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Forretningsorden for Samordningsudvalg Syd på det
somatiske område for perioden 2019-2023
•

Samordningsudvalget afholder fire ordinære møder årligt - ét møde
pr. kvartal. Ordinære møder berammes til 2½ time. Herudover kan
udvalget efter behov indkalde til møder, herunder temamøder.
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•

Samordningsudvalget mødes på direktionsniveau én-to gange om året
(kommune- og hospitalssiden med deltagelse af almen praksis). Formandskabet tager initiativ til
mødet.

•

Formandskabet varetages af 1 medlem fra hospitalerne, 1 medlem fra kommunerne
og 1 fagpolitisk repræsentant fra PLO-Hovedstaden. Formandskabet forbereder
dagsordenen til møderne i Samordningsudvalget og drager omsorg for, at udvalgets
beslutninger effektueres.

•

Jf. Standardkommissorium for samordningsudvalg i somatikken sammensættes Samordningsudvalg
Syd Somatik som følger:
• 1 ledelsesrepræsentant fra hver af de deltagende kommuner (Kbh. Kommune 2
repræsentanter mhp. repræsentation fra både Sundheds- og socialforvaltningen)
• 3-5 ledelsesrepræsentanter fra Amager og Hvidovre hospital – heraf en repræsentant fra
direktionen
• 2-3 repræsentanter fra almen praksis, heraf 1 hospitalspraksiskonsulent tilknyttet Amager og
Hvidovre Hospital og 1 fagpolitisk repræsentant udpeget af PLO Hovedstaden
• 2-3 brugerrepræsentanter
• 1 repræsentant for Region Hovedstaden, Center for Sundhed
• 1 repræsentant for Akutberedskabet, Region Hovedstaden (deltager ad hoc)
• 1 repræsentant for Rigshospitalet og Glostrup Rigshospitalet (deltager ad hoc)

•

Samordningsudvalgets parter nedsætter tillige en undergruppe til samordningsudvalget, Forum for
koordination og implementering, sammensat af repræsentanter fra Amager og Hvidovre Hospital,
kommunerne i planområdet samt almen praksis:
• 2 repræsentanter for Amager og Hvidovre Hospital, der repræsenterer henholdsvis det
administrative og det kliniske område
• 3 – 4 repræsentanter fra kommunerne, hvoraf en er repræsentant for Københavns Kommune
• 1 repræsentant for almen praksis (i praksis deles pladsen mellem samordningsudvalgets PLOrepræsentant og hospitalspraksiskonsulenten).

•

Forum for koordination mødes som udgangspunkt månedligt, undtagen i juli måned.

•

Repræsentanter for Forum for koordination/samordningsudvalget deltager tillige i minimum ét
årligt møde i Direktion/Direktørforum.
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•

Ift. samarbejde mellem hospital/kommunal sundhedspleje/almen praksis på børne- og
ungeområdet samarbejder udvalget med Planområde Syds tværsektorielle faggruppe på svangre,
børne- og ungeområdet

•

Den tværsektorielle faggruppe på svangre, børne- og ungeområdet inddrages i udvalgets arbejde
efter behov.

•

Den tværsektorielle faggruppe på svangre, børne- og ungeområdet mødes med formandskabet 1-2
gange årligt. Formandskabet medtager relevante forhold til drøftelse i direktør/direktionskredsen.

•

Formandskabet kan, om fornødent, efter omstændighederne, træffe beslutning på
udvalgets vegne mellem møderne. Beslutningen bekræftes på et efterfølgende møde i
Samordningsudvalget.

•

I sager, der ikke kan afvente førstkommende møde i udvalget, kan formandskabet
vælge at høre medlemmerne via e-mail eller overdrage arbejdet til Forum for koordination.

•

Mødeledelsen i samordningsudvalget varetages på skift af formandskabets medlem på hospitalsog kommunesiden.

•

Dagsorden samt bilag til samordningsudvalgsmøderne skal være medlemmerne
i hænde senest 10 dage før det fastsatte mødetidspunkt.

•

Punkter, som medlemmer af Samordningsudvalget ønsker sat på dagsorden, skal være
sekretariatet i hænde senest tre uger før mødet afholdes. Det medlem, der ønsker et
punkt optaget på dagsordenen, har ansvar for at begrunde ønsket og evt. udarbejde et
skriftligt oplæg, der kan udsendes med dagsordenen.

•

Det skal af et dagsordenspunkt fremgå, hvad der er formålet med behandlingen i
Samordningsudvalget. Meddelelsespunkter er i udgangspunktet ikke til drøftelse eller
kommentering i udvalgets møder.

•

Sekretariatet udarbejder et beslutningsreferat efter hvert møde. Udkast til referat af
udvalgets møder skal være medlemmerne i hænde senest syv dage efter afholdt møde.
Efter en indsigelsesfrist på ligeledes 7 dage udsendes det endelige referat, som lægges på
Amager og Hvidovre Hospitals hjemmeside.

•

Beslutningsdygtighed i Samordningsudvalget skabes som udgangspunkt gennem opnåelse af
enighed/konsensus blandt udvalgets medlemmer. Kan der ikke opnås enighed/konsensus
formulerer formandskabet den endelig konklusion under hensyntagen til, at der ikke kan træffes
bindende aftaler på vegne af kommunerne og almen praksis.

•

Samordningsudvalgets behandler på det næstsidste møde i året et forslag til mødeplan for det
kommende kalenderår.

Godkendt af Samordningsudvalg Syd Somatik den 19. september 2019.
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