
 

Kommissorium 

 

for 

 

Udvalg vedrørende samarbejde mellem psykiatri og somatik 

 
 
Udvalget er nedsat i henhold til beslutning på møde i regionsrådet 
den 20. januar 2010 og skal fungere i perioden 1.5 -31.12.2010 
 
Udvalgets medlemmer 

Formand:  Anders Vistisen (O) 
Næstformand: Mette Valbjørn (A) 
Medlemmer:  Carl Johan Rasmussen (A) 
  Niels Callesøe (F) 
  Andreas Steenberg (B) 
  Erik Vinther (V) 
  Harry Jensen (V) 
   
Udvalget kan invitere andre personer, herunder andre regionsråds-
medlemmer, til at deltage i udvalgets møder, når det er ønskeligt af 
hensyn til en sags oplysning. 
 
Sekretariatsfunktionen varetages af Psykiatri og Social. 
 

Udvalgets formål og opgave. 

I Region Midtjylland skal behandlingen af psykiatriske og somatiske 
lidelser foregå i et tæt samarbejde mellem det somatiske og psykia-
triske sundhedsvæsen. 
 
En skarp opdeling mellem det psykiatriske og det somatiske sund-
hedsvæsen medfører en risiko for at somatiske sygdomme hos bor-
gere med psykiske lidelser overses. Det samme gør sig gældende i 
forhold til psykiske lidelser hos borgere med somatiske lidelser. Dertil 
kommer at en række sygdomme i udredningsfasen fordrer et tæt 
samarbejde mellem det somatiske og psykiatriske sundhedsvæsen. 
 
Udvalget forudsættes at inddrage misbrugsområdet i sit arbejde. 
 
Udvalget skal skabe overblik over de initiativer og samarbejdsrelatio-
ner, der i dag er mellem det somatiske og psykiatriske sundhedsvæ-
sen samt almen praksis. 
 
Udvalget skal i den forbindelse inddrage nationale og internationale 
erfaringer på området.  
 
Med udgangspunkt i kortlægningen skal udvalget udarbejde forslag til 
omsætning/implementering af eksisterende anbefalinger, f.eks. i psy-
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kiatriplanen med det formål at sikre patienter med både somatiske og 
psykiatriske sygdomme relevant undersøgelse og behandling.  
 

Udvalgets arbejdsform 

Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af regionsrådet ved-
tagne standardforretningsorden for særlige udvalg. Udvalget forven-
tes at mødes 3-4 gange i løbet af funktionsperioden. 
 

Udvalgets afrapportering 

Udvalgets dagsordener og referater offentliggøres – med de be-
grænsninger, der følger af lovgivningens bestemmelser om tavsheds-
pligt – på Region Midtjyllands hjemmeside. Endvidere forelægges ud-
valgets overvejelser og anbefalinger, der kan støtte regionsrådets 
drøftelser og beslutninger, løbende for forretningsudvalget. 
 
Udvalget afslutter sit arbejde med aflevering af en redegørelse til re-
gionsrådet. 


