
Opfølgning på Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejdes studietur i Edinburgh 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 

Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde var den 24.- 26. juni 2015 på studietur til Edinburgh. Ifølge procedurerne 
for udvalgsstudieture skal der efter studieturen udarbejdes rapport og regnskab, der skal forelægges regionsrådet. 

INDSTILLING 

Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet: 

l at godkende opfølgningen og dertilhørende regnskab til udvalgets studietur i juni 2015. 

POLITISK BEHANDLING 

Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejdes beslutning den 1. september 2015: 
Tiltrådt. Udvalget ønsker, at de to modeller for sundhedshuse - Wester Hailes Linving Center samt House of Care - 
indgår i udvalgets videre arbejde med det tværssektorielle samarbejde om sundhedshuse og samarbejdsmodeller. 
Udvalget bemærkede endvidere, at det havde været inspirerende og lærerigt at høre om den skotske akuttelefon 
NHS24. 

SAGSFREMSTILLING 

Med den nye styreform har de stående udvalg en helt central rolle som værende politikformulerende og 
politikkontrollerende, samt at initiere udviklingen af regionen. I forlængelse af udvalgets arbejdsplaner, indgår 
muligheden for at hente inspiration og input til udviklingen af regionens opgaveløsning. Udvalget vedr. tværsektorielt 
samarbejde var i den forbindelse på studietur til Edinburgh den 24.-26. juni 2015.  
  
Ifølge procedurerne for udvalgsstudieture skal der efter studieturen udarbejdes rapport og regnskab, der skal 
forelægges regionsrådet. Administrationen forelægger hermed en opfølgning på studieturen samt et regnskab for 
afholdelsen af studieturen (bilag 1). 
  
  
Fagligt indhold 
Programmet var centreret om et besøg på et større, integreret sundhedscenter, Wester Hailes Living Centre, samt 
en række præsentationer om integrated care og andre relevante tværsektorielle organisationsformer og indsatser 
(for det fulde program se vedlagte rapport i bilag 2). Endvidere var der arrangeret en netværksmiddag med værterne 
i Edinburgh (der vedlægges materiale vedr. NHS24 i bilag 3-5). 
  
  
Udvalgets videre arbejde 
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde drøftede det videre arbejde med indholdet fra studieturen på udvalgets 
møde den 1. september 2015. 
Udvalget ønsker at arbejde videre med: XXXXXXX 
  
  
Deltagerliste  
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde: 
  
Maja Holt Højgaard (A) Udvalgsformand og delegationsleder på studieturen 
Hanne Andersen (A) Næstformand 
Karsten Skawbo-Jensen (C) 
Torben Kjær (Ø) 
Per Roswall (V) 



Erik Sejersten (V) 
  
Afbud fra: 
Per Seerup Knudsen (A) 
Bodil Kornbek (A) 
Henrik Thorup (O) 
  
Administrationen, Center for Sundhed: 
Else Hjortsø Vicedirektør 
Jean Hald Jensen Enhedschef, Enhed for Tværsektoriel Udvikling 
Stine Mieth-Waldorff Udvalgssekretær, Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde 
  
  
Regnskab 
Budgettet for studieturen beløb sig til 88.000 kr. Et regnskab for studieturen ses nedenfor.  
  

  
Samlet set beløb studieturen sig til en stykpris på 8.463 kr. pr. person 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

Den samlede udgift til Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejdes studietur på 76.170 kr. afholdes indenfor 
politikerkontoen. 

KOMMUNIKATION 

Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats. 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 

Sagen forelægges forretningsudvalget den 10. september 2015 og regionsrådet den 15. september 2015. 

DIREKTØRPÅTEGNING 

Hjalte Aaberg / Svend Hartling 

Journalnummer 

14013967 

Udgiftspost Budget Faktisk forbrug

Fly 19.500 19.205

Hotel 29.500 26.825

Transport 15.000 13.501

Forplejning 24.000 16.639

Total 88.000 76.170


