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Bilag til KOSU møde 9.2.2022 
 

 
 
 

 
 
Udpegninger på sundhedsområdet 
 

Nedenfor fremgår en oversigt over kommunale udpegninger på sundhedsområdet, der er foretaget 
i regi af KOSU i perioden november 2021 til januar 2022. 
 

Programstyregruppen for tværsektorielle telemedicinske indsatser  
Programstyregruppen har det overordnede ansvar for implementering af tværsektorielle telemedi-
cinske indsatser i Region Midtjylland og kommuner. I september 2021 godkendte DKS en ny 
govenance for telemedicinske indsatser (link). Dette indbefatter ændringer i sammensætningen af 
programstyregruppen, hvor den kommunale del af klyngerne har valgt én repræsentant hver.  
De kommunale medlemmer ses herunder. 
 
- Kommunal formand i programstyregruppen: Koncerndirektør Lauge Clemmensen, Silkeborg  
- Vestklyngen: Direktør Lone Becker Kjærgaard, Holstebro (skal genbesættes grundet jobskifte) 
- Midtklyngen: Direktør Lars Harder, Skive 
- Horsensklyngen: Økonomi og administrationschef Velfærd og sundhed Søren Grotkær, Horsens 
- Randersklyngen: Sundhedschef Lene Jensen, Randers 
- Aarhusklyngen: Forvaltningschef Anette Secher, Aarhus 
 

Udvalget for dataanvendelse og formidling 
Udvalget er en del af den nationale governance for data på sundheds- og ældreområdet. Udvalget 
fungerer som beslutnings- og samarbejdsorgan for dataanvendelse og formidling af data blandt re-
levante aktører på sundheds- og ældreområdet og arbejder bl.a. for, at relevante sundhedsdata 
stilles til rådighed, synlighed og indsigt i sundhedsvæsnets og ældreplejens resultater ift. kvalitet, 
aktivitet og økonomi.  
 
KKR Midtjylland har ét medlem i udvalget, som er udpeget via forespørgsel til sundheds- og æl-
drecheferne. Nyt medlem er Sundheds- og ældrechef Charlotte F. Gjørup, Horsens.  
 

Det palliative råd  
Rådet koordinerer samarbejdet mellem de palliative enheder og giver tværfaglig rådgivning i pallia-
tive spørgsmål til den administrative og politiske ledelse i regionen. Af rådets forretningsorden 
fremgår det, at udpegning af den kommunale repræsentant sker via kommunerepræsentanterne i 
Sundhedsstyregruppen.  
 
Udpegningen har resulteret i genvalg for perioden 2022-23 af Leder af Sekretariat og Faglig drift 
og Udvikling i Sundhed og Omsorg, Dorthe Gammelgaard Jensen, Ringkøbing-Skjern. 
 

Den Regionale Patientsikkerhedsgruppe 
Gruppen har til formål at identificere regionale risikoområder og gennem videndeling og indsamling 
at understøtte hurtig læring på tværs i regionen. I gruppen er ét kommunalt medlem repræsenteret 
mhp. at sikre det tværsektorielle perspektiv på patientsikkerhedsproblemstillingerne samt at sikre 
videreformidling af informationer til kommunerne.  
 
Nyt kommunalt medlem i gruppen er Sundhedsfaglig Kvalitetskonsulent Anne-Sofie Gade Lybker, 
Horsens. 
 

https://sekretariatmidtjylland.viborg.dk/media/o0gao5xk/punkt_8_bilag_4-styregruppeaftale-programstyregruppen_kommissorium.pdf
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Kommunale repræsentanter til sundhedsfagligt arbejdsspor for telemedicin 
Til det sundhedsfaglige arbejdsspor for telemedicin til borgere med hjertesvigt jf. ny governance på 
det telemedicinske område (link) er der fire kommunale pladser. Der har været rundsendt fore-
spørgsel til sundhedsdirektører- og chefer herom, og to ud af de fire pladser til arbejdssporet er 
besat.  
 
De to repræsentanter er Leder for Skive Sundhedscenter Marianne Balsby og leder for Skander-
borg Sundhedscenter Heidi Schmidt.  
 
Det fælleskommunale sekretariat vurderer, at de to kan repræsentere kommunerne ind i sund-
hedssporet. Skulle der være interesserede til de sidste to poster, kan de stadig besættes.  

 
 

https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/api/NewESDHBlock/DownloadFile?agendaPath=%5C%5CRMAPPS0221.onerm.dk%5CCMS01-EXT%5CESDH%20Data%5CRM_Internet%5Cdagsordener%5CSundhedsstyregruppen%202021%5C10-05-2021%5CAaben_dagsorden&appendixId=306382

