
Temadrøftelse om aktivt samarbejde med borgere og pårørende 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 

Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet, at der skal være en temadrøftelse på hvert møde. 
  
Emnet for temadrøftelsen på dette møde er aktivt samarbejde med borgere og pårørende. 
  
  

INDSTILLING 

Administrationen indstiller: 
at Sundhedskoordinationsudvalget med afsæt i de to oplæg drøfter aktivt samarbejde med borgere og 
pårørende. 
  
  
  
  

POLITISK BEHANDLING 

Udvalgets beslutning: 
  
  
  
  
  

SAGSFREMSTILLING 

Emnet for temadrøftelsen på dette møde er aktivt samarbejde med borgere og pårørende. 
  
Medlemmerne af Patientinddragelsesudvalget er inviteret til at deltage i temadrøftelsen. 
  
Aktivt samarbejde med borgere og pårørende 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 tre indsatser: 
  

1. Fremme aktivt samarbejde med borgere i alle sektorer ved at prioritere mellem eksisterende aktiviteter og 
metoder, der kan styrke samarbejdet mellem borgere, herunder pårørende og fagprofessionelle, og tage 
stilling til udbredelse af projekter, som har vist sig virkningsfulde og effektive. 

  

2. Understøtte borgerens indflydelse på og muligheder for egenomsorg, herunder sikker behandling, 
forebyggelse og rehabilitering i eget hjem gennem udbredelse af telemedicinske indsatser. I arbejdet skal der 
indledningsvist identificeres og tages stilling til udbredelse og koordinering mellem eksisterende aktiviteter på 
området for telesundhed. 

  

3. Arbejde for en styrkelse af den systematiske involvering af borgere ved udvikling og tilrettelæggelse af det 
organisatoriske samarbejde, der vedrører tværsektorielle indsatser og forløb. 



  
  
I denne temadrøftelse er fokus rettet mod indsats 1 og 3. Indsatserne indgår i sundhedsaftalens 
implementeringsplan for 2015 og det forberedende arbejde med de to indsatser er henlagt til arbejdsgruppen vedr. 
aktivt samarbejde med borgerne. 
  
  
Temadrøftelsens oplæg: 
  
Der vil som inspiration til temadrøftelsen være to oplæg. 
  
  
Oplæg v. enhedschef Marie Fuglsang, Enhed fra Brugerundersøgelser.  
  
I oplægget vil Marie Fuglsang give en præsentation af, hvordan der bliver arbejdet med borgerinddragelse generelt i 
sundhedsvæsenet. 
  
  
Oplæg v. formandsskabet for arbejdsgruppen om aktivt samarbejde.  
  
Formandskabet består af: Anette Rolsting (udpeget af Danske Patienter), Eva Borg, Ballerup Kommune samt Jan 
Toft Andersen, vicedirektør på Herlev og Gentofte Hospital. 
  
I oplægget vil formandskabet fortælle om status på gruppens arbejde. 


