Sundhedsaftalen 2019-2023

Kommissorium for Tværsektoriel strategisk styregruppe
Godkendt af Den Administrative Styregruppe den 28. juni 2019

Baggrund
Region Hovedstaden og kommunerne i regionen har aftalt i Sundhedsaftale 2019-2023, at en
administrativ styregruppe skal være en del af grundstrukturen for arbejdet med udvikling,
konkretisering og implementering af sundhedsaftalen.
Den samlede samarbejdsstruktur udgøres politisk af Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) og
administrativt af Tværsektoriel Strategisk Styregruppe (TSS), samordningsudvalgene (SOU) og
arbejdsgrupper af forskellig art.
Styregruppens opgaver og funktion
Styregruppen har det overordnede administrative ansvar for arbejdet med sundhedsaftalen og skal
arbejde strategisk med at sikre at de politiske målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023 bliver
konkretiseret og implementeret.
Styregruppen skal sikre opfølgningen på aftalens mål og have fokus på at understøtte fremdrift, overblik
og fælles retning på tværs af planområderne i arbejdet med aftalen.
Styregruppen skal understøtte, at der i arbejdet med sundhedsaftalen tages afsæt i de bærende
principper for samarbejdet, herunder helhedstænkning, effektiv ressourceudnyttelse, klar opgave- og
ansvarsfordeling, fælles kompetenceudvikling og borgerinddragelse – herunder at brugerperspektivet
tænkes med fra start.
Herudover skal styregruppen have fokus på at videreudvikle det øvrige tværsektorielle samarbejde
mellem kommuner, hospitaler og almen praksis på sundhedsområdet i Region Hovedstaden, og
igangsætte initiativer når der opstår behov for det.
Styregruppen kan nedsætte tema-/arbejdsgrupper.
Sammensætning af Tværsektoriel strategisk styregruppe
Styregruppen sammensættes af:
•
•
•
•

7-9 kommunale repræsentanter
7-9 regionale repræsentanter
2-3 repræsentanter fra PLO-Hovedstaden
2 repræsentanter fra Patientinddragelsesudvalget.

Styregruppens sammensætning skal sikre sammenhæng til såvel samordningsudvalgene som til
Sundhedskoordinationsudvalget. De regionale og kommunale repræsentanter skal derfor udpeges ud
fra følgende kriterier:

•
•

Alle samordningsudvalg skal være repræsenteret ved min. 1 medlem, og så vidt muligt ved
formandskabet
Repræsentanter som sikrer sammenhæng til sundhedskoordinationsudvalget

Sundhedskoordinationsudvalgets sekretær og sekretæren for KKR’s embedsmandsudvalg har en
observatørpost i styregruppen.
Formandskab
Formandskabet varetages af den regionale formand og en næstformand udpeget af kommunerne.
Mellem møderne fungerer formandskabet som forretningsudvalg, og formandskabet kan ved behov
træffe afgørelser i forbindelse med håndtering af uopsættelige sager.

Sekretariatet
Sekretariatet varetages i et samarbejde mellem Center for Sundhed, Region Hovedstaden og Det
Fælleskommunale Sundhedssekretariat-Hovedstaden. Herudover deltager en administrativ
repræsentant fra PLO-Hovedstaden, når det er relevant.

Mødefrekvens
Styregruppen afholder som udgangspunkt 6-10 møder om året, der så vidt muligt afpasses, så møderne
holdes ca. 4 uger før møderne i Sundhedskoordinationsudvalget.

Forretningsorden
Styregruppen udarbejder selv en forretningsorden.

Ikrafttræden
Kommissoriet træder i kraft, når det er godkendt i styregruppen og tiltrådt af
Sundhedskoordinationsudvalget.
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