
Drøftelse af udpegninger

REFERAT
Udfordringerne med at udpege til kommunale sekretær og formandsposter blev drøftet. Det blev 
besluttet, at sekretariatet udarbejder et forslag til en job- og funktionsbeskrivelse for en midlertidig 
tredje person i sekretariatet. Stillingen vil være midlertidig frem til sundhedsklyngerne er etableret.

Kolding Kommune er ved at afdække hvorledes de kan bidrage til sekretærposten i Følgegruppen 
for behandling og pleje.

Vejle Kommune bød ind med en sekretær til arbejdsgruppen på hjerteområdet. 

RESUMÉ
Kommunerne har i øjeblikket flere vakante sekretær- og formandsposter til arbejdsgrupper under 
sundhedsaftalen.

Grundet fortsat uklarhed omkring betydning af den nye klyngeorganisering, afventes der med at 
komme med en konkret løsning på en fordeling af repræsentation i arbejdsgrupperne. Når der fore-
ligger mere viden omkring den fremtidige sundhedsorganisering, igangsættes et arbejde med hen-
blik på at løse de generelle udpegningsproblematikker fremadrettet.

INDSTILLING
Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum

 Drøfter hvorledes de nedenstående vakante poster besættes

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Kommunerne har i øjeblikket flere vakante poster og det viser sig en udfordring at få besat opslåe-
de udpegninger til arbejdsgrupper via sekretariatets hjemmeside. Det er særligt formands- og se-
kretærposter, hvor der f.eks. efterspørges ledelses og A/C-kompetencer, der viser sig udfordrende. 
Det forløber smidigt, når der efterspørges (sundheds)faglige repræsentanter til arbejdsgrupper. 

Aktuelt mangler der kommunale repræsentanter til nedenstående poster:

Formand til arbejdsgruppe vedr. Opgaveoverdragelse og medicinadministration 
Følgegruppen for behandling og pleje er i proces med at oprette en ny stående arbejdsgruppe 
vedr. Opgaveoverdragelse og medicinadministration. Der er fundet en kommunalsekretær til ar-
bejdsgruppen fra Kolding Kommune men der mangler fortsat en kommunal formand som skal have 
fokus på det strategiske og den kommunale interessevaretagelse ifm. opgaveoverdragelse. 

Da følgegruppen aktuelt får mange forespørgsler om konkret opgaveoverdragelse, og der allerede 
er flere opgaver, som skal løses i regi af den kommende arbejdsgruppe, haster det med at få po-
sten besat. 



Sekretær til arbejdsgruppe vedr. revidering af samarbejdsaftale vedr. rehabilitering til personer 
med erhvervet hjerneskade
Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering nedsætter en arbejdsgruppe til at revidere og op-
datere de eksisterende samarbejdsaftaler vedr. rehabilitering til personer med erhvervet hjerneska-
de.

Kommunal medsekretær til Følgegruppen for behandling og pleje
Følgegruppen for behandling og pleje har en omfattende opgaveportefølje med 22 indsatser og en 
række fortsatte indsatser fra sidste Sundhedsaftale 2015-2018. Samtidig arbejder de med at indfri 
målsætningerne for indeværende Sundhedsaftale. Følgegruppen har ligeledes fået det tværsekto-
rielle akutområde tilføjet til porteføljen. På nuværende tidspunkt sidder der én kommunal sekretær 
hvor regionen har fordelt sekretærposten på to personer, idet opgaveporteføljen er så omfattende. 

Sekretær til arbejdsgruppe vedr. hjerteområdet
Jf. punkt 21 på indeværende dagsorden, nedsætter Følgegruppen for forebyggelse en arbejds-
gruppe til revidering af forløbsprogrammet mennesker med hjertesygdom. Arbejdsgruppen skal og-
så arbejde med kvalitetsudvikling på området og en tværsektoriel audit. Sekretærposten har endnu 
ikke været sendt ud via. sekretariatet, men kan med fordel tages med i dagens drøftelse om at få 
besat posterne.

Proces
Grundet fortsat uklarhed omkring betydning af den nye klyngeorganisering, afventes der med at 
komme med en konkret løsning på en fordeling af repræsentation i arbejdsgrupperne. Når der fore-
ligger mere viden omkring den fremtidige sundhedsorganisering, igangsættes et arbejde med hen-
blik på at løse de generelle udpegningsproblematikker fremadrettet.


