Kommissorium for politisk styregruppe for samarbejde
mellem Middelfart Kommune og Region Syddanmark på
sundhedsområdet
Baggrund og formål
Fremtidens sundhedsudfordringer byder på flere borgere med kroniske sygdomme, en større
andel af ældre medicinske patienter, flere med mentale sygdomme og flere borgere med
multisygdom. Det er nødvendigt, at sektorerne øger samarbejdet – et samarbejde, der
allerede er i gang, og som løbende udbygges og forbedres med baggrund i den fælles
Sundhedsaftale i Region Syddanmark, regionens rammepapir for det nære og
sammenhængende sundhedsvæsen samt Middelfart Kommunes strategi for fremtidens
velfærd.
Igennem de sidste år har Middelfart Kommune og Region Syddanmark haft fokus på at styrke
det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og honorere visionerne i Sundhedsaftalen. Vi
ønsker at være i front på løsninger for derved, at:
-

styrke indsatserne for kroniske syge og ældre borgere, sikre sektorovergange og
medvirke til at unødvendige indlæggelser undgås
styrke den mentale sundhed både for børn, unge og voksne
styrke arbejdsmarkedstilknytningen for patienter med kronisk sygdom, herunder også
psykisk sygdom
styrke muligheder for sammenhæng i indsats mellem sundhedsprofessionelle, frivillige,
foreninger, pårørende, civilsamfundet

På politisk statusmøde mellem Middelfart Kommune og Region Syddanmark d. 9/8 2019 blev
det besluttet at nedsætte en politisk styregruppe, med det formål at videreudvikle det i
forvejen tætte samarbejde på sundhedsområdet, herunder sondere de fælles muligheder ved
etablering af kommunalt sundhedscenter. Rammen for samarbejdet er at videreudvikle det
nære og sammenhængende sundhedsvæsen ved at sikre gode overgange mellem sektorer,
sammenhængende borgerforløb og et veletableret tværsektorielt samarbejde.
Vi skal lykkes i et tættere samarbejde. Derfor nedsættes en politisk styregruppe på tværs af
Middelfart Kommune og Region Syddanmark. Styregruppen skal sikre det politiske ejerskab,
således at tværsektorielle indsatser understøttes til gavn for borgerne.
Et sundhedscenter i Middelfart by skal også være synlig og nærværende i den resterende del
af kommunen. Middelfart Kommune forventer at etablere udgående satellitfunktioner, som har
det faglige fundament i Sundhedscentrets faglighed og tværsektorielle tilgang. Satellitterne vil
virke i det helt nære - hos borgerne.
Visionen for Middelfart Sundhedscenter tager udgangspunkt i borgernære fællesskaber og
sundhedsfremmende løsninger, hvor borgerne med baggrund i en rehabiliterende tilgang tager
medansvar for egne sundhedsforløb, og hvor rammerne for dette muliggøres af et tæt
sektoroverskridende samarbejde mellem Region Syddanmark, Middelfart Kommune og almen
praksis. Der vil i centeret blive behandlet, forebygget og rehabiliteret, og det vil være

intentionen at skabe mest mulig sammenhæng, nærhed og kvalitet for kommunens borgere.
Region Syddanmark og Middelfart Kommune ønsker allerede nu, inden de fysiske rammer i
Middelfart Sundhedscenter er etableret, at igangsætte prøvehandlinger og indsatser. Disse vil
have til formål at intensivere samarbejdsrelationerne mellem sektorer ved etablering af
handlinger og fællesskaber, der giver værdi for borgerne i Middelfart Kommune.
Prøvehandlinger vil indledningsvis gennemføres i mindre skala med mulighed for opskalering,
hvis handlingerne skaber de forventede resultater. Samtidig vil disse handlinger fungere som
en katalysator for de fælles intentioner om at skabe det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen og tværsektorielle indsatser til gavn for borgerne. Som de første
prøvehandlinger vil der forventeligt blive arbejdet med følgende:
·
·
·
·
·
·

Udvikling af nye modeller for samdrift af regionale og kommunale tilbud
Lokalefællesskaber til genoptræning
Samarbejde om forebyggelsesinitiativer
Samarbejde om videokonferencer
Samarbejde om virtuelle løsninger
Projekt vedr. claudicatio-patienter

Prøvehandlingerne vil kunne relateres til Middelfart Kommunes strategi for Fremtidens Velfærd
samt Region Syddanmarks rammepapir for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
Eksempelvis ved fælles finansierede stillinger og sikring af fælles personalekompetencer på
tværs, samt mulig drift af fælles borger- og medarbejderfaciliteter.

Opgaver
Den politiske styregruppe har til opgave at træffe beslutninger, der udvikler og styrker det
nære og sammenhængende sundhedsvæsen, herunder:
-

-

At drøfte og godkende de overordnede indsatser og udvikling af det nære og
sammenhængende sundhedsvæsen, herunder overgange til implementering samt den
fysiske placering af Middelfart Sundhedscenter
At følge og understøtte initiativer og prøvehandlinger, der udvikler det nære og
sammenhængende sundhedsvæsen
At godkende de overordnede tids- og procesplaner for samarbejdet

Organisering:
Den politiske styregruppe mellem Middelfart Kommune og Region Syddanmark vil bestå af:
Politisk styregruppe
Fra regionen:
Repræsentanter fra Regionsrådet (forventes udpeget primo 2020)
Fra kommunen:
Repræsentanter fra byrådet (forventes udpeget primo 2020)
Formandskabet af den politiske styregruppe deles mellem region og kommune. Der ydes

administrativ understøttelse under møderne.
Administrativ styregruppe:
Ud over den politiske styregruppe bliver der etableret en fællers administrativ styregruppe,
hvor formandskabet deles mellem Sygehus Lillebælt og Middelfart Kommune. Den
administrative styregruppes opgave er at understøtte den politiske styregruppes arbejde. Den
administrative styregruppe vil bestå af:
Fra regionen:
Christian Sauvr, administrerende direktør, Sygehus Lillebælt
Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt
Charlotte Rosenkrantz Josefsen, direktør i Psykiatrien
Kurt Æbelø, afdelingschef, Tværsektorielt Samarbejde i Region Syddanmark
Jette Dalsgaard Andersen, konsulent, Tværsektorielt Samarbejde i Region Syddanmark
Fra kommunen:
Per Rasmussen, konst. social- og sundhedsdirektør
Jeanette Rokbøl, sundhedschef
Mathias Hornbæk, afdelingsleder af Strategi & udvikling
Ole Qvortrup Larsen, udviklingskonsulent
Iben Lykke Eggertsen, sundhedsplanlægger
Administrativ arbejdsgruppe
Mathias Hornbæk, afdelingsleder af Strategi & Udvikling, Middelfart Kommune
Ole Qvortrup Larsen, udviklingskonsulent, Middelfart Kommune
Iben Lykke Eggertsen, sundhedsplanlægger, Middelfart Kommune
Jette Dalsgaard Andersen, konsulent, Tværsektorielt Samarbejde
Konsulent, Psykiatrisygehuset
Konsulent, Sygehus Lillebælt

Tidsperspektiv og forventet mødefrekvens
Den politiske styregruppe forventes at mødes første gang primo 2020, og derefter efter behov,
forventeligt 2 gange årligt.
Den administrative vil mødes før og efter hvert politisk styregruppemøde, og ved behov i
forbindelse med prøvehandlinger og processer relateret til Middelfart Sundhedscenter.
Styregruppen sekretariatsbetjenes i fællesskab mellem Middelfart Kommune og Region
Syddanmark.

