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Til: Regionsrådet 

Funktioner for Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde, Sundhedskoordinati-
onsudvalget, Praksisudvalget, de regionale samarbejdsudvalg samt Patientind-
dragelsesudvalget 
 

 
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde 
Ifølge styrelsesvedtægten har udvalget politikformulerende og politikkontrollerende og 
opfølgende opgaver på følgende områder: 

 
a) Udvikling af praksissektoren, herunder relationerne til praksisplanudvalg og 

samarbejdsudvalg 
b) Samarbejdet med kommunerne 
c) Relationerne til Sundhedskoordinationsudvalget 
d) Relationerne til Patientinddragelsesudvalget 
e) Ulighed i sundhed 

 
Sundhedskoordinationsudvalget, Praksisplanudvalget og de regionale samarbejdsudvalg er 
alle udvalg, hvor regionens politikere er repræsenteret sammen med eksterne parter. Vare-
tagelsen af relationerne til disse udvalg betyder derfor, at Udvalget vedr. tværsektorielt 
samarbejde får en central opgave i forhold til den overordnede koordinering af regionens 
rolle i disse udvalg. Der er ikke politisk repræsentation i Patientinddragelsesudvalget. 
 
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde skal varetage den politiske drøftelse og i fornø-
dent omfang afgive indstilling om mandatgivning til regionens repræsentanter i Sundheds-
koordinationsudvalget, Praksisplanudvalget og samarbejdsudvalgene. 
 
Der forberedes en invitation fra Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde til udvalgsmed-
lemmerne i Sundhedskoordinationsudvalget, Praksisplanudvalget og samarbejdsudvalgene, 
hvor udvalgets rolle og funktion i forhold til de øvrige udvalg skitseres.  
 
 
Sundhedskoordinationsudvalget 
Sundhedskoordinationsudvalget består af 5 medlemmer udpeget af Regionsrådet, 5 med-
lemmer udpeget af kommunekontaktrådet (KKR) i Region Hovedstaden og 2 medlemmer 
udpeget af Praksisudvalget for Almen Praksis i Region Hovedstaden. 
 
Sundhedskoordinationsudvalget er nedsat i henhold til Sundhedsloven. 
 
Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behand-
lingsforløb på tværs af det regionale og kommunale myndighedsansvar. Udvalgets primæ-
re opgave er at udarbejde et udkast til Sundhedsaftalen. Hertil kommer at følge og drøfte 
sundhedsaftalens praktiske gennemførelse. Sundhedskoordinationsudvalget skal endvidere 
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vurdere udkast til regionens sundhedsplan og give anbefalinger til, hvordan denne kan 
fremme sammenhæng i indsatser på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor. 
 
 
Praksisplanudvalget 
Praksisplanudvalget består af i alt 11 medlemmer, hvoraf Regionsrådet udpeger 3 med-
lemmer og kommunerne udpeger 5 medlemmer, og PLO-Hovedstaden udpeger 3 med-
lemmer. 
 
Udvalget er nedsat i henhold til Sundhedsloven til varetagelse af praksisplanarbejdet i al-
men praksis. Praksisplanen skal være med til at sikre, at Sundhedsaftalen kan gennemføres 
på de områder, der vedrører almen praksis. 
 
Samarbejdsudvalget vedr. almen praksis 
Samarbejdsudvalget består af i alt 12 medlemmer, hvoraf Regionsrådet udpeger 5 med-
lemmer og kommunerne udpeger 1 medlem, og PLO-Hovedstaden (Praktiserende Lægers 
Organisation) udpeger 6 medlemmer. 
 
Samarbejdsudvalget vedr. almen praksis skal: 

• Vejlede med hensyn til forståelse og praktisering af overenskomstens 
enkelte bestemmelser 

• Behandle klager over lægebetjeningen 
• Forelægge spørgsmål til udtalelse i regionen og PLO-Hovedstaden 
• Behandle henvendelser, når lægehjælpsudgifter afviger væsentligt fra 

udgifter i tilsvarende områder. Det samme gælder medicinordinationer. 
• Øvrige opgaver, der er henlagt til udvalget efter gældende i overenskomsten. 

 
Samarbejdsudvalget vedr. almen praksis behandler ikke praksisplanen indenfor sit område. 
Denne opgave er henlagt til Praksisplanudvalget. 
 
 
Samarbejdsudvalget vedr. speciallægepraksis 
Udvalget består af 8 medlemmer efter aftale mellem regionen og FAPS-gruppen (Forenin-
gen af Praktiserende Speciallæger) i regionen. 4 medlemmer udpeges af Regionsrådet, og 
4 medlemmer udpeges af FAPS-gruppen i regionen. 
 
Samarbejdsudvalget behandler de sager, der er omfattet af § 69, stk. 1 i overenskomsten af 
oktober 2011. 
 
 
Samarbejdsudvalget vedr. fysioterapi 
Samarbejdsudvalget består af i alt 8 medlemmer, hvoraf Regionsrådet udpeger 2 medlem-
mer, kommunerne i regionen udpeger 2 medlemmer og Danske Fysioterapeuter udpeger 4 
medlemmer. 
 
Samarbejdsudvalget behandler de sager, der er omfattet af overenskomsten om fysioterapi 
§ 6 og overenskomsten om vederlagsfri fysioterapi § 7 samt overenskomst om ridefysiote-
rapi § 5. 
 
 
Samarbejdsudvalget vedr. kiropraktik 
Udvalget består af 6 medlemmer. 2 medlemmer udpeges af Regionsrådet, 1 af Kommune-
kontaktudvalget, og 3 medlemmer udpeges blandt kiropraktorerne i Region Hovedstaden. 
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Samarbejdsudvalget behandler de sager, der er omfattet af § 26 i Landsoverenskomsten af 
oktober 2010. 
 
 
Samarbejdsudvalget vedr. fodterapi 
Udvalget består af 4 medlemmer. 2 medlemmer udpeges af Regionsrådet, og 2 medlem-
mer udpeges af Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter blandt de fodterapeu-
ter, der har tiltrådt overenskomsten. 
 
Samarbejdsudvalget behandler de sager, der er omfattet af § 34, stk. 2 i Landsoverenskom-
sten. 
 
 
Samarbejdsudvalget vedr. psykologer 
Udvalget består af 6 medlemmer. 2 medlemmer udpeges af Regionsrådet, 1 af Kommune-
kontaktudvalget, og 3 medlemmer udpeges blandt psykologerne i Region Hovedstaden. 
 
Samarbejdsudvalget behandler de sager, der er omfattet af § 33 i overenskomsten af juli 
2011. 
 
 
Samarbejdsudvalget vedr. tandlæger 
Samarbejdsudvalget består af i alt 6 medlemmer hvoraf Regionsrådet udpeger 2 medlem-
mer og kommunerne udpeger 1 medlem, og Tandlægeforenings regionsbestyrelse udpeger 
3 medlemmer. 
 
Samarbejdsudvalget vejleder med hensyn til forståelse og praktisering af overenskomstens 
enkelte bestemmelser, behandler klager over forhold, der er omfattet af overenskomsten, 
samt klager over sagsbehandlingen i Regionstandlægenævnet og varetager opgaver i hen-
hold til § 31 (kontrolbestemmelser). 
 
Samarbejdsudvalget vedr. tandlæger behandler ikke praksisplanen indenfor sit område, da 
der ikke er planbestemmelser i overenskomsten. 
 
 
Patientinddragelsesudvalget 
Patientinddragelsesudvalget nedsættes i 2014 og skal sammensættes af 3 medlemmer ud-
peget af Danske Patienter, 3 medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer, 1 
medlem udpeget af Regionsældrerådet og 1 medlem udpeget af Ældre Sagen.  
 
Patientinddragelsesudvalget skal systematisk inddrages i drøftelsen af emner, der ligger 
inden for praksisplanerne for almen praksis  ́emneområder samt emner, der ligger inden 
for sundhedskoordinationsudvalgets emneområder.  
 
Patientinddragelsesudvalget kan i øvrigt drøfte og kommentere emner, som er relevante 
for sammenhængen i patientforløb mellem sygehuse, praksissektor og kommuner. Udval-
get behandler ikke enkeltsager. 
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