Kommissorium
for

Panel for sundhedsområdet
Panelet skal give Region Midtjyllands repræsentanter i sundhedskoordinationsudvalget og i samarbejdsudvalgene på almen læge- og speciallægeområdet mulighed for - på bl.a. formøder forud for møder i
sundhedskoordinationsudvalget - at drøfte bl.a. kommunesamarbejde
(herunder sundhedsaftaler), kronikerindsats, sundhedscentre (herunder samarbejdsmodeller), folkesundhed samt samarbejdet med praksissektoren
Panelet er etableret i henhold til beslutning på møde i Regionsrådet
den 12. december 2007 og skal fungere i perioden 1. januar 2008 31. december 2009.
Formand:
Næstformand:

Johannes Flensted1 (A), Sundhedskoordinationsudvalget
Alice Espeholt (V), Samarbejdsudvalg, almen praksis

Panelets navn
Sundhedspanelet
Panelets medlemmer
Panelet består af Region Midtjyllands medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget, af Samarbejdsudvalgsrepræsentanter: Privatpraktiserende speciallæger og af Samarbejdsudvalgsrepræsentanter: Almen praksis:
Anna Marie Touborg (F)
Aage Koch-Jensen1 (C)
Kate Runge (V)
Ulla Diderichsen (V)
Leif Mørck (A)
NN (F)
Olav Nørgaard (K)
Birgit Jonassen (O)
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Sundhedskoordinationsudvalget
do.
do.
do.
Samarbejdsudvalg, speciallæger
do.
do.
do.

Også medlem af Samarbejdsudvalget, almen praksis

Sagsnr. 1-31-81-1-07

Side 1

Conny Jensen (A)

Samarbejdsudvalg, almen praksis

Panelets formål og opgave
Det er en væsentlig politisk opgave at styrke og udvikle samarbejdet
mellem almen praksis, kommuner og hospitaler med henblik på at
skabe et integreret sundhedsvæsen.
Panelet skal give Region Midtjyllands repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget og repræsentanterne i samarbejdsudvalgene på
almen læge- og speciallægeområdet mulighed for at drøfte regionens
rolle i forhold til samarbejde mellem de tre hovedaktører i sundhedsvæsenet praksis, kommune og hospital, herunder:
•
•
•
•
•

Kommunesamarbejde, herunder indgåelse og udvikling af sundhedsaftalerne
Kronikerindsats, herunder samarbejde med kommuner, praktiserende læger og hospitaler om implementering af en ændret tilrettelæggelse af indsatsen for borgere med kronisk sygdom
Sundhedshuse, herunder arbejde med ændrede samarbejdsmodeller set i lyset af akutplan, specialeplan m.m.
Folkesundhed, som er eksplicit prioriteret område for Region Midtjylland
Praksisplaner, med henblik på at praksissektorens indsats bliver
integreret i den øvrige del af sundhedsvæsenet.

Panelets arbejdsform
Der forventes afholdt 4 møder om året.
Panelets afrapportering
Panelet fremlægger én gang om året en statusredegørelse for Reionsrådet, der giver et overblik over problemstillinger, udviklingstiltag og
perspektiver i forhold til samspillet mellem praksissektoren, kommunerne og hospitalerne. Administrationen sikrer løbende i samråd med
panelets formand, at væsentlige problemfelter, der har været genstand for drøftelse i panelet, bringes til Regionsrådets kendskab.
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