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REFERAT 

Møde i KOSU den 7. maj 2020 

 

Tid & Sted:  7. maj 2020 

Kl. 10.00-11.45  

  Videomøde 

Opkaldsnummer: link til videomødet er fremsendt via kalenderinvitationen 
 

Evt. afbud meddeles til libok@aarhus.dk hurtigst muligt.  

 

Dagsorden 

 

1. Mødedeltagere 

 

Mødedeltagere: Flemming Storgaard, kommunaldirektør, Ikast-Brande Kommune (formand)   

Lone Rasmussen, direktør, Skanderborg Kommune (næstformand)   

Søren Liner Christensen, direktør, Herning Kommune (næstformand) 

Mette Andreassen, direktør, Viborg Kommune 

Lone Becker Kjærgaard, direktør, Holstebro Kommune   

Hosea Dutschke, direktør, Aarhus Kommune 

Ulrik Johansen, direktør Favrskov Kommune 

  Jonna Holm Pedersen, KKR-konsulent, KKR Midtjylland 

Anders Horst Petersen, konsulent, KOSU-sekretariatet  

Sine Møller Sørensen, specialkonsulent, KOSU-sekretariatet  

  Mads Venø Jessen, specialkonsulent, KOSU-sekretariatet  

  Linda Bonde Kirkegaard, konsulent, KOSU-sekretariatet  

 

 

Afbud:   

Lone Becker Kjærgaard, direktør, Holstebro Kommune 

Hosea Dutschke, direktør, Aarhus Kommune 

  

 

  

 

2. Læring og erfaringer på baggrund af COVID-19 

 

Referat 

mailto:libok@aarhus.dk
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KOSU drøftede indledningsvist læringspunkter indtil nu vedr. håndteringen af COVID-19. Herunder blev 

følgende læringspunkter nævnt: 

• Gode erfaringer med virtuelle møder – fx kan vi fremadrettet afvikle nogle af KOSU-møderne virtuelt 

• Klyngesamarbejdet er blevet styrket af, at vi har haft en klar opgave – hvordan bevarer vi den 

hurtige agilitet fremadrettet i det tværsektorielle samarbejde? 

• Situationen vedr. værnemidler har været vanskelig – her er der læring ift. at gøre det bedre 

• Direkte kommunikation er essentiel:  

o fx vigtigt med direkte og hurtig kommunikation fra regionen til kommunerne 

o daglige direktørmails fra KL har været givtig 

o Sundhedsstyregruppens fasepapir har bidraget til en fælles forståelsesramme  

• Sundhedsberedskabsplanerne bør evalueres på baggrund af COVID-19 

 

Beslutning: Punktet dagsordenssættes på møde i DKS 11. juni med henblik på en grundig drøftelse blandt 

alle 19 kommuner. KOSU samler op på drøftelsen i DKS på mødet i KOSU 3. september. 

    

 

Dagsordenspunktet: 

 

Indstilling: 

Formandskabet for KOSU indstiller 

At  KOSU drøfter erfaringer indtil nu vedr. håndteringen af COVID-19 med henblik på at drage 

læring  

 

Sagsfremstilling: 

KOSU deler på mødet erfaringer med hinanden vedr. håndteringen af COVID-19 i egen kommune og klynge 

med henblik på at drage læring og dele erfaringer på tværs. Hvor er der erfaringer, som vi fremadrettet kan 

drage læring af, der giver perspektiver på den anden side af epidemien? 

Fx brug af videomøder, perspektiver i kommunale samarbejder om kapacitet på tværs, nye måder at 

tilrettelægge borgerforløb på etc. 

 

 

3. Aftaler med almen praksis under COVID-19-epidemien 

 

Referat 

Der blev peget på, at brug af videomøder som udgangspunkt er et godt redskab også i samarbejdet med 

almen praksis. Der var enighed i KOSU om at afvente de nationale forhandlinger, og at der på nuværende 

tidspunkt ikke laves lokalaftaler med PLO-M.  

 

 

Dagsordenspunktet: 

 

Indstilling: 

Formandskabet for KOSU indstiller 

At  KOSU tager orientering om nationale forhandlinger med almen praksis til efterretning 
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At  KOSU drøfter, om der er særlige kommunale behov og ønsker til evt. nye lokalaftaler med 

almen praksis 

 

Sagsfremstilling 

På mødet orienteres om igangværende nationale forhandlinger med almen praksis samt indholdet i evt. 

afsluttede forhandlinger. Desuden ønskes en drøftelse af, om der er særlige kommunale behov og ønsker, 

der skal inddrages, hvis der sammen med Region Midtjylland i forbindelse med COVID-19-epidemien evt. 

indledes forhandlinger med PLO Midtjylland om lokale aftaler.  

 

Baggrund 

I forbindelse med COVID-19 epidemien er der indgået en række midlertidige nationale aftaler med almen 

praksis. Blandt andet er der indgået aftaler om videokonsultationer, så borgere kan konsultere egen læge 

uden fysisk fremmøde i lægepraksis.  

 

Desuden forhandler de nationale parter (PLO, Danske Regioner og KL) om en aftale om almen praksis’ rolle 

ved en evt. fase i epidemien med mange tidlige ekstraordinære udskrivelser (Svarer til fase 3 i det fælles 

forståelsespapir om udskrivelser under epidemien.) Nationalt forhandles også om øget brug af 

dosisdispensering i almen praksis.  

 

Endelig gik forhandlingerne om en ny overenskomst for almen praksis i gang i begyndelsen af 2020. 

Overenskomstforhandlingerne er midlertidigt sat på pause under epidemien.  

 

På regionalt niveau har PLO Midtjylland præsenteret forskellige forslag til nye lokalaftaler og/eller udvidelser 

af eksisterende aftaler. Af det fælles forståelsespapir om udskrivelser under epidemien fremgår det fx, at 

mulighederne for virtuelle opfølgende hjemmebesøg og faste læger til midlertidige pladser i kommunerne for 

COVID-smittede skal undersøges nærmere. Derudover har PLO Midtjylland også foreslået en udvidet aftale 

om brug af videokonferencer med kommunerne samt udvidet brug af forsøgsordningen i forhold til 

kommunale akutfunktioner.  

 

KOSU-formandskabets udmelding til PLO Midtjylland har været, at man afventer resultaterne af de 

igangværende nationale forhandlinger, før der evt. kan drøftes nye lokalaftaler.  

 

Bilag: 

• Bilag 1: Forståelsespapir om udskrivninger under COVID-19-epidemien: 

https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/moedefora/sundhedsstyregruppen/070420/punkt_1_bi

lag_1_forstaaelsespapir_030420..pdf  

• Bilag 2: Nationale aftaler med almen praksis under COVID-19-epidemien: 

https://www.laeger.dk/plo/aftaler-i-almen-praksis-under-coronaepidemien 

 

 

 

 

 

 

https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/moedefora/sundhedsstyregruppen/070420/punkt_1_bilag_1_forstaaelsespapir_030420..pdf
https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/moedefora/sundhedsstyregruppen/070420/punkt_1_bilag_1_forstaaelsespapir_030420..pdf
https://www.laeger.dk/plo/aftaler-i-almen-praksis-under-coronaepidemien
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4. Status for implementering af samarbejdsaftalen om IV behandling i nærområdet 

 

Referat 

Lone Rasmussen indledte punktet. En fælles aftale med regionen vedr. en gradvis implementering af 

samarbejdsaftalen er nu faldet på plads. Udover den gradvise implementering indeholder aftalen mulighed 

for kompensation til de kommuner, hvor hospitalet ikke melder klar pr. 1/6, og hvor kommunen er klar pr. 1/6. 

Beslutning: KOSU tog orienteringen til efterretning og gav opbakning til modellen.  

 

 

Dagsordenspunktet: 

 

Indstilling: 

Formandskabet for KOSU indstiller 

At  KOSU tager orienteringen fra Lone Rasmussen til efterretning 

At  KOSU drøfter perspektiverne ved en trinvis model for implementering af samarbejdsaftalen 

 

Sagsfremstilling 

Sundhedskoordinationsudvalget har skriftligt godkendt samarbejdsaftalen om IV behandling i nærområdet 

den 19. marts 2020. Herefter er samarbejdsaftalen sendt til godkendelse i regionen og i kommunerne. Af 

dagsorden til Sundhedskoordinationsudvalget fremgik, at man ønskede en hurtig implementering af 

samarbejdsaftalen med opstart 1. maj 2020. Desværre måtte formandskabet for 

Sundhedskoordinationsudvalget efterfølgende meddele, at dette ikke var muligt pga. situationen omkring 

COVID-19. Det blev aftalt, at der senest 1. juni 2020 skal ligge en plan for, hvornår og hvordan 

samarbejdsaftalen kan implementeres.  

 

I den nedsatte arbejdsgruppe har man haft en indledende drøftelse af implementeringen af 

samarbejdsaftalen. De kommunale repræsentanter i gruppen har foreslået, at der arbejdes på en trinvis 

implementering af samarbejdsaftalen. Første trin vil være 1. juni 2020, hvor de kommuner, der måtte ønske 

det og hvor det sker i fælles forståelse med det stedlige regionshospital, kan igangsætte implementeringen 

af samarbejdsaftalen. Andet trin af implementering vil ske 1. september 2020, hvor de resterende kommuner 

og hospitaler kommer med. Den trinvise implementering afhænger naturligvis af, at situationen omkring 

COVID-19 er stabil.  

 

Der kan peges på en række fordele og ulemper ved den trinvise implementering:  

 

Fordele ved den trinvise implementering:  

• Kommunerne får mulighed for at fastholde et godt tilbud til borgerne 

• De kommuner, der allerede laver IV, kan forsætte med dette og slipper evt. for at måtte lukke ned for 

at skulle starte op igen til efteråret, fordi finansieringen til opgaven er ophørt 

• I mange kommuner er IV opgaven på mange måder veletableret og der vil derfor ikke være store 

faglige udfordringer med opgaven 

• Med opstart 1. juni 2020 vil der kunne indhøstes erfaringer med bl.a. afregning, der vil være brugbar 

når de øvrige kommuner starter implementeringen 1. september 2020 

• Fordelen for hospitalerne vil være, at kommunerne kan afhjælpe ved at hjemtage IV patienterne 
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Ulemper ved den trinvise implementering:  

• Der kan være en regional bekymring for, at man ikke kan nå at have oplæring, kompetenceudvikling 

og logistik på plads til 1. juni 2020 ift. øget brug af selvadministration, tablet og brug af pumpe. De 

tre metoder er indregnet som en forudsætning for økonomien i aftalen.  

• Den trinvise implementering giver en uensartet implementering på tværs af regionen, hvilket kan 

besværliggøre det for hospitalerne, når der udskrives på tværs af regionen til forskellige kommuner 

• Det er svært at lave en sammenhængende fortælling om IV aftalen ift. f.eks. en pressemeddelelse.  

 

KOSU sekretariatet vil frem mod KOSU mødet 7. maj 2020 bede kommunerne om en tilkendegivelse på, 

hvornår man ønsker starte med implementeringen af samarbejdsaftalen. Tilbagemeldingen fra kommunerne 

og drøftelserne i KOSU vil efterfølgende blive behandlet på mødet i Sundhedsstyregruppen 7. maj 2020.    

  

 

Proces 

 

 
 

KOSU & 

SSG 

Udmelding 

Om 

implementering  

Første trin  

implementering 

Andet trin 

Implementering  
  

 

 

  7. maj  Primo uge 20  1.juni 1. september   

 

 

 

5. Fælles Servicecenter for Telesundhed (FSC) – status 

 

Referat 

Flemming Storgaard indledte punktet og orienterede kort om forslag til model for en mere aktivitetsbestemt 

finansiering af FSC samt om et regionalt forslag til en midlertidig løsning fremsendt af koncerndirektør 

Pernille Black Hansen. 

• Der er udarbejdet forslag til, hvordan den merøkonomi som foreningsdannelsen af FSC vil medføre, 

kan tilvejebringes via overhead på eksisterende/kommende projekter. 

• Regionen har tilkendegivet, at de finder det vanskeligt på nuværende tidspunkt at påføre 

eksisterende projekter merudgifter og foreslår en midlertidig landing på merøkonomien, hvor der i 

første omgang ikke er merudgifter for kommunerne. Ordningen indebærer, at Region Midtjylland 

bidrager med 350.000 kr. til at dække de øgede driftsudgifter. De resterende midler forventes 

tilvejebragt ved, at FSC i øget omfang tager et rådgivningshonorar for de projekter, som der ydes 

rådgivning til. Derudover skal der findes mindre administrative besparelser. 

• Efterfølgende har vi et fælles forestående arbejde med at få konsolideret FSC og afklaret den 

fremtidige økonomi.  

• KOSU drøftede i den forbindelse perspektiverne for samfinansiering.  

 

Beslutning: KOSU tog orienteringen til efterretning og kvitterede for det regionale forslag til midlertidig 

løsning.  



   

6 
 

Dagsordenspunktet: 

 

Indstilling: 

Formandskabet for KOSU indstiller 

At  KOSU tager orientering om status på FSC til efterretning  

 

Sagsfremstilling 

Som opfølgning på beslutningerne i KOSU på mødet den 20. februar 2020 gives en kort status på processen 

omkring FSC. 

 

Region Midtjyllands direktion har godkendt den foreningsdannelse, som også KOSU gav opbakning til på 

seneste møde. Derfor arbejdes der på at skabe en forening hurtigst muligt således, at det sikres, at FSC 

operer på et lovmedholdeligt grundlag. Forventningen er, at FSC fra 1. august 2020 eller snarest derefter vil 

kunne etableres som en forening. 

Foreningens sammensætning er også drøftet mellem Sundhedsstyregruppeformandskabet, og der er 

enighed om at starte foreningen med differentierede medlemskaber og efterfølgende vurdere, om det er den 

rette konstruktion for foreningen.  

Dermed vil foreningen i et strategisk perspektiv kunne optage medlemmer uden for den midtjyske geografi, 

hvilket kan styrke foreningens udvikling, den samlede økonomi og potentielt reducere omkostningerne for 

den enkelte medlemsorganisation. 

 

Som følge af foreningsdannelsen må medlemmerne ikke stille fx lokaler, rådgivning mv. gratis til rådighed for 

FSC, som det er tilfældet i dag. FSC's driftsomkostninger til husleje, IT-udstyr mv. vil derfor stige. Konkret 

vurderes disse udgifter samlet at blive 0,65 mio. kr. årligt. Det skal sikre, at foreningen agerer på 

markedsvilkår og ikke er konkurrenceforvridende. 

 

Der er ved at blive udarbejdet en model for en mere aktivitetsbestemt finansiering af FSC. Modellen 

præsenteres på mødet.  

 

 

Proces 

 

 
       

 

 

 Kaffemøde 

22.04 

KOSU møde 

07.05 

SKU møde 

28.05 

KD-net møde 

29.05 

Politisk 

godkendelse i 

byråd 

  

 

 

6. Mødet i Sundhedsstyregruppen 7. maj 2020 

 

Referat 

KOSU udvekslede kort synspunkter forud for mødet i Sundhedsstyregruppen. 
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Dagsordenspunktet: 

 

Indstilling: 

Formandskabet for KOSU indstiller 

At  KOSU udveksler eventuelle synspunkter forud for mødet i Sundhedsstyregruppen  

 

Sagsfremstilling: 

Der er møde i Sundhedsstyregruppen 7. maj 2020.  

KOSU udveksler eventuelle synspunkter vedr. punkterne. 

 

Bilag   

• Bilag 3: Link til dagsorden 

 

 

7. Status og tilkendegivelser ift. alliancen om den nære psykiatri 

Referat 

Ad. 1 Finansiering af udvikling og afprøvning af initiativer 

Flemming Storgaard orienterede om afklaring i KD-net vedr. håndtering af den fremtidige finansiering af 

initiativer i regi af alliancen om den nære psykiatri. 

Beslutning: KOSU tog orienteringen til efterretning. 

 

Ad. 2 Status fra styregruppen for alliancen om den nære psykiatri  

Søren Liner Christensen orienterede om status på arbejdet i styregruppen for alliancen: 

• Der er nedsat et formandskab for styregruppen – fra kommunal side er formandskabet Lotte 

Henriksen, Socialchef Aarhus Kommune og Rasmus Byskov-Nielsen, direktør børn og fællesskaber 

Ikast-Brande Kommune. Fra regional side er det koncerndirektør Anders Kjærulff 

• Covid-19 medfører forsinkelser i udvikling og afprøvning af de igangsatte initiativer 

• Styregruppen er optaget af at sikre en systematisk opfølgning på de igangsatte initiativer 

(understøtter de alliancens oprindelige formål/de prioriterede indsatsområder, vurdering af 

initiativernes spredningspotential mv.). 

• Der afholdes et særskilt møde mellem de regionale og de kommunale parter fra styregruppen med 

henblik på en grundig drøftelse af økonomi og commitment til initiativerne fremadrettet i alliancen.  

Beslutning: KOSU tog orienteringen til efterretning. 

 

Ad. 3 Tilkendegivelser vedr. løsningsforslag til bedre forebyggelse og behandling af selvskadende 

adfærd 

Søren Liner Christensen indledte punktet og orienterede kort om de tre løsningselementer. 

Beslutning: KOSU tilkendegav opbakning til retningen med de foreslåede løsningselementer. Ift. 

løsningselement 2 gav KOSU opbakning til at arbejde videre med forslaget, og pointerede, at den 

kommunale businesscase skal sandsynliggøres. 

 

 

 

 

https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/modefora/administrative-udvalg/sundhedsstyregruppen1/
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Dagsordenspunktet: 

 

Indstilling: 

Formandskabet for KOSU indstiller 

At  KOSU tager orienteringen om afklaring af finansiering til efterretning 

At  KOSU tager orienteringen om status på arbejdet i alliancen til efterretning  

At KOSU tilkendegiver, om man er indstillet på retningen med de foreslåede løsningsmodeller 

vedr. forebyggelse og behandling af selvskadende adfærd 

 

Sagsfremstilling 

Der gives en aktuel status på alliancen, herunder finansieringsgrundlaget for udvikling og afprøvning af 

initiativer samt afrapportering fra initiativet vedr. forebyggelse og behandling af selvskade.  

 

Finansiering af udvikling og afprøvning af initiativer / v Flemming Storgaard 

På sidste møde i KOSU 20. februar 2020 var finansiering og afprøvning af initiativer i alliancen om den nære 

psykiatri dagsordenssat. KOSU noterede sig tilkendegivelsen i DASSOS og drøftede derfor ikke forslag til 

model, men afventer en afklaring på drøftelse i KD-net regi mellem Flemming Storgaard, Jesper Thyrring 

Møller og Jesper Kaas Schmidt.  

 

Flemming Storgaard, Jesper Thyrring Møller og Jesper Kaas Schmidt har drøftet håndteringen af den 

fremtidige finansiering og er kommet frem til følgende, som er meldt ud til KD net: 

1. Hver kommune finansierer deres egne udgifter forbundet med udvikling og afprøvning af 

initiativerne. At kommunerne i øvrigt står solidarisk sammen om at realisere alliancens vision og 

initiativer, således at hver kommune og klynge har ansvar for at tage del i - og lægge økonomi til - de 

initiativer, der skabes i alliancen i et fællesskab med alliancens øvrige aktører. 

  

2. At realisering af løsninger i alliancen – i videst muligt omfang – baseres på omlægning af 

eksisterende indsatser og ressourcer (løsninger skal ikke være udgiftsdrivende). 

 

3. På ”Statusmøde for KD net” den 29. maj 2020 drøftes den samlede prioritering af de midler, som er 

afsat i KD net, med henblik på om der skal ske en anderledes prioritering af midlerne. Det vil blive 

drøftet, om der skal afsættes fælles projektmidler til den nære psykiatri – inden for det nuværende 

KD net budget. 

 

Status fra styregruppen for alliancen om den nære psykiatri / v Søren Liner Christensen, KOSU repr. i 

styregruppen for alliancen 

På mødet gives en mundtlig orientering om status på arbejdet i styregruppen for alliancen om den nære 

psykiatri. Herunder særlige opmærksomhedspunkter i forhold den videre afprøvning af initiativer. Arbejdet 

med initiativerne er påvirket af COVID-19 situationen og der kan forventes forskydninger i initiativernes 

tidsplaner. 
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Tilkendegivelser vedr. løsningsforslag til bedre forebyggelse og behandling af selvskadende adfærd 

/ v Søren Liner Christensen 

Styregruppen for alliancen har nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe, der er kommet med anbefalinger til 

bedre forebyggelse og behandling af selvskadende adfærd. Arbejdsgruppen anbefaler, at der etableres en 

bredere og mere sammenhængende palette af tilbud på området. Der er særligt brug for at etablere tidlige 

indsatser, så færre borgere udvikler behandlingskrævende eller svær selvskade. 

 

Arbejdsgruppen foreslår en samlet indsats bestående af tre løsningselementer: 

1. Kommunale taskforces for selvskade 

2. Fælles funktioner mellem region og kommuner (evt. virtuelt baserede løsninger): 

− Tilbud om tidlig afklaring og kort interventionsforløb (borgerrettet tilbud) 

− Tværsektoriel kompetenceenhed om selvskade (målrettet fagpersoner) 

3. Selvskadeteams mellem kommuner og region for de sværest selvskadende patienter 

 

Forslagene har været præsenteret og drøftet med politikere, organisationer og fagchefer på Januar-

konferencen og i alliancens styregruppe. På baggrund af input herfra er rapportens anbefalede 

løsningselementer præciseret til brug for den videre afklaring (jf. bilag 4) 

Fra regional side er der via styregruppen givet tilsagn om opbakning til at indgå i et samarbejde om 

løsningerne. 

 

Der ønskes en tilkendegivelse i KOSU af, om man er indstillet på retningen med de foreslåede 

løsningsmodeller (1-3). 

 

Punktet drøftes ligeledes på mødet i DASSOS 12. maj 2020, hvor der udover den principielle tilkendegivelse 

af om kommunerne kan bakke op om de foreslåede løsningselementer også foretages en faglig drøftelse af 

løsningselementerne.  

 

 

Proces 

 

 
       

 

 

 

 

Afrapportering 

i styregruppen 

for alliancen 

27. april  

Tilkendegivel-

se i KOSU 7. 

maj 

Tilkendegivel-

se og faglig 

drøftelse i 

DASSOS 12. 

maj 

Drøftelse i 

Styregruppen 

for alliancen 

9. juni 

   

 

 
Bilag 

• Bilag 4: Afrapportering fra arbejdsgruppe vedr. selvskade (rapport eftersendes) 
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8. Punkter til KKR mødet 17. juni 2020 

Referat 

Jonna Holm Pedersen orienterede om bruttolisten af punkter til det kommende møde i KKR. 

KOSU tog punkterne til efterretning, og tilføjede et dagsordenspunkt om overvægt. 

 

 

Dagsordenspunktet: 

 

Indstilling: 

Formandskabet for KOSU indstiller 

At  KOSU orienteres om, hvilke punkter der foreløbigt er på vej til mødet i KKR Midtjylland 

 

Sagsfremstilling 

KKR Midtjylland har møde den 17. juni 2020 og der tegner sig foreløbigt følgende punkter fra 

sundhedsområdet til mødet, der overvejende er af orienterende karakter. 

 

• Status for sundhedsaftalen 2019-2023 

• IV behandling - orientering 

• Fælles Servicecenter 

• Praksisplan 2020 

 

KOSU formandskabet får dagsordenspunkterne til godkendelse senest den 26. maj 2020. 

 

Desuden forventes, at KKR Midtjylland vil have en mere overordnet drøftelse af status og foreløbige 

kommunale erfaringer med COVID forløbet. 

 

Proces 

 

 
       

 

 

Møde i KD-

net 29. maj 

 

Møde i KKR 

formandksk. 

2. juni  

Møde i KKR 

Midtjylland 

17. juni 

     

 

 
 

       

 

9. Gensidig orientering 

Medlemmerne af KOSU orienterer hinanden, hvis man repræsenterer fællesskabet i diverse grupper. 

 

 

Referat 
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Orientering fra arbejdsgruppen om rammer for udskrivninger i fase 3 i COVID-19 epidemien 

Lone Rasmussen orienterede om arbejdet i gruppen vedr. aftaler i en evt. fase 3 i COVID-19 epidemien med 

mange ekstraordinære udskrivelser fra hospitalerne.  

 

Der er aftalt et forståelsespapir om udskrivningen under epidemien i Region Midtjylland. KL og Danske 

Regioner har nu også aftalt et forståelsespapir om udskrivelser. Sundhedsstyregruppen har bedt 

arbejdsgruppen om at vurdere, om det nationale forståelsespapir giver anledning til ændringer i det 

nuværende forståelsespapir. En forskel mellem de to forståelsespapirer er lægedækning af bl.a. kommunale 

COVID-afsnit.  

 

I den forbindelses blev det forespurgt hvor mange klynger, der arbejder med fælleskommunale covid-afsnit. 

For nuværende drejer det sig kun om Horsensklyngen.  

 

10. Eventuelt 

 

Referat 

Intet til eventuelt. 

 

 

11. Punkter til skriftlig orientering 

 

Orientering om kommunale udpegninger til hjerneskadesamrådet for voksne 

For at skabe gode rammer for det tværsektorielle samarbejde om voksne med en erhvervet hjerneskade, 

blev der i 2015 etableret et Hjerneskadesamråd på voksenområdet.  

  

Jf. samrådets kommissorium udpeges nye medlemmer hvert fjerde år. Det er DASSOS og KOSU, 

der udpeger de kommunale repræsentanter. Størstedelen af de kommunale medlemmer af det nuværende 

samråd har indgivet ønske om at fortsætte i samrådet.   

 

Nyudpegning af følgende funktioner er foretaget via mailforespørgsel til DASSOS og KOSU med følgende 

udpegning til følge:  

• Kommunal medformand: Ulrik Johansen, direktør for Social og Sundhed i Favrskov Kommune 

• Kommunal chef, der repræsenterer sundhedsområdet: Heidi Becker-Rasmussen, socialchef i 

Skive Kommune med ansvar for hjerneskadetilbud til voksne  

 

https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/moedefora/hjerneskade-voksne/godkendt-kommissorium---voksne.pdf

