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Forretningsorden for
Sundhedssamarbejdsudvalget for Region Nordjylland
August 2022

Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i Region Nordjylland nedsætter et Sundhedssamarbejdsudvalg, med lovhjemmel i Sundhedslovens § 204 stk. 1, og til de enhver tid gældende bekendtgørelser om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler, praksisplan for almen praksis og patientinddragelsesudvalg.
Formål
Sundhedssamarbejdsudvalgets opgavefelt vedrører den regionale og kommunale indsats på sundhedsområdet og indsatsen for sammenhæng mellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer.

Sundhedssamarbejdsudvalget skal koordinere og sætte retning for arbejdet på tværs af sundhedsklyngerne i regionen. Sundhedssamarbejdsudvalget skal understøtte ensartethed, høj kvalitet og
sammenhæng på tværs i regionen, så samarbejdsstrukturen bidrager til at sikre mere geografisk og
social lighed i sundhed.
Sundhedssamarbejdsudvalgets drøftelser og beslutninger fungerer som retningssættende og som
oplæg til sundhedsklyngernes mere patient- og borgernære drøftelser og beslutninger, der tager udgangspunkt i den enkelte sundhedsklynges behov og ønsker.

Rammer
Rammer for Sundhedssamarbejdsudvalgets arbejde er fastlagt i de til enhver tid gældende bekendtgørelser om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler, praksisplan for almen
praksis og patientinddragelsesudvalg.

§1
Udvalgets sammensætning
Stk. 1
Sundhedssamarbejdsudvalget består af repræsentanter for regionsrådet, heriblandt regionsrådsformanden, en borgmester fra hver sundhedsklynge, som samtidig er den kommunale formand i sundhedsklyngen, og repræsentanter for almen praksis jf. §204, stk. 1 i sundhedsloven. Sundhedssam-

arbejdsudvalget i Region Nordjylland består af:
• 1 borgmester/rådmand fra hver sundhedsklynge, som samtidig er den kommunale medformand i sundhedsklyngen
• 4 regionsrådsmedlemmer, herunder regionsrådsformanden
• 2 praktiserende læger udpeget af PLO-Nordjylland
• Repræsentanter for patienter og pårørende inddrages i relevant omfang
Stk. 2
Udvalget konstituerer sig på deres 1. møde med formand og næstformand. Sundhedssamarbejdsudvalgets formand vælges blandt Regionsrådets repræsentanter i udvalget og næstformanden vælges blandt kommunernes repræsentanter i udvalget jf. 204, stk. 2

Stk. 3
Funktionsperioden for udvalget følger kommunalbestyrelsernes og regionsrådets valgperiode.

§2
Udvalgets møder
Stk. 1
Sundhedssamarbejdsudvalget holder minimum 4 ordinære møder årligt. Udvalget kan beslutte afholdelse af yderligere møder.
Stk. 2
Formanden foranlediger, at der senest 7 dage før mødets afholdelse udsendes en dagsorden til
medlemmerne. Den udsendte dagsorden skal indeholde det nødvendige materiale som grundlag
for drøftelserne.
Stk. 3
Såfremt medlemmerne ønsker punkter til drøftelse optaget på dagsordenen, gives der skriftligt besked herom til formanden og sekretariatet senest 14 dage forud for mødet.
Stk.4
Ønsker et medlem ændringer eller tilføjelser af emner på dagsordenen, godkender udvalget ændring af dagsordenen for mødet.

Stk. 5
Såfremt et medlem er forhindret i at deltage i et møde, gives der besked herom til formanden eller
sekretariatet inden mødets afholdelse. Det angives i mødereferatet, hvem der har deltaget i mødet.
Stk. 6
Sundhedssamarbejdsudvalgets møder er ikke offentligt tilgængelige.

§3
Mødeledelse og arbejdsform
Stk. 1
Formanden leder sundhedssamarbejdsudvalgets møder. Ved formandens forfald fungerer næstformanden som formand.

Stk. 2
Sundhedssamarbejdsudvalget er et rådgivende udvalg overfor Regionsrådet, Kommunalbestyrelserne, samt PLO-Nordjylland.
Stk. 3
Det fælles formandskab tegner Sundhedssamarbejdsudvalget mellem møderne.
Stk. 4
Sundhedssamarbejdsudvalget kan arbejde, når der er 1 repræsentant fra PLO-Nordjylland, 2 kommunale og 2 regionale politikere – inkl. enten formand eller næstformand til stede. Det vil sige, at
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møderne aflyses, såfremt der ikke kan påregnes deltagelse af henholdsvis 1 repræsentant fra PLONordjylland, 2 kommunale og 2 regionale politikere.

§4
Sundhedssamarbejdsudvalgets opgaver
Stk. 1
Sundhedssamarbejdsudvalgets opgaver er beskrevet i de til enhver tid gældende bekendtgørelser
om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler, praksisplan for almen praksis
og patientinddragelsesudvalg.
Sundhedssamarbejdsudvalget skal bl.a.:
• Understøtte samarbejdet på tværs af sundhedsvæsenet og understøtte, at der skabes sammenhæng for borgere med forløb på tværs af hospitaler, praksissektor og kommunale tilbud, bl.a. ved at drøfte fælles funktioner samt koordinering og prioritering af midler til sammenhængende løsninger på sundhedsområdet.
• Fastlægge fælles rammer og retning for udviklingen af det tværsektorielle samarbejde og
samarbejdet på tværs af regionens sundhedsklynger.
• Udarbejde udkast til sundhedsaftale (regionsråd og kommunalbestyrelser godkender efterfølgende aftalen) og følge op på sundhedsaftalens mål.
• Understøtte implementering af nationale handleplaner mv. på tværs af regionens sundhedsklynger.
• Drøfte samarbejdsaftaler mellem kommuner og regioner, som går på tværs af klynger.
• Drøfte klyngernes udviklingstiltag og evt. indstille veldokumenterede tiltag til udbredelse på
tværs af klynger eller på nationalt niveau.
• Drøfte praksisplan for almen praksis forud for vedtagelse og drøfte almen praksis’ rolle i
samarbejdet mellem regioner, kommuner og almen praksis i relation til sundhedsaftalen.
• Vurdere udkast til regionens sundhedsplan og komme med anbefalinger til, hvordan planen
kan fremme sammenhæng i indsatsen mellem hospitaler, praksissektor og kommunale tilbud.
• Sikre systematisk inddragelse af Patientinddragelsesudvalget.
§5
Referat
Stk. 1
Der skrives et beslutningsreferat fra møderne i Sundhedssamarbejdsudvalget, der efter godkendelse af formanden sendes ud til medlemmerne, som inden for 8 dage kan give indsigelser til referatet. Er der ingen indsigelser betragtes referatet herefter som godkendt.
Stk. 2
Ethvert medlem kan bede om at få sine synspunkter noteret i referatet.
Stk. 3
Der kan kun træffes beslutninger om forhold, der er optaget på den udsendte dagsorden, eller hvis
alle tilstedeværende medlemmer er enige herom.
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§6
Arbejdsgrupper
Stk. 1
Sundhedssamarbejdsudvalget kan nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af forberedende og rådgivende funktioner.
Stk. 2
Arbejdsgrupperne afgiver status og indstillinger til Sundhedssamarbejdsudvalget.

§7
Sekretariatsbetjening
Stk. 1
Sekretariatsbetjeningen af Sundhedssamarbejdsudvalget varetages af Koordineringsgruppen.

§8
Ikrafttræden
Stk. 1
Denne forretningsorden træder i kraft den 24. august 2022.
Stk. 2
Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal behandles på et ordinært møde i Sundhedssamarbejdsudvalget.

Vedtaget på Sundhedssamarbejdsudvalgets møde den 23. august 2022.

Region Nordjylland
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