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Udpegninger på sundhedsområdet 
 

Nedenfor fremgår en oversigt over kommunale udpegninger på sundhedsområdet, der er 
foretaget i regi af KOSU i perioden februar til maj 2022 
 

Den tværsektorielle ukrainegruppe  

Den tværsektorielle ukrainegruppe har til hensigt 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 indenfor somatik, psykiatri 

og psykosociale indsatser.  

 

Der er delt formandskab mellem region og kommuner. Derudover er gruppen kommunalt 

repræsenteret fra hhv. sundhedsområdet samt børne- og ungeområdet ift. psykiatri.  

• Kommunal medformand (dækker desuden psykiatri ift. voksne: Jes Svenninggaard, di-

rektør, Horsens Kommune 

• Sundhedsområdet: Hanne Linnemann, leder af sundhedsstaben, Aarhus Kommune 

• Maria Virhøj Madsen, leder af Center for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Ran-

ders Kommune  

 

 

Human First Samarbejdsforum  

Samarbejdsforum (tidligere styregruppe) består af ledelsesrepræsentanter fra de fire part-

nerskabsorganisationer og har ansvaret for at prioritere og godkende nye aktiviteter og 

projekter i Human First samt understøtte udvikling og fremdrift i de valgte indsatsområder, 

aktiviteter og projekter. Desuden har Samarbejdsforum ansvaret for at forbinde strategiske 

satsninger i henholdsvis Human First og hjemorganisationerne. Foruden de nævnte opga-

ver lægges der fra kommunal side vægt på, at de kommunale repræsentanter er med til at 

udbrede viden om Human First og resultater fra indsatser i Human First til kommunerne 

bl.a. i form af videndeling i klyngerne. En anden væsentlig opgave at bidrage til, at resulta-

ter fra projekter og indsatser i Human First omsættes til kommunal praksis f.eks. i form af 

tilbud til borgerne eller uddannelsestilbud til de kommunale medarbejdere.  

 

Kommunerne har fem pladser i Samarbejdsforum (udpeget via klyngerne):  

• Vestklyngen: Kommunal formand i Human First: Direktør, Anette Ørbæk Andersen, 

Ringkøbing- Skjern Kommune 

• Aarhusklyngen: Kommunal suppleant i formandskabet, Sundhedschef, Otto Ohrt, Aar-

hus Kommune 

• Midtklyngen: Sundhedschef, Kristine Stange, Viborg Kommune 

• Horsensklyngen: Sundheds- og omsorgschef, Anne Stenbæk, Odder Kommune 

• Randersklyngen: Sundhedschef, Christina Breddam, Randers Kommune 
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Koordineringsgruppe for tværsektorielt samarbejde på høreområdet  

Gruppens formål er at understøtte og styrke det tværsektorielle samarbejde på høreområ-

det i Midtjylland og herigennem bidrage til gode og sammenhængende forløb for borgerne. 

Opgaverne kommer bl.a. til at bestå i opdatering og implementering af et snitfladekatalog 

på høreområdet samt arbejde med en fælles digital platform, der giver overblik over de 

forskellige tilbud inden for høreområdet i Midtjylland.  

 

Gruppen nedsættes for en 2-årig periode og har delt kommunalt og regionalt formandskab. 

Herudover er der udpeget en kommunal ledelsesrepræsentant på høreområdet fra hver af 

de fem klynger:  

• Kommunal formand i koordineringsgruppen: Sundhedschef, Christina Breddam, Ran-

ders   Kommune 

• Randersklyngen: Leder Hørecenter Midt, Jan Væring, Randers Kommune 

• Viborgklyngen: Centerleder CKU Viborg/Skive, Martin Bork Sørensen, Skive Kommune 

• Horsensklyngen: Afdelingsleder CKT og Erhvervet Hjerneskade, Lotte Kjemstrup, Hor-

sens Kommune 

• Vestklyngen: Afdelingsleder i Center for Kommunikation, Henriette Kruuse Gadegaard, 

Herning Kommune 

• Aarhusklyngen: Leder Center for Syn og Hjælpemidler, Dorte With, Aarhus Kommune 

 

Tværsektoriel gruppe om videokonferencer  

Gruppen har til opdrag at sikre udbredelse og brug af videokonference i Region Midtjyl-

land, jfr. praksisplanen og den nye overenskomst for almen praksis (OK22). Det skal bl.a. 

ske ved at udpege områder, hvor det er særlig relevant at anvende videokonferencer, 

samt ved at bidrage til at udbrede de gode erfaringer, der allerede er i regionen ift. brug af 

videokonferencer.  

 

Til gruppen er udpeget én kommunal repræsentant: Gitte Nørgaard - Chef for Sygepleje 

og Hjemmepleje, Sundhed og Ældre, Herning Kommune.  

 

Tværsektoriel gruppe vedr. fælles overvægtsindsats  

Til det videre arbejde med at omsætte intentionspapiret om fælles politisk retning for over-

vægt i Midtjylland har Sundhedsstyregruppen nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe.  

Kommissoriet er godkendt i Sundhedsstyregruppen 15.11.21 (link). Gruppen mødes første 

gang i maj 2022. 

 

De kommunale repræsentanter i gruppe er: 

• Kommunal formand for arbejdet: direktør Pia Ulv Helleland, Lemvig Kommune 

• Sundhedschef Christina Breddam, Randers Kommune (udpeget af KOSU) 

• Sundhedschef Kristine Stange, Viborg Kommune (udpeget af KOSO) 

• Ledende sundhedsplejerske Louise Falk Lauritsen, Herning Kommune (udpeget af 

BKF) 

• Ledende sundhedsplejerske Birgitte Olsen, Silkeborg Kommune (udpeget af BKF) 

 

https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/api/NewESDHBlock/DownloadFile?agendaPath=%5C%5CRMAPPS0221.onerm.dk%5CCMS01-EXT%5CESDH%20Data%5CRM_Internet%5Cdagsordener%5CSundhedsstyregruppen%202021%5C15-11-2021%5CAaben_dagsorden&appendixId=323235
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Tværsektoriel arbejdsgruppe vedr. afprøvning af model for udlevering af ortoser og 

udstyr til børn og unge med cerebral parese  

Arbejdsgruppens opdrag er at planlægge en afprøvning og evaluering af model for udleve-

ring af ortoser og udstyr til børn og unge med cerebral parese (CP), hvor ansvaret for ud-

levering samles i én sektor – i regionen. Herefter træffes beslutning i Sundhedsstyregrup-

pen om, hvorvidt der skal udarbejdes et udkast til lokalaftale på baggrund af erfaringerne 

fra prøvehandlingen.  

 

Kommissoriet er godkendt i Sundhedsstyregruppen 13.09.21 (link). Gruppen har første 

møde primo maj 2022. 

 

De kommunale repræsentanter i gruppen er: 

• Kommunal formand: Louise Krarup Lyngsøe, teamleder, Viborg Kommune  

(KOSU-ophæng er Mette Andreassen, direktør Viborg Kommune) 

• Julie Mosbæk Fisker, administrativ sagsbehandler Skanderborg Kommune 

• Katrine Møller Klausen, CPOP koordinator Horsens Kommune 

• Tatiana Hjorth Sørensen, juridisk specialkonsulent Aarhus Kommune 

 
 

https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/api/NewESDHBlock/DownloadFile?agendaPath=%5C%5CRMAPPS0221.onerm.dk%5CCMS01-EXT%5CESDH%20Data%5CRM_Internet%5Cdagsordener%5CSundhedsstyregruppen%202021%5C13-09-2021%5CAaben_dagsorden&appendixId=317708

