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Referat 
 
Møde i KOSU den 5. maj 2022 
 
Tid:   Den 5. maj 2022, kl. 12.00 – 13.30 
 
Sted:   Viborg Rådhus, Multisalen 
 
Deltagere: Lasse Jacobsen (KOSU formand) Viborg Kommune  
 Mette Andreassen (næstformand) Viborg Kommune  
 Anette Ørbæk Andersen  Ringkøbing-Skjern Kommune  
 Lauge Clemmensen  Silkeborg Kommune  
 Ulrik Johansen  Favrskov Kommune  
 Lars Haarder   Skive Kommune  
 Hosea Dutschke – med på video                Aarhus Kommune 
 Jette Lorenzen  Odder Kommune   
 Pia Ulv Helleland  Lemvig Kommune  
 Thomas Krarup  Randers Kommune 
 H.C. Knudsen  Hedensted Kommune  
 Lone Rasmussen  Skanderborg Kommune 
 Katrine Axél   Syddjurs Kommune  
 Karen Heebøl  Ikast-Brande Kommune  
 Jes Svenninggaard  Horsens Kommune  
  Anette Colding Brun  Holstebro Kommune 
 Jonna Holm Petersen  KKR Sekretariatet  
 Linda Bonde Kirkegaard   Fælleskommunalt sekretariat 
 Maria Eeg Smidt  Fælleskommunalt sekretariat 
  

 

Afbud:  Søren Liner Christensen (næstformand) Herning Kommune 
 Kenneth Koed Nielsen  Norddjurs Kommune  
 Lotte Junker Pedersen  Struer Kommune 
 Dorthe Lykke Jensen  Samsø Kommune 
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Dagsorden 
 

1. Velkomst og præsentationsrunde v. KOSU formand Lasse Jacobsen 

 

2. Arbejdet i KOSU de næste fire år  

 

Referat 

Lasse Jacobsen indledte punktet med en kort orientering fra det netop afholdte døgnseminar i Sundheds-

styregruppen, hvor der blev arbejdet på at skabe et fælles billede af ambitioner for Sundhedsstyregruppens 

arbejde.  

 

Efterfølgende drøftede KOSU forventninger, ambitioner og rammer for samarbejdet i KOSU de næste fire år, 

heraf kan fremhæves: 

• Fokus på at sætte kommunal dagsorden på sundhedsområdet  

• Drøfte, hvad der skal prioriteres på det fælles bord og hvad der skal løftes i klyngerne? Afgørende 

løbende at få afstemt dette i KOSU forud for dialog med regionen. Der skal være rum og mulighed for 

politisk prioritering i klyngerne. 

• Det er vigtigt, at vi er afstemt kommunalt på, hvad der sker i klyngerne – vigtigt at have viden om hvad 

hinanden gør 

• Konkret indspil til den kommende sundhedsaftale: Den ældre medicinske patient skal fylde mere – her 

har vi store tværsektorielle aktier.  

  

 

Indstilling: 

Formandskabet for KOSU indstiller 

• at KOSU drøfter forventninger, ambitioner og rammer for samarbejdet i KOSU de næste fire år 

 

Sagsfremstilling 

Som følge af ny valgperiode har KD-net udpeget nyt KOSU formandskab og ny kommunal repræsentation i 

Sundhedsstyregruppen, bestående af direktørerne fra de fem kommuner, hvor akuthospitalerne er 

beliggende. Som start på den nye periode drøfter KOSU forventninger, ambitioner og rammer for det 

tværkommunale samarbejde de næste fire år.  

 

I den kommende periode står vi overfor en fortsat videreudvikling af det nære og sammenhængende 

sundhedsvæsen. Der er en ny national sundhedsaftale på vej, 10 års psykiatriplan, vi skal etablere politiske 

klyngegrupper, indgå ny midtjysk sundhedsaftale, implementere flere nationale kvalitetskrav for blot at 

nævne noget af det. Og samtidig står vi overfor store rekrutteringsudfordringer.  
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Drøftelsen tager udgangspunkt i følgende reflektionsspørgsmål: 

• Forventningsafstemning – hvad er mine forventninger til KOSU arbejdet? 

• Hvilke perspektiver ser jeg i det tværkommunale og tværsektorielle samarbejde de næste fire år? 

o Hvad kan og vil vi samarbejde om?  

o Hvor ens skal vi være? Hvor ligger balancen mellem det fælles bord og klyngen? 

• Hvordan indfrier vi potentialet med det nye politiske set-up? 

Som udgangspunkt for drøftelsen indleder KOSU formandskabet punktet med deres forventninger til den 

kommende periode samt orienterer om det netop afholdte døgnseminar i Sundhedsstyregruppen, hvor 

ambitioner i forhold til det tværsektorielle samarbejde blev drøftet.  

 

3. Etableringen af de politiske sundhedsklynger  

 

Referat  

Lasse Jacobsen indledte punktet med overvejelser og opmærksomhedspunkter ift., hvordan vi organiserer 

os bedst muligt i de nye sundhedsklynger. Herunder også den videre proces i KD-net, som skal drøfte model 

for administrativ understøttelse af sundhedsklyngerne på det kommende møde.  

• Målet er at skabe kommunal sammenhængskraft mellem de administrative og politiske klynger og 

Sundhedssamarbejdsudvalget 

• Der er behov for agilitet og fleksibilitet, så den enkelte klynge kan aftale nærmere parterne imellem ift. 

bemanding mv. 

• Der er behov for en vis ensartethed på tværs af klyngerne  

• Opmærksomhed på, hvordan får vi lavet den gode fælles politiske dagsorden 

• Vigtig, at den politiske klyngeoverbygning bliver et samspil mellem kommuner, region og almen praksis 

• Der skal være dialog på tværs med regionen, da det skal være en fælles model 

 

Klyngerne gav en status på overvejelser om etablering af de politiske sundhedsklynger: 

• Horsensklyngen: Den kommune, der har formandskabet, varetager sekretariatsbetjeningen – gerne i tæt 

samspil med det Fælleskommunale Social- og Sundhedssekretariat.  

• Vestklyngen: Den kommune, der har formandskabet, har også sekretariatet. Det er op til den enkelte 

kommune om det er kommunaldirektøren eller fagdirektøren der følger borgmesteren. Man er optaget af, 

hvordan vi får lavet gode politiske dagsordner. 

• Randersklyngen: Samme overvejelser, som Horsens og Vestklyngen. Vigtigt med embedsmænd til at 

understøtte det politiske niveau. 

• Aarhusklyngen: Er i overvejelser om, hvordan det politiske lag skal løftes – kræver andre politiske 

dagsordener  

• Midtklyngen: Tager hul på drøftelserne nu 

 

Forslag til kommunal administrativ understøttelse af de politiske klynger udarbejdes med afsæt i klyngernes 

overvejelser og forelægges KD-net på møde den 3. juni 2022.  
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Indstilling: 

Formandskabet for KOSU indstiller  

• At klyngerne giver status på overvejelser om etablering af de politiske sundhedsklynger 

• At KOSU drøfter fokus for sundhedsklyngernes arbejde, herunder behov for koordinering på tværs  

 

Sagsfremstilling 

Sundhedsklyngerne skal være drivkraft og ”motor” for nogle af de forandringer, som er nødvendige for at 

fremtidssikre sundhedsvæsenet. Sundhedsklyngerne skal bl.a. igangsætte konkrete samarbejdsprojekter om 

de fælles borgere, implementere og følge op på lokale og nationale initiativer, aftale modeller for bedre 

patientforløb samt følge nøgletal for borgerne i sundhedsklyngen. 

  

Den konkrete etablering af de politiske sundhedsklynger afventer, at lovgivningen falder endeligt på plads. 

Samtidig indledes en dialog om, hvordan vi får skabt en koordineret, prioriteret og effektiv administrativ 

understøttelse af klyngerne.  

  

Sekretariatsbetjeningen af de politiske sundhedsklynger skal jf. lovforslaget ske i et fællesskab mellem 

region/hospital og kommuner i det enkelte klyngesamarbejde. Som det fremgår af KLs håndbog om 

sundhedsklynger ligger der en stor indflydelse i sekretariatsbetjeningen, hvorfor kommuner og regioner skal 

have en ligeværdig rolle i sekretariatsbetjeningen. 

   

KD-net skal på møde den 3. juni 2022 behandle et forslag til, hvordan de politiske sundhedsklynger 

understøttes administrativt af kommuner og region og på en koordineret måde.  

 

KOSU giver på dagens møde en status på de lokale overvejelser.  

 

  

4. Status fra tværsektoriel gruppe om koordinering af sundhedsopgaver ift. Ukraine  

 

Referat:  

Jes Svenninggaard gav en status på arbejdet i gruppen. 

• Når der er behov for vidensdeling, udsender gruppen en direktørmail med relevant information til 

kommunerne i Midtjylland. 

• Der sikres løbende koordination og dialog med KL.  

 

KOSU tog orienteringen til efterretning. 

 

Indstilling: 

Formandskabet for KOSU indstiller, at KOSU 

• tager status til efterretning 

• drøfter særlige kommunale opmærksomhedspunkter i arbejdet 

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/det-naere-sundhedsvaesen/sundhedsklynger/haandbog/
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/det-naere-sundhedsvaesen/sundhedsklynger/haandbog/
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Sagsfremstilling 

Jes Svenninggaard, kommunal formand i gruppen, indleder punktet med aktuel status. 

 

Formandskabet for Sundhedskoordinationsudvalget har nedsat en tværsektoriel gruppe, der kan koordinere 

sundhedsopgaver i forbindelse med modtagelse af ukrainske flygtninge. Formålet med gruppen er at sikre 

en koordineret tilgang på tværs af sundhedsvæsnet i forhold til modtagelsen af ukrainske flygtninge, hvor der 

kan være behov for indsatser i både primær og sekundær regi herunder inden for somatik, psykiatri og 

psykosociale indsatser.  

 

Da gruppen nedsættes med reference til Sundhedsstyregruppen, har KOSU formandskabet bemandet 

gruppen gennem klyngeformandskommunerne. Der vil løbende blive udsendt information fra gruppen til 

sundhedsdirektører- og chefer. Kommissorium for gruppen er vedlagt.  

 

Bilag 1: Kommissorium for tværsektoriel gruppe vedr. Ukraine på sundhedsområdet 

 

 

5. Modernisering af Lægevagten 

 

Referat 

Karen Heebøl og Jes Svenninggaard indledte punktet og orienterede om arbejdet og processen:  

• Processen har været kort og intens 

• Målet er at nå frem til et forhandlingsudspil før sommerferien. Forhandlingerne skal være afsluttet 

ved udgangen af 2022 

• Kvittering for yderst brugbare input fra kommunerne forud for processen   

• Det, vi kan som kommuner, kan meget vel blive en del af løsningen – hvordan forholder vi os til det?  

• Det er aftalt med regionen, at kommunerne bliver inviteret ind i et aftalerum, hvis vi skal være en del 

af løsningen.  

 

KOSU drøftede kommunale perspektiver: 

• KOSU kvitterede for, at kommunerne er blevet inviteret med ind i processen og gav opbakning til, at 

kommunerne går i dialog med regionen om at bidrage til løsninger.  

• Vigtigt, at en eventuel opgaveoverdragelse til kommunerne sker på et formaliseret aftalegrundlag 

(klarhed på økonomi, data mv.), og at rammesætning for opgaven er på plads herunder krav til 

kompetencer m.m. 

• Vigtigt, at det politiske niveau i kommunerne aktiveres i en evt. aftale.  

• Opmærksomhed på behovet for klare kvalitetskrav til akutteams/akutpladser, hvis kommunerne skal 

påtage sig opgaver i en ny lægevagtsordning. 

• Kunne man finde klyngeløsninger for at sikre rekruttering? 

• Tænke præhospitalet sammen med en kommunal indsats? 

 

 

https://sekretariatmidtjylland.viborg.dk/media/2f0jowya/bilag-1-kommissorium-tvaersektoriel-ukrainegruppe-paa-sundhedsomraadet_godkendt.pdf
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Indstilling: 

Formandskabet for KOSU indstiller 

• At KOSU drøfter kommunale perspektiver i det videre arbejde med modernisering af Lægevagten i 

Region Midtjylland 

 

Sagsfremstilling 

Karen Heebøll og Jes Svenninggaard indleder punktet. 

 

Med den nye overenskomst mellem regionerne og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) er det aftalt, at 

der lokalt skal iværksættes en modernisering af Lægevagten, herunder at der skal ses på en evt. opdatering 

af lægevagtsaftalen. Region Midtjylland har på den baggrund igangsat en proces – i dialog med PLO-

Midtjylland (PLO-M) og kommunerne – der skal ende ud i et forhandlingsudspil før sommerferien. Både 

regionen og PLO-M har som udgangspunkt for arbejdet, at det fortsat er PLO-M, der skal drive den midtjyske 

lægevagtsordning.  

 

Baggrund  

Flere akutte patienter og en faldende opbakning til vagtlægeordningen fra PLO’s medlemmer betyder, at der 

lokalt er behov for en modernisering af Lægevagten, som kan fremtidssikre ordningen. Den faldende 

opbakning skyldes bl.a. oplevelsen af stigende belastning i dagtid, og at yngre læger har ændrede 

prioriteringer i balancen mellem arbejde og fritid.  

 

PLO-M’s udgangspunkt for processen er, at vagtlægerne skal løse færre opgaver, særligt om natten, og at 

der skal være bedre mulighed for frivilligt at afsætte vagterne. Det skal samtidig være mere attraktivt at tage 

vagter bl.a. i form af god økonomi i alle vagter samt gennem sikring af et godt arbejdsmiljø med tid til at 

holde pauser og tilstrækkelig personalemæssig opbakning i konsultationerne. Desuden ønskes højere grad 

af effektivitet bl.a. ved at vagtlægerne kører mindre ud og i stedet understøttes enten virtuelt eller via 

samarbejde med eksempelvis AMK/præhospitalet eller akutteams i kommunerne.  

 

Processen frem mod et forhandlingsudspil 

Parterne har aftalt, at der forud for forhandlingerne skal være en fælles dialogbaseret idéudviklingsfase i 

form af en tværsektoriel workshop og tre efterfølgende dialogmøder. Disse afvikles i april/maj med 

kommunal repræsentation ved bl.a. Karen Heebøll, Ikast-Brande Kommune, og Jes Svenninggaard, 

Horsens Kommune.  

 

Som kommunal forberedelse til workshoppen har de kommunale sundschefer og socialchefer haft mulighed 

for at beskrive udfordringer og ønsker i forhold til samarbejdet med Lægevagten samt give input til, hvad 

kommunerne kan byde ind med, hvis man skal tænke det fremtidige set-up på akutområdet på en ny måde.  

 

Resultatet af workshoppen blev fem temaer, som parterne efterfølgende har arbejdet videre med på tre 

dialogmøder. Temaerne er:  

• Assistance i Lægevagtskonsultationerne 

• Sygebesøg  
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• Natten  

• Digital frontlinje/slusefunktion  

• Mindre overløb fra dagtid 

 

Desuden var der en ”bobler” angående deling af data, hvor man gerne først vil undersøge, hvad der allerede 

er i gang nationalt.  

 

I forhold til kommunerne er man især interesseret i mulighederne for et tættere samarbejde med de 

kommunale akutteams.  

 

 

6. Mødet i Sundhedsstyregruppen 5. maj 2022 

 

Referat 
KOSU udvekslede synspunkter forud for mødet i Sundhedsstyregruppen. 

 

Indstilling: 

Formandskabet for KOSU indstiller 

• At KOSU udveksler eventuelle synspunkter forud for mødet i Sundhedsstyregruppen  

 

Sagsfremstilling: 

Der er møde i Sundhedsstyregruppen 5. maj 2022.  

KOSU udveksler eventuelle synspunkter vedr. punkterne. 

 

Bilag: Link til dagsorden 

 

 

7. Gensidig orientering 

 

Referat 

 

Ny kvalitets- og efteruddannelsesstrategi (KEU) 2022-2024 

Karen Heebøll orienterede kort om arbejdet med formulering af strategiske indsatsområder for 

kvalitetsudvikling i almen praksis i perioden 2022-2024. Der er bl.a. fokus på samarbejde om den akutte 

patient, fremme af lighed i sundhed (fx sundhedstjek til borgere på bosteder) og udvidet digitalt samarbejde 

om fælles patienter. Der udsendes datapakker til kvalitetsklyngerne, som også har en kommunal interesse. 

Strategien vedtages i det regionale samarbejdssystem og skal efterfølgende udmøntes i samarbejde med 

bl.a. kommunerne. 

 

 

 

https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/modefora/administrative-udvalg/sundhedsstyregruppen1/dagsordner-og-referater-fra-sundhedsstyregruppen/List
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Kommunal PRO data 

Karen Heebøll orienterede fra arbejdet i Styregruppen om kommunal PRO data. Som planlagt følges en 

bølgemodel med rullende implementering.  

 

Borgmestremøde 14. juni 2022 om de nye sundhedsklynger 

Jonna Holm Pedersen gjorde KOSU opmærksom på, at der den 14. juni afholdes et borgmestermøde om de 

nye sundhedsklynger i forlængelse af KKR mødet. Invitation er udsendt. 

 

Indstilling: 

Formandskabet for KOSU indstiller 

• At medlemmerne af KOSU orienterer hinanden, hvis man repræsenterer fællesskabet i diverse nationale 

og regionale grupper. 

 

 

8. Udpegninger på sundhedsområdet 

 

Referat 

KOSU udpegede sundhedschef Trine Brøcker, Skive Kommune, og socialchef Lone Bahnsen Rodt, Horsens 

Kommune, til Nationalt forum for psykosocial indsats ved beredskabshændelser. 

 

KOSU tog oversigten over øvrige kommunale udpegninger til efterretning. 

 

Indstilling: 

Formandskabet for KOSU indstiller, at KOSU 

• udpeger to repræsentanter – fx en sundhedschef og en socialchef - der kan repræsentere de midtjyske 

kommuner i Nationalt forum for psykosocial indsats ved beredskabshændelser  

• tager oversigten over øvrige kommunale udpegninger på sundhedsområdet til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

 

Nyudpegning til nationalt forum for psykosocial indsats 

Det nationale forum har til formål at understøtte sundhedsberedskabsplanlægning vedr. den psykosociale 

indsats på regionalt, kommunalt og nationalt niveau og imellem myndigheder og organisationer. Forummet 

referer til Sundhedsstyrelsens kontaktkreds for sundhedsberedskab. Det nationale forum afholder møder i 

Sundhedsstyrelsen to gange årligt eller efter behov (se vedlagte kommissorium, bilag 3). 

 

Kommunerne i Midtjylland har indtil nu været repræsenteret i forummet ved socialchefen fra Holstebro 

Kommune, der ønsker at udtræde. KOSU bedes derfor udpege to repræsentanter, der kan repræsentere de 

midtjyske kommuner. Sekretariatet har forud for mødet sendt forespørgsel herom til de midtjyske sundheds- 

og socialchefer. 
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Orientering om kommunale udpegninger foretaget november 2021 – januar 2022 

Af bilag 2 fremgår en oversigt over kommunale udpegninger på sundhedsområdet, der er foretaget i regi af 

KOSU i perioden februar til maj 2022. Det drejer sig om udpegninger til: 

• Den tværsektorielle ukrainegruppe  

• Human First Samarbejdsforum  

• Koordineringsgruppe for tværsektorielt samarbejde på høreområdet 

• Tværsektoriel gruppe om videokonferencer  

• Tværsektoriel gruppe vedr. fælles overvægtsindsats  

• Gruppe vedr. prøvehandling for udlevering af udstyr og ortoser til børn og unge med cerebral parese 

 

Oversigten gøres tilgængelig på det fælleskommunale sekretariats hjemmeside, hvor der arbejdes på at lave 

et samlet overblik over kommunal repræsentation i tværsektoriel sammenhæng. 

 

Bilag: 

Bilag 2: Oversigt over kommunale udpegninger på sundhedsområdet (februar-maj 2022) 

Bilag 3: Kommissorium for Nationalt forum for psykosocial indsats ved beredskabshændelser  

 

 

9. Eventuelt 

 

Referat 

Lasse Jacobsen orienterede om, at Aarhus Kommune har anmodet om muligheden for at kunne stille med to 

repræsentanter i KOSU og Sundhedsstyregruppen. Der var i KOSU opbakning til anmodningen, der 

behandles i KD-net. 

 

Mødeafvikling 

KOSU drøftede kort ønsker til fremadrettet mødeafvikling, og gav opbakning til for nuværende at holde fast i 

de planlagte fire årlige mødedage. KOSO besluttede, at udgangspunktet indtil videre er fysisk fremmøde, 

men med mulighed for, om nødvendigt, at kunne deltage virtuelt. 

 

Vigtigheden af at kunne være operationelle og handlekraftige også løbende imellem møderne blev pointeret. 

Opstår behov for møder i mellemrummene mellem de planlagte møder var der enighed om, at disse kan 

afvikles virtuelt.  

 

 

  

https://sekretariatmidtjylland.viborg.dk/media/vz1lk43q/bilag-2-oversigt-over-kommunale-udpegninger-paa-sundhedsomraadet-februar-maj-2022.pdf
https://sekretariatmidtjylland.viborg.dk/media/vz1lk43q/bilag-2-oversigt-over-kommunale-udpegninger-paa-sundhedsomraadet-februar-maj-2022.pdf
https://sekretariatmidtjylland.viborg.dk/media/oxrlrhgz/bilag-3-kommissorium-for-det-nationale-forum-for-psykosocial-indsats-ved-beredskabshaendelser-januar-2019.pdf
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10. Skriftlig orientering 

Status på det tværsektorielle indkøbssamarbejde af stomiprodukter  

Der er igangsat et fælles udbud af stomiprodukter i samarbejde mellem Region Syddanmark, Region 

Midtjylland og de 41 kommuner. Et tværsektorielt udbud forventes at skabe et ensartet produktudvalg til 

gavn for stomiopererede borgere og personale. Forventeligt vil et fælles udbud medvirke til at optimere 

processer og økonomi på tværs af sektorer. 

 

Der arbejdes på 3 udbud i 2022:  

• Udbud af stomiprodukter  

• Udbud af websystem  

• Udbud af lagerlogistik 

 

Se bilag for nærmere information om nuværende og kommende udbud på stomiområdet. 

 

Bilag 4: Status til KOSU om det tværsektorielle indkøbssamarbejde  

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fsekretariatmidtjylland.viborg.dk%2Fmedia%2Fp2dbobi5%2Fbilag-4-status-til-kosu_tvaersektorielt-indkoebssamarbejde_april-2022.docx&wdOrigin=BROWSELINK

