Temadrøftelse om nye organisatoriske samarbejdsformer
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet, at der skal være en temadrøftelse på hvert møde.
Emnet for temadrøftelsen på dette møde er nye organisatoriske samarbejdsformer - herunder sundhedshuse.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
at Sundhedskoordinationsudvalget med afsæt i de to oplæg drøfter principper for det videre arbejde med nye
organisatoriske samarbejdsformer.

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
Udvalget drøftede principper for det videre arbejde med nye organisatoriske samarbejdsformer. Herunder
tilkendegav udvalget, at man i forhold til det videre arbejde ønsker, at der sættes særligt fokus på;
l

at modellerne bidrager til at sikre bedre kvalitet for borgerne.

l

at modelafprøvning sker på områder hvor den nuværende sektor-opdelte struktur ikke i tilstrækkeligt omfang
tilgodeser borgernes behov for samtidig indsats - fokus på de "brændende platforme".

l

at modellerne har potentiale til generel udbredelse.

l

at der afprøves modeller med forskellig grad af samdrift - herunder ønskes, at der afprøves:

l

¡

model baseret på udstrakt grad af samdrift med fælles drift, ledelse og økonomi, og

¡

model hvor samarbejdet bygges op med en løsere struktur/"klyngestruktur".

at der ved modelafprøvning sættes fokus på datasikkerhed.

Udvalget anmodede den administrative styregruppe om at sikre, at ovennævnte principper medtages i det
administrative arbejde med udarbejdelsen af forslag til principper for arbejde med nye integrerede organisatoriske
samarbejdsformer.

SAGSFREMSTILLING
Emnet for temadrøftelsen på dette møde er nye samarbejdsformer - herunder sundhedshuse.
Nye samarbejdsformer er et af de fire visionsområder i Sundhedsaftalen for 2015 - 2018. Det fremgår af den
administrative del af Sundhedsaftalen, at det konkrete arbejde med realisering af visionen, skal ske gennem to
indsatser.

l

Aftale principper for arbejdet med integrerede organisatoriske modeller med fælles drift, mål og
samfinansiering på tværs af kommuner, hospitaler og praksissektoren (indsats 5).

l

Udvælge og afprøve to til tre større modelprojekter ud fra ovennævnte aftale om principper. Der skal i den
konkrete projektudvikling tages hensyn til de organisatoriske rammer, der er gældende for praksissektoren
(indsats 6).

Indsats 5 indgår i Sundhedsaftalens implementeringsplan for 2015. Der planlægges efter, at der primo 2016 kan
foreligge et udkast til aftale om principper for arbejdet med integrerede organisatoriske samarbejdsmodeller.
Indsats 6 om udvælgelse og afprøvning af to til tre større modelprojekter indgår i forslaget til Sundhedsaftalens
implementeringsplan for 2016.

Temadrøftelsens oplæg:
Der vil som inspiration til sundhedskoordinationsudvalgets drøftelse af nye organisatoriske samarbejdsformer være
to oplæg.

l

Oplæg om modelprojekt vedr. psykiatriens huse

Anne Hertz og Sven Bjerre, henholdsvis vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri og direktør i Københavns
Kommunes Socialforvaltning, fortæller på mødet om modelprojektet vedr. psykiatriens huse.

l

Oplæg om status på Sundhedshus Helsingør

Vicedirektør Peter Mandrup fra Hillerød Hospital og Centerchef Helene B. Rasmussen i Center for Omsorg og
Ældredirektør Helsingør Kommune fortæller på mødet om samarbejdsprojekt mellem Region Hovedstaden og
Helsingør Kommune vedrørende etablering af et fælles Sundhedshus i Helsingør.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Den administrative styregruppes oplæg til principper for nye samarbejdsformer forventes at kunne forelægges for
udvalget på udvalgets møde den 27. maj 2015.
Forslag til modeller for sundhedshuse forventes at kunne præsenteres på udvalgets møde den 5. februar 2015.

