonsulent Jeppe Ustrup Hermann
Regionale repræsentanter:
Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Ældresygdomme, Aarhus
Universitetshospital
Afdelingssygeplejerske Sabine Moratz, Samsø Sundheds- og akuthus
Lægefaglig direktør Per Sabro Nielsen, Præhospitalet
Udviklingskonsulent Elisabeth Brix Westergaard, Psykiatriplanlægning
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Almen praksis:
Kristian Juul
Flemming Jensen
Sekretariatsfunktion: AC-fuldmægtig Mark Brix Christensen, Sundhedsplanlægning, Region
Midtjylland
Arbejdsgruppens opgaver:


med udgangspunkt i de sundhedsmæssige opgaver på Samsø, at:
o analysere de samlede sundhedstilbud på Samsø, herunder også psykiatri, særligt
med henblik på potentiale for styrkelse og udvidelse af samarbejdet,
o afsøge muligheder for bedre udnyttelse af de samlede ressourcer med henblik på
at forebygge unødige indlæggelser og skabe sammenhængende forløb for
borgerne på Samsø



på baggrund af de politiske drøftelser på fællesmødet at gennemlæse og eventuelt
revidere den foreliggende driftsaftale for Samsø Sundheds- og akuthus med henblik på
politisk forelæggelse i kommune og region



at udarbejde konkrete forslag til drøftelse på et fælles politisk møde i foråret 2019

Proces
Gruppen mødes i alt fire gange: Tre gange frem til det politiske fællesmøde i februar/marts
2019, og en gang efter mødet er afholdt. Arbejdsgruppemøderne foreslås placeret:


Tirsdag d. 2. oktober (rammer for opgaver vedrørende analyserne aftales)



Mandag d. 26. november (på baggrund af analyserne aftales processerne omkring
samarbejds- modeller)



Primo januar (udarbejdelse af konkret forslag til drøftelse af det politisk møde)



Marts/april (opsamling på møde, og aftaler om eventuel revision af driftsaftalen)

Det politiske fællesmøde fastlægges hurtigst muligt og placeres i februar/marts 2019.
Det forventes at arbejdsgruppens medlemmer bidrager med en del arbejde mellem møderne.
Baggrundsdokumenter for arbejdet:


Sundhedsaftalen



Samsø Kommunes Sundhedspolitik



Region Midtjyllands strategi for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen



Driftsaftalen vedrørende Samsø Sundheds- og Akuthus



Diverse dokumenter fra det løbende samarbejde mellem parterne

Det endelige resultat af arbejdsgruppens arbejde og det politiske fællesmøde præsenteres i
Regionsråd og Kommunalbestyrelse i maj/juni 2019.
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