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Baggrund 
Ultimo 2012 blev der nedsat en styregruppe med det formål at følge 
op på anbefalingerne i den eksterne kommissionsrapport ”Kritisk 
hændelse i psykiatrien i Region Midtjylland”.  
 
Styregruppen drøftede sit fortsatte virke på et møde i december 2013 
og vurderede, at det er hensigtsmæssigt, at styregruppen består, 
dog således at: 
 
• fokus er på sikkerhedsarbejdet i Psykiatri og Social generelt 
• mødekadencen reduceres i forhold til 2013  

 
Nærværende kommissorium er udarbejdet under hensyntagen til 
denne beslutning. 
 
Styregruppens sammensætning 
Styregruppen benævnes fremover ”Styregruppen for 
sikkerhedsarbejdet i Psykiatri og Social”. 
 
Medlemmer af Styregruppen for sikkerhedsarbejdet i Psykiatri og 
Social er identiske med medlemmerne af Styregruppen for opfølgning 
på den eksterne kommissionsrapport, dvs.: 
• Psykiatri og socialledelsen 
• To ledelsesrepræsentanter for regionspsykiatrien 
• To ledelsesrepræsentanter for det sociale område 
• Tre HMU medarbejderrepræsentanter 
• Repræsentanter for administrationen  

 
Formandsskabet varetages af formand for HMU Gert Pilgaard 
Christensen. 
 
Ledelsessekretariatet varetager sekretariatsfunktionen. 
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Side 2

Den overordnede vision for sikkerhedsarbejdet er ”Fælles viden – fælles ansvar – sikkerhed for 
alle”. 
 
Styregruppen for sikkerhedsarbejdet skal med denne vision for øje: 
• fastlægge de overordnede rammer for sikkerhedsarbejdet i Psykiatri og Social 
• iværksætte relevante nye initiativer på tværs af Psykiatri og Social 
• sikre opfølgning på de initiativer, der allerede er sat i værk.   
• Evaluere implementeringen af sikkerhedsinitiativerne  

 
Styregruppen refererer til PSL og afrapporterer om fornødent til kredsen af afdelingsledere i 
behandlingspsykiatrien og områdeledere på socialområdet ligesom HMU inddrages løbende. 
 
Mødevirksomhed 
Der afvikles fire møder om året i Styregruppen for sikkerhedsarbejdet i Psykiatri og Social. 
 
Styregruppen nedlægger sig selv, når sikkerhedsarbejdet får mere karakter af drift end af 
udvikling og således bedst varetages i regi af de eksisterende mødefora. 
 
 
 
 
  
 


