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Kommissorium for arbejdsgruppen vedr. tværsektorielle tiltag på 

høreområdet 

 

Baggrund 

Borgerdesign i Region Midtjylland har gennemført en borgerinddragelsesproces på høreområdet i 2020. Ud over 
høreapparatsbrugere blev en lang række øvrige aktører på høreområdet også inddraget i processen, som udmøntede 
sig i en række anbefalinger til forbedring af høreapparatbehandling i regionen.  

Nogle af anbefalingerne angår ønsket om at styrke samarbejdet mellem region og kommuner, og 
Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt, at der arbejdes videre med afsæt i disse anbefalinger i en tværsektoriel 
arbejdsgruppe, som skal udarbejde konkrete løsningsforslag.  

Der er fem anbefalinger, som befinder sig i snitfladen mellem region og kommuner. Der er fokus på at koble indsatsen 
på tværs af hospital og kommune og styrke samarbejdet, således at borgerne oplever et bedre og mere 
sammenhængende forløb. De fem anbefalinger omhandler: 

1. Informationsmøder/det første møde 

2. Netværk for borgere med høretab 

3. Navigation mellem aktører og kommunikation til borgere 

4. Tinnitus 

5. Generelt styrket samarbejde/bedre sammenhæng  

Arbejdsgruppen vil ifm. første møde blive orienteret om Borgerdesigns analyse og øvrigt relevant materiale angående 
afsættet for arbejdsgruppen.  

 

Arbejdsgruppens opgave 

Arbejdsgruppen skal udarbejde konkrete forslag til tværsektorielle tiltag på høreområdet. Tiltagene tager afsæt i 

Borgerdesigns analyse af høreområdet og anbefalingerne udarbejdet på baggrund af denne analyse. Der er foruden de 

eksisterende anbefalinger fra Borgerdesign mulighed for at drøfte øvrige dele af høreapparatbehandlingen, som angår 

et styrket samarbejde mellem region og kommuner og muligheden for at forbedre forløb for borgerne.  

Arbejdsgruppens opgave er tredelt: 

1. Arbejdsgruppen drøfter udfordringer og anbefalinger på høreområdet med det formål at skabe bedre og 
mere sammenhængende forløb for borgerne. 

2. Arbejdsgruppen udarbejder en række konkrete tværsektorielle løsningsforslag på høreområdet.  
3. Arbejdsgruppen beskriver de konkrete løsningsforslag inklusiv overvejelser om de overordnede økonomiske 

rammer, som forelægges Sundhedskoordinationsudvalget.  
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Deltagerkreds 

Arbejdsgruppen skal have fælles formandskab med ledelsesrepræsentanter fra henholdsvis region (kontorchef) samt 

kommune (sundhedschef). 

Herudover deltager flere forskellige fagpersoner fra både region og kommuner, hvor der ønskes bred repræsentation 

ift. både faglighed og geografi. Der udpeges en kommunal repræsentant fra hver klynge.  

Sekretariatsbetjeningen varetages af en kommunal repræsentant fra Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat 

og en regional repræsentant fra Sundhedsplanlægning.  

Sekretariatet og formandskabet kan i fællesskab supplere med ad hoc deltagere efter behov.  

Der kan dertil inviteres oplægsholdere fra fx Borgerdesign eller Høreforeningen, som kan levere inspiration til 

arbejdsgruppen. 

Deltagere fra Region Midtjylland: 

 Dorthe Klith, Kontorchef, Sundhedsplanlægning (Formandskab) 

 Ledelse på ØNH, HEV/AUH (ledende overlæge/oversygeplejerske) 

 Fagperson 1: fx Overlæge, Høreklinikken i Viborg  

 Fagperson 2: fx Overlæge, Audiologisk Klinik, AUH  

 Mia Lundquist Jensen, Sundhedsplanlægning (sekretariat) 

Deltagere fra kommunerne:  

 Ledelse/sundhedschef Kommune 1 (Formandskab) 

 Kommune 2: Fagperson (Børn) 

 Kommune 3: Fagperson (Børn) 

 Kommune 4: Fagperson (Voksne) 

 Kommune 5: Fagperson (Voksne) 

 Vibeke Just Andersen, Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat (sekretariat)  

 

Proces og tidsplan 

Der lægges op til 3 møder i arbejdsgruppen. Møderækken kan udvides og tidsplanen revideres af sekretariat og 

formandskab om nødvendigt. Gruppen nedlægges, når opgaven er løst.  

Arbejdsgruppen udarbejder forslag til tværsektorielle tiltag, som det fremgår af tidsplanen nedenfor. 

Løsningsforslag beskrives med hjælp fra sekretariatet og forelægges herefter Sundhedskoordinationsudvalget på et 

møde. 
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Dato Handling 

Maj 2021 Godkendelse af kommissorium 

Juni-august 2021 Udpegning af deltagerkreds og fastlæggelse af mødetidspunkter 

September 2021 1. møde i arbejdsgruppen 

 Drøftelse af gruppens opgave og afsæt, herunder udfordringer og anbefalinger 

på høreområdet pba. Borgerdesigns analyse 

 Idebank: Forslag til tværsektorielle tiltag 

 Fordeling af opgaver frem mod 2. møde: Konkretisér ideer 

Oktober 2021 2. møde i arbejdsgruppen 

 Gennemgang af udarbejdede forslag til indsatser/tiltag 

 Drøftelse og videre konkretisering af løsningsforslag 

November 2021 Mulighed for kommunale og regionale bemærkninger til arbejdsgruppens forslag og 

input til prioritering af indsatser. 

December 2021 3. møde i arbejdsgruppen 

 Drøftelse af udkast til løsningsforslag, som skal behandles i 

Sundhedsstyregruppen og Sundhedskoordinationsudvalget. 

 Indarbejde bemærkninger fra kommuner og region. 

 Endelig prioritering af løsningsforslag, som behandles i Sundhedsstyregruppen.  

Primo 2022 Behandling i Sundhedsstyregruppen 

Primo 2022  Behandling i Sundhedskoordinationsudvalget og evt. øvrige fora 
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