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Vestklyngen består af: 

Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Struer kommuner, 

Hospitalsenheden Vest samt praktiserende læger.  

 

Organisatorisk placering: 

Denne faglige arbejdsgruppe refererer til Fokusgruppen Sundhed for voksne  

 

 

 
 

Formål med denne faglige arbejdsgruppe er at 

• Sikre forbedret patientsikkerhed i overgangen mellem sektorerne gennem læring af 

utilsigtede hændelser 

• Være et dialogforum for at styrkelse af samarbejdet om de sikre patientforløb.   

 

Fremgangsmåde 

Denne Faglig arbejdsgruppe skal indenfor sit arbejdsområde: 

• Medvirke til analyse, videndeling og læring samt opfølgning på utilsigtede hændelser i i 

samarbejde med relevante parter, dette i tæt samarbejde med Fokusgruppen ´sundhed 

for voksne´ 

• Fokusere på udvikling, planlægning og koordinering af tværgående indsats som følge af 

utilsigtede hændelser i sektorovergange mhp. at sikre læring og skabe sikre strukturer i 

samarbejdet. 

• Fokusere på mønstre og tendenser indenfor patientsikkerhedsområdet, og 

videreformidle aktuelle temaer til drøftelse i de andre tværsektorielle mødefora 

herunder Klyngestyregruppen i Vestklyngen.  

• Bidrage til at styrke initiativer med henblik på forbedring af patientsikkerheden i 

hospital, kommune og almen praksis 

 

Møder  

Der afholdes 2-3 møder årligt, og der foretrækkes fysiske møder i Holstebro.  

• Gruppen har delt formandskab mellem hospital og kommuner. Formandsskabet i 

kommunen skifter hvert andet år pr. 1. januar. Kommunerne udpeger selv 

medformanden efter tur.  

• Gruppens medlemmer har ansvar for vidensdeling i egne organisationer – herunder at 

afdække udfordringer inden mødeafvikling mhp smidighed i sagsbehandlingerne. 

• Formandskabet har ansvaret for at udarbejde dagsordner, afvikle møder og sikre at der 

foreligger beslutningsreferater, som lægges på gruppens hjemmeside 

 

Sammensætning af denne faglige arbejdsgruppe 

• 1 risikomanager fra hver kommune suppleret med evt. anden relevant repræsentant  
• 1 risikomanager fra praksissektor  

• 1 risikomanager fra Hospitalsenheden Vest 

• 1 risikomanager fra Regionspsykiatrien Vest 

• 1 konsulent for det tværsektorielle samarbejde 

• Andre ad hoc deltagere.  
 

https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/modefora/administrative-udvalg/klynger/somatikklyngerne/somatikklynge-vest/faglig-arbejdsgruppe-for-patientsikkerhed-i-sektorovergange/
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Reference 

Sundhedsaftaler Sundhedsstyrelsen 

https://sst.dk/da/viden/sundhedsaftaler 

 

Generel Sundhedsaftale i Region Midtjylland: 

https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/sundhedsaftalen-2019-2022/ 

 

Sundhedsaftaler e-Dok: 
2.17.0.22. Udskrivelsesforløb Sundhedsaftaler Vestklyngen, HEV 
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