
Godkendelse af kommissorium for arbejdsgruppe til revision af 
SAM:BO-forløbene 0-5 (SSS)

RESUMÉ
Den tværsektorielle rådgivende SAM:BO-arbejdsgruppe har udarbejdet udkast til kommissorium for 
en arbejdsgruppe, som skal forestå revision af SAM:BO-aftalens forløb 0-5. Følgegruppen for be-
handling og pleje har godkendt udkast til kommissorium, der hermed forelægges til godkendelse i 
Strategisk Sundhedsstyregruppe. 

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Formandskabet godkendte kommissorium for Revisionsgruppen.

Der skal udpeges to faglige repræsentanter fra kommunerne med kendskab til henholdsvis soma-
tikken, socialpsykiatrien og en sekretær.

Karen Storgaard, Aabenraa Kommune, har tilkendegivet at de gerne stiller med en repræsentant. 

INDSTILLING
Det indstilles, at Sundhedsdirektørkredsen

 Tager orientering om formandskabsbehandlingen til efterretning

INDSTILLING
Følgegruppen for behandling og pleje indstiller, at Strategisk Sundhedsstyregruppe

 Godkender kommissorium for Revisionsgruppen samt proces for udpegning

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
Den tværsektorielle rådgivende SAM:BO-arbejdsgruppe iværksatte i foråret 2022 en evaluering af 
SAM:BO-forløbene 0-5 med inddragelse af de daværende samordningsfora. Resultatet af evalue-
ringen er samlet i ”Notat om evaluering af SAM:BO-forløb 0-5”, der er vedhæftet som bilag. 

Opfølgning på evalueringen og den videre proces, er drøftet og godkendt i den rådgivende 
SAM:BO-arbejdsgruppe og i Følgegruppen for behandling og pleje. En arbejdsgruppe bestående 
af fem repræsentanter fra den rådgivende SAM:BO-arbejdsgruppe har gennemgået SAM:BO-afta-
lens forløb 0-5 i forhold til de mindre justeringer og præciseringer, som umiddelbart kunne gen-
nemføres. Ændringerne implementeres i nærmeste fremtid og kan betegnes som første led i revi-
sionen.
Andet led i revisionen af forløb 0-5 er et større arbejde, svarende til model 3 i den nyligt vedtagne 
model for revidering af fælles tværsektorielle dokumenter, som Strategisk Sundhedsstyregruppe 
godkendte på mødet den 25. januar 2023. Arbejdet, forventes at vare knap et år og kræver en ikke 
ubetydelig involvering af kolleger fra driften.  



Sagsfremstilling
Følgegruppen for behandling og pleje har på møde den 31. januar 2023 godkendt nogle mindre ju-
steringer og præciseringer bl.a. vedrørende bolig- og adgangsforhold, ændringer som følge af bort-
fald af tryghedskassen samt en række sproglige præciseringer. Endelig har følgegruppen god-
kendt, at udkast til kommissorium for revisionsgruppen videresendes til godkendelse i Strategisk 
Sundhedsstyregruppe.

Revisionsgruppens sammensætning
Kommissoriet lægger op til, at revisionsgruppen består af følgende fagligheder:

 En kommunal repræsentant med indgående kendskab til SAM:BO-aftalen inden for soma-
tikken

 En kommunal repræsentant med indgående kendskab til SAM:BO-aftalen inden for socialp-
sykiatrien

 En regional repræsentant med indgående kendskab til SAM:BO-aftalen inden for somatik-
ken 

 En regional repræsentant med indgående kendskab til SAM:BO-aftalen inden for psykiatri-
en

 En regional repræsentant med indgående kendskab til MedCom standarderne  
 En regional sekretær
 En kommunal sekretær

De indmeldte repræsentanter skal have indgående faglig viden og erfaring i forhold til anvendelse 
af SAM:BO-aftalen. Revisionsgruppen har desuden mulighed for løbende at inddrage ad hoc kom-
petencer til kvalificering af arbejdet.

Arbejdsgruppens sammensætning adskiller sig væsentligt fra tidligere nedsatte arbejdsgrupper, 
hvor der har været tradition for at sikre såvel kommunal som regional repræsentation fra samtlige 
samordningsfora. Desuden er der ikke lagt op til, at arbejdsgruppen har et formandskab, idet den 
rådgivende SAM:BO-arbejdsgruppe forventes at kunne fungere som en slags referencegruppe for 
revisionsgruppen. 
Der er med andre ord tale om en ret smal arbejdsgruppe af hensyn til en mere agil proces. Det be-
tyder til gengæld, at de repræsentanter, der involveres i gruppen forventes at kunne afse ressour-
cer til at løfte arbejdet – ikke blot ved tilstedeværelse på møderne - men også i det udredende ar-
bejde, der skal foregå mellem møderne.

Proces
Udpegningen til revisionsgruppen følger den sædvanlige proces med indmelding via Fælleskom-
munalt Sundhedssekretariat f.s.v.a. de kommunale repræsentanter og via henvendelse til sygehu-
senes hovedpostkasser f.s.v.a. de regionale repræsentanter. 
Arbejdet igangsættes så snart repræsentanterne er udpeget.

BILAG 
 Kommissorium for Revisionsgruppen



 Notat om evaluering af SAM:BO-forløb 0-5


