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REFERAT  
 
Møde i KOSU den 9. februar 2022 
 
Tid:   Den 9. februar 2022, kl. 12.00-13.30 (der serveres frokost fra kl. 11.15 i Rådhusets kantine) 
 
Sted:   Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg – Multisalen  
 
Deltagere: Flemming Storgaard (KOSU formand) Ikast-Brande Kommune  
 Søren Liner Christensen (næstformand) Herning Kommune 
 Lone Rasmussen (næstformand) Skanderborg Kommune  
 Ulrik Johansen  Favrskov Kommune 
 Lone Becker Kjærgaard  Holstebro Kommune   
 Lotte Junker Pedersen  Struer Kommune   
 Pia Ulv Helleland  Lemvig Kommune  
 Thomas Krarup  Randers Kommune 
 H.C. Knudsen  Hedensted Kommune  
 Mette Andreassen  Viborg Kommune  
 Katrine Axél   Syddjurs Kommune  
 Karen Heebøl  Ikast-Brande Kommune   
 Jonna Holm Petersen  KKR Sekretariatet  
 Linda Bonde Kirkegaard   Fælleskommunalt sekretariat 
 Maria Eeg Smidt  Fælleskommunalt sekretariat 
 
Afbud:  Anette Ørbæk Andersen  Ringkøbing-Skjern Kommune 
 Jes Svenninggaard  Horsens Kommune  
 Lauge Clemmensen  Silkeborg Kommune  
 Lars Haarder   Skive Kommune 
 Hosea Dutschke                 Aarhus Kommune 
 Jette Lorenzen  Odder Kommune  
 Dorthe Lykke Jensen  Samsø Kommune 
 Kenneth Koed Nielsen  Norddjurs Kommune 
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1. Samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i ny valgperiode 

 

Referat 

Flemming bød velkommen til det nye store KOSU og orienterede om den nye organisering, KKR-

konstitueringen samt indstillingen til KD-nets konstituerende møde 11. februar 2022. 

KOSU drøftede muligheder og opmærksomhedspunkter og bemærkede, at den kommunale repræsentation i 

de tværsektorielle fora fremadrettet alene udgøres af de fem kommuner med akuthospitaler. Vigtigheden af, 

at alle kommunale perspektiver kommer i spil, blev pointeret. Drøftelser i KOSU forud for møderne i 

Sundhedsstyregruppen er derfor vigtige. 

  

Indstilling: 

Formandskabet for KOSU indstiller 

• At KOSU drøfter muligheder og opmærksomhedspunkter i den nye samarbejdsstruktur  

 

Sagsfremstilling 

KOSU formandskabet orienterer kort om KKR’s konstituering, hvor borgmestrene fra de fem kommuner med 

akuthospitaler kommer til at repræsentere kommunerne i Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplan-

udvalget - og på sigt det nye Sundhedssamarbejdsudvalg (link). KD-net har konstituerende møde den 11. 

februar 2022, hvor den administrative repræsentation i bl.a. KOSU’s formandskab og Sundhedsstyregruppen 

fastlægges med afsæt i KKR’s konstituering. 

 

I den nye valgperiode følger en række ændringer i den administrative og politiske samarbejdsstruktur.     

Dels har vi kommunalt evalueret og justeret de kommunale styregrupper med virkning for den nye valg-

periode. Dels er der med den nationale aftale om sundhedsklynger indført en ny ramme for den politiske 

samarbejdsstruktur, som har betydning for både den politiske og administrative organisering.  

De væsentligste ændringer i samarbejdsstrukturen rammesættes og drøftes på KOSU mødet. 

 

Det kommunale sundhedssamarbejde: KOSU er nu alle kommuner 

Social- og sundhedsdirektørerne (DASSOS og KOSU) udarbejdede i efteråret 2021 forslag til organisering af 

det tværkommunale samarbejde i en ny valgperiode. Forslaget blev godkendt af KD-net i december 2021 og 

betyder blandt andet at: 

• Det strategiske sundhedssamarbejde samles i én kommunal styregruppe med sundhedsdirektørerne fra 

alle 19 kommuner (kaldet KOSU). DKS og chefforum for sundheds- og ældrechefer nedlægges. 

• En mindre gruppe af direktører fra KOSU udgør fortsat den kommunale repræsentation i Sundheds-

styregruppen (repræsentation afklares i KD-nets konstituering den 11. februar 2022). 

• Styregruppemøder i DASSOS, KOSU, Psykiatriforum og Sundhedsstyregruppen samles på kvartalsvise 

mødedage for at effektivisere direktørressourcerne og skabe bedre sammenhæng i dagsordener. 

 

Nyt tværsektorielt Psykiatriforum: Et stærkere fælles strategisk fokus på psykiatrien  

Som en del af forslaget til KD-net indgik også en anbefaling om at etablere et tværsektorielt Psykiatriforum 

med deltagelse af regionen/regionspsykiatrien, alle 19 kommuners social- og sundhedsdirektører, 

formanden for Børne-Kulturchefforeningen samt almen praksis. Psykiatriforum anvendes til overordnede 

https://www.kl.dk/media/47533/referat-fra-moede-i-kkr-midtjylland-konst-den-19-januar-2022.pdf
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strategiske drøftelser vedr. psykiatrien, hvor udfordringer og løsninger går på tværs (fx 10 års plan for 

psykiatrien, den nære psykiatri mv.).  

 

Nyt i det det tværsektorielle sundhedssamarbejde: Politiske klynger og borgmestre i front 

Regeringen, KL og Danske Regioner har i juni 2021 indgået en politisk aftale om sammenhæng og nærhed 

(link), som bl.a. indebærer etablering af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg. Den nye struktur 

ventes at træde i kraft den 1. juli 2022 (lovgivning afventes).  

 

 

2. Ny sundhedsaftale i Midtjylland – proces og indledende drøftelse 

 

Referat 

Søren Liner Christensen indledte punktet om proces for ny midtjysk sundhedsaftale. Udkastet er lavet med 

udgangspunkt i gældende lovgivning, og der lægges op til en agil proces, hvor vi har mulighed for at justere 

ind, hvis den nye lovgivning giver anledning til det. 

➔ KOSU gav opbakning til udkast til tids- og procesplan. 

 

KOSU tog endvidere hul på en indledende drøftelse af kommunale perspektiver og ambitioner for den 

fortsatte udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Af drøftelsen kan fremhæves: 

• Vi er ikke i mål med den gældende midtjyske sundhedsaftale, derfor er de tre prioriterede brede 

indsatsområder – Fælles investering i forebyggelse, Sammen om ældre borgere samt Den nære 

psykiatri – stadig aktuelle og vigtige indsatsområder på tværs af kommuner, region og almen 

praksis. De bør derfor bæres videre ind i næste periode, da det drejer sig om det lange seje træk. 

• Psykiatrien bliver helt central – fokus på overgange mellem kommuner, region og almen praksis 

• Under overskriften forebyggelse skal vi tage udgangspunkt i de nye data fra Hvordan Har Du Det 

undersøgelsen for at se, hvad vi sammen bør prioritere 

• Da beskæftigelsesområdet hænger tæt sammen med sundhedsområdet, er det relevant at indtænke 

opfølgningsindikatorer vedrørende beskæftigelse/uddannelse mv. 

• Differentiering er et centralt emne ift. lighed i sundhed. Hvor meget kan og tør vi differentiere i vores 

indsatser? 

 

 

Indstilling: 

Formandskabet for KOSU indstiller 

• At KOSU giver opbakning til udkast til tids- og procesplan for ny sundhedsaftale i Midtjylland 

• At KOSU tager hul på en indledende drøftelse af kommunale perspektiver og ambitioner for den 

fortsatte udvikling af det nære sammenhængende sundhedsvæsen  

 

Sagsfremstilling 

Den gældende sundhedsaftale udløber 30. juni 2023, hvorfor proces for udarbejdelse af en ny midtjysk 

sundhedsaftale (femte generation) skal igangsættes. 

https://fm.dk/media/24844/aftale-om-sammenhaeng-og-naerhed-sundhedsklynger.pdf
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Forslag til tids- og procesplan 

Forslag til tids- og procesplan for den kommende sundhedsaftale er vedlagt.  

Der lægges overordnet op til en proces, hvor: 

• den nye sundhedsaftale træder i kraft 1. juli 2023 (dvs. at mulig forlængelse på ½ år fravælges) 

• den administrative proces vedr. indhold påbegyndes på et døgnseminar i Sundhedsstyregruppen i 

april 2022 

• der indhentes administrative input fra klyngerne i foråret 2022  

• Sundhedssamarbejdsudvalget udarbejder et debatoplæg med udfordringsbillede, dilemmaer og 

erfaringer samt forslag til fokusområder til brug for den politiske proces 

• der afsættes tid i august/september 2022 til lokalpolitisk drøftelse i kommuner, region og i de nye 

politiske klynger med afsæt i det politiske debatoplæg fra Sundhedssamarbejdsudvalget 

• der afholdes en bred politisk konference primo oktober 2022, hvor politisk ambitionsniveau, visioner 

og vigtigste indsatsområder i sundhedsaftalen drøftes med udgangspunkt i debatoplægget 

• januar-februar 2023 afsættes til høringsperiode 

• april-juni 2023 afsættes til godkendelse i kommuner og region 

 

KOSU drøfter forslag til tids- og procesplan tværkommunalt forud for drøftelse og godkendelse i Sundheds- 

styregruppen 9. februar 2022.  

 

Indledende drøftelse af kommunale perspektiver og ambitioner  

Som det fremgår af udkast til tids- og procesplan, lægges op til, at Sundhedsstyregruppe på døgnseminaret i 

april påbegynder den administrative proces. KOSU tager derfor nu hul på den indledende administrative 

drøftelse af, hvilke overordnede linjer og ambitionsniveau, der set fra et kommunalt synspunkt bør være 

fokus på i den kommende aftaleperiode. Drøftelsen kan tage udgangspunkt i nedenstående spørgsmål: 

• Hvad fungerer godt i den nuværende sundhedsaftale (2019-2023)? 

• Hvad fungerer ikke? 

• Hvilke emner/temaer ser I som de vigtigste i den nye midtjyske sundhedsaftale – i hvor høj grad skal 

vi videreføre nuværende visioner, principper og prioriterede indsatsområder i næste aftaleperiode? 

• Hvilke hensyn er essentielle omdrejningspunkter?  

 

Den gældende midtjyske aftale 

Den gældende sundhedsaftale Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance er en politisk aftale 

med fire overordnede visioner (Mere lighed i sundhed – socialt og geografisk, På borgerens præmisser, 

Sundhedsløsninger tæt på borgeren og Mere sundhed for pengene) og tre prioriterede indsatsområder for 

udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i Midtjylland (Fælles investering i 

forebyggelse, Sammen om ældre borgere samt Den nære psykiatri).  

Samtidig er vi enige om syv samarbejdsprincipper for det tværsektorielle samarbejde (Økonomi, Kvalitet, 

Fælles populationsansvar, At bryde med vanetænkningen, Videndeling og spredning, Tidlig og rettidig 

indsats, IT, data og telemedicin op tværs). 
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De bærende hensyn i udarbejdelsen af aftalen var bl.a.: 

• At turde prioritere og samle kræfterne på udvalgte områder  

• At sikre agilitet  

• At sikre bredt politisk ejerskab – også løbende i aftaleperioden 

• At medvirke til at gøre en forskel for de fælles borgere 

 

Bilag 1: Forslag til tids- og procesplan for den kommende sundhedsaftale i Midtjylland 

 

 

 

3. Covid-19 status  

 

Referat 

Testgruppen:  

Søren Liner Christensen orienterede kort fra arbejdet i testgruppen, der neddrosles i takt med nedtrapningen 

af testopgaven.  

 

Vaccinegruppen 

Lone Becker Kjærgaard orienterede kort om arbejdet i vaccinegruppen, der ligeledes er neddroslet, da 

efterspørgslen efter vaccination er faldet markant. Regionen arbejder på en plan for nedskalering, men 

afventer stadig de nationale rammer herfor. 

 

Erstatningssager 

KOSU drøftede kort, at kommunerne modtager erstatningssager vedr. beboere smittet med covid-19 på 

plejehjem. Sagerne har en forældelsesfrist på tre år. Den kommunale erstatningspligtig drejer sig om 

sundhedslovsydelser. 

 

Ønske om fælles tema om hygiejne 

KOSU drøftede kort læringspunkter i relation til Covid-19: 

• Det har givet anledning til at se på, hvordan vi i den enkelte kommune arbejder på tværs om 

hygiejne – også efter Covid-19.  

• Relevant med et fælles tema om hygiejne – hvordan ruster vi os kommunalt? 

 

➔ KOSU tog orienteringerne til efterretning, og udpegede Lotte Junker Pedersen, Struer Kommune til 

at afløse Lone Becker Kjærgaard, som kommunal vaccineformand.   

 

 

Indstilling: 

Formandskabet for KOSU indstiller 

• At KOSU tager status til efterretning og drøfter eventuelle tværkommunale opmærksomhedspunkter i 

relation til, at COVID-19 nu ikke længere karakteriseres som en samfundskritisk sygdom 

https://sekretariatmidtjylland.viborg.dk/media/e34f3d2w/bilag-1-forslag-til-tids-og-procesplan-for-den-kommende-sundhedsaftale-i-midtjylland.pdf


   

6 
 

Sagsfremstilling 

På mødet gives en status fra de tværsektorielle grupper vedr. vaccination og test. 

 

 

4. Mødet i Sundhedsstyregruppen 9. februar 2022  

 

Referat 
KOSU udvekslede synspunkter forud for mødet i Sundhedsstyregruppen. 

 

Indstilling: 

Formandskabet for KOSU indstiller 

• At KOSU drøfter væsentlige opmærksomhedspunkter forud for mødet i Sundhedsstyregruppen  

 

Sagsfremstilling: 

KOSU drøfter dagsorden til det kommende møde i Sundhedsstyregruppen 9. februar 2022. Der lægges ikke 

op til en gennemgang af dagsordenen, men en mulighed for at drøfte væsentlige opmærksomhedspunkter.  

 

Bilag: Link til Sundhedsstyregruppe dagsorden 

 

 

5. Udpegninger på sundhedsområdet 

 

Referat 

KOSU drøftede de kommunale udpegninger og besluttede følgende: 

• Til Human First formandskabet: godkendt som indstillet. 

• En kommunal formand på chefniveau til arbejdsgruppe vedr. prøvehandling om ortoser til børn og unge 

med cerebral parese: afventer fortsat. KOSU-repræsentanterne afsøger i eget bagland 

• Kommunal formand til DIGTE: KOSU besluttede, at udpegningen afventer 

• Repræsentanter til tværsektoriel gruppe om overvægt: KOSU udpegede Christina Breddam, 

sundhedschef i Randers Kommune og Kristine Stange, sundhedschef i Viborg Kommune 

 

Indstilling: 

Formandskabet for KOSU indstiller at KOSU udpeger: 

• Til Human First formandskabet: Direktør Annette Ørbæk Andersen, Ringkøbing-Skjern Kommune med 

sundhedschef Otto Ohrt, Aarhus Kommune, som suppleant  

• Til arbejdsgruppe vedr. prøvehandling om ortoser til børn og unge med cerebral parese: En kommunal 

formand på chefniveau  

• Til styregruppen DIGTE (Digitale løsninger og Telemedicin): En kommunal formand på direktørniveau 

• Til tværsektoriel gruppe om overvægt: To kommunale ledelsesrepræsentanter fra sundhedsområdet 

 

 

https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/modefora/administrative-udvalg/sundhedsstyregruppen1/dagsordner-og-referater-fra-sundhedsstyregruppen/?SelectedYear=2022&SelectedMeetingId=5035
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Sagsfremstilling 

Udpegning til Human First formandskab 

I forbindelse med at de midtjyske kommuner i juli 2021 trådte ind i Human First partnerskabet skal der 

udpeges to kommunale repræsentanter til formandskabet. Hidtil har Annette Ørbæk Andersen (kommunal 

formand) og Otto Ohrt, Sundhedschef i Aarhus Kommune, (suppleant) fungeret som repræsentanter for 

kommunerne i både formandskabet og Samarbejdsforum. De stiller sig begge til rådighed for udpegning med 

henblik på at sikre kontinuitet i Human First samarbejdet og sikre forankring af resultaterne fra Human First i 

kommunerne. Det er KD-net, der efter indstilling fra KOSU, foretager endelig udpegning. 

 

Formand til arbejdsgruppe vedr. prøvehandling om ortoser til børn og unge med cerebral parese 

Der udestår udpegning til arbejdsgruppen vedr. prøvehandling for udlevering af udstyr og ortoser til børn og 

unge med cerebral parese, hvor der mangler en kommunal formand på chefniveau med ansvar for området. 

Der skal i alt udpeges seks kommunale repræsentanter til gruppen. Der er via forespørgsel til sundheds-

cheferne indmeldt repræsentanter til de fem øvrige kommunale medlemmer til arbejdsgruppen, men der 

mangler fortsat en formand. Endelig udpegning blandt de indmeldte repræsentanter foretages, når den 

kommunale formand er udpeget. Kommissoriet er godkendt i Sundhedsstyregruppen 13.9.21 (link).  

 

Kommunal formand til DIGTE (Tværsektoriel styregruppe om Digitale løsninger og Telemedicin) 

Formålet med Styregruppen DIGTE er at etablere en overordnet styringsmodel, som skal styrke og udvikle 

det tværsektorielle samarbejde inden for telemedicin og digitaliseringsområdet i overensstemmelse med 

sundhedsaftalen (link). DIGTE har til formål at udvikle, fastholde og videreudvikle fælles løsninger, som 

sættes i drift, og sikre sammenhæng mellem de digitale sundhedsløsninger i Midtjylland og nationalt.  

DIGTE mødes fire til fem gange årligt. Formandskabet består af en kommunal og en regional formand.  

Lone Becker Kærgaard har fået nyt job, og på den baggrund skal der findes en ny kommunal formand.  

 

Tværsektoriel gruppe om overvægt 

Til det videre arbejde med at omsætte intentionspapiret om fælles politisk retning for overvægt i Midtjylland 

nedsætter Sundhedsstyregruppen en tværsektoriel arbejdsgruppe. Kommissoriet er godkendt i Sundheds-

styregruppen 15.11.21 (link). Den kommunale formand for arbejdet er direktør Pia Ulv Helleland, Lemvig 

Kommune. Der skal udpeges 2 kommunale ledelsesrepræsentanter fra sundhedsområdet (via KOSU) samt 

2 kommunale ledelsesrepræsentanter fra børne- og ungeområdet (via Børne-Kulturchefforeningen).  

 

 

6. Eventuelt og øvrige orienteringer  

 

Referat 

Kommunal PRO 

Karen Heebøl orienterede om, at nyhedsbreve om Kommunal PRO er på trapperne, da tidsplanen vedr. 

afprøvningen ser ud til at holde. Nyhedsbrevene sendes ud via de kommunale kontaktpersoner. 

 

 

 

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
https://www.rm.dk/om-os/organisation/it/nyheder/2021/styrket-styring-pa-digitale-projekter-i-region-og-kommuner/
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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Kort refleksion på præmieredagen på den samlede mødedag. 

Umiddelbart positiv tilbagemelding. Der blev fremsat et ønske om, at dagsordnerne sendes ud tidligere, så 

der er bedre tid til forberedelse i det kommunale system. Sekretariatet bestræber sig på at imødekomme 

ønsket særligt ift. de kommunale fora. 

 

 

Gensidig orientering 

Medlemmerne af KOSU orienterer hinanden, hvis man repræsenterer fællesskabet i diverse nationale og 

regionale grupper. 

 

 

Orientering om præsentation af ”Hvordan har du det 2021” 

Defactum præsenterer den nye sundhedsprofil fra ”Hvordan har du det” 2021 undersøgelsen på en virtuel 

konference den 16. marts 2022 kl. 9-15. Der vil være fokus på temaerne COVID-19, sundhedsvaner og 

mental sundhed. Mere information om konferencen findes her: (link) 

 

Orientering om kommunale udpegninger foretaget november 2021 – januar 2022 

I bilaget fremgår en oversigt over kommunale udpegninger på sundhedsområdet, der er foretaget i regi af 

KOSU i perioden november 2021 til januar 2022. Det drejer sig om udpegninger til: 

• Programstyregruppen for tværsektorielle telemedicinske indsatser  

• Udvalget for dataanvendelse og formidling 

• Det palliative råd 

• Den Regionale Patientsikkerhedsgruppe 

• Sundhedsfagligt arbejdsspor for telemedicin 

 

Bilag 2: Oversigt over kommunale udpegninger på sundhedsområdet (nov. 2021 til jan. 2022) 

 

 

https://www.defactum.dk/om-DEFACTUM/projektsite/hvordan-har-du-det/konference-2022/
https://sekretariatmidtjylland.viborg.dk/media/oh1n35qd/bilag-2-oversigt-over-kommunale-udpegninger-paa-sundhedsomraadet-nov-2021-til-jan-2022.pdf

