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Kommissorium for Fokusgruppen Sundhed, Børn & Unge 

 

Fokusgruppen Sundhed, Børn & unge er et taktisk-operationelt 

samarbejdsorgan i regi af Klyngesamarbejdet i Vestklyngen. 

Vestklyngen består af Hospitalsenheden Vest, Regionspsykiatrien, 

Almen praksis samt de seks kommuner Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-

Skjern og Struer i tæt samarbejde med Sundhedsplanlægning Region Midtjylland. 

 

Fokusgruppen refererer til Klyngestyregruppen i Vestklyngen.  

 

Roller i Fokusgruppen Sundhed, Børn & Unge: 

Som medlem af Fokusgruppen Sundhed, Børn & Unge forudsættes det, at man er 

beslutningsdygtig på et taktisk og operationelt niveau i egen organisation. Som medlem af 

Sundhed, Børn & Unge forudsættes det endvidere, at man i videst mulig omfang er i stand til 

at udtale sig på vegne af chef-kolleger i andre organisationer. Det betyder, at psykiatriområdet 

for eksempel kan repræsenteres af én psykiatrichef på tværs af de seks kommuner, og fordrer 

at fagcheferne forud for mødet har afstemt holdningerne, så repræsentanten ved hvad man 

har mandat til. 

 

Formandsskab: 

Fokusgruppen Sundhed, Børn & Unge har delt formandsskab mellem Hospital og Kommune. 

Formandsskabet sidder i 2-årige perioder og vælges med ½ års forskydning i forhold til 

Klyngestyregruppens formandsskab.  

 

Medlemmer: 

 1-2 Kommunale repræsentanter fra hver kommunes Børne-unge-område (minimum én 

repræsentant er gennemgående i gruppens arbejde). 

 1-2 Repræsentanter fra Børne-unge-psykiatrien. 

 Repræsentation fra relevante afdelinger, Hospitalsenheden Vest. 

 Kommunal repræsentation fra beskæftigelse/ungdomsuddannelserne/erhvervsskolerne. 

 Repræsentation fra almen praksis. 

 Konsulent fra hospital samt fra den kommune der har medformandsskab. 

 

Opgaver i Sundhed, Børn & Unge: 

Fokusgruppen Sundhed, Børn & Unge tager som udgangspunkt afsæt i Sundhedsaftalen for 

Region Midtjylland med henblik på at etablere et kvalificeret forløb for borgere og patienter, 

som tværsektorielt berøres af sundhedsvæsenet i Vestklyngen. 

Fokusgruppen kan modtage oplæg til opgaver/udviklingsindsatser fra Klyngestyregruppen. 

Ligeledes er det fokusgruppens opgave at iværksætte nødvendige indsatser med henblik på at 

efterleve Sundhedsaftalen for Region Midtjylland.  

 

 Tager afsæt i værdier og visioner fra Sundhedsaftalen, når aftaler drøftes i Vestklyngen. 

 Arbejder i et grænsekrydsende lederskab på at formidle viden i forhold til andre 

organisationers aktiviteter i regi af Vestklyngen. 
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 Er den taktiske og operationelle sparring for dels regionale, dels kommunale 

repræsentanter i forhold til samarbejdet om Sundhedsaftalen. 

 Samarbejder om at skabe sammenhæng i de sundhedsfaglige, tværsektorielle aftaler i 

Vestklyngen. 

 Varetager udvikling samt afdækning af behovet for tværsektorielle indsatser for klyngen 

i forhold til familie-indsatser for socialt udsatte familier. 

 Sikrer og etablerer tværsektorielle, forebyggende indsatser for børn og unge i 

samarbejde med erhvervsskoler og andre uddannelsesinstitutioner. 

 Arbejder sammen om at tilpasse, behovsafdække samt koordinere indsatser for de 

gode forløb på tværs af sektorerne for børn og unge med nedsat funktionsevne eller 

særlige behov. 

 Etablerer udviklingsgrupper med henblik på smidige idé-genereringer og oplæg 

vedrørende nye indsatser, herunder sikrer kommunikation mellem Fokusgruppen og 

Udviklingsgruppen – særligt i startfasen af udviklingsprocessen. 

 Følger op på givne opgaver fra Klyngestyregruppen – herunder etablerer 

Implementeringsgrupper ad hoc med henblik på at implementere viden om aftaler i de 

udførende niveauer tværsektorielt. 

 Medlemmerne sikrer videreformidling af relevante behov, idéer samt opgaver til/fra 

egne organisationer. 

 Fokusgruppen afdækker løbende hvilke behov for forebyggende indsatser der måtte 

være for målgruppen Børn & Unge. 

 

I de tilfælde hvor fokusgruppen nedsætter Udviklingsgrupper eller Implementeringsgrupper 

udpeges samtidig en kontaktperson i fokusgruppen som ansvarlig for opgavevaretagelsen i 

Udviklings- eller Implementeringsgruppen. 

 

Betjening af Fokusgruppen Sundhed, Børn & Unge: 

Fokusgruppen sekretariatsbetjenes af en konsulent fra Hospitalsenheden samt en konsulent fra 

den kommune som varetager medformandsskabet. Sekretariatet kan indhente bistand og 

sparring hos Sundhedsplanlægning Region Midtjylland. 

 

Mødekadence: 

Fokusgruppen mødes 4 gange årligt. Dagsordenen udsendes 14 dage forud for mødet, for at 

understøtte kravet om, at man som medlem repræsenterer eget og andre fagområder, og 

derfor skal have mulighed for at indhente relevante oplysninger forud for mødedeltagelse. 

Fokusgruppen deltager i to årlige temadage med Klyngestyregruppen og de øvrige Fokus 

grupper. 

 

Vedtaget på Klyngestyregruppemøde d. 3. maj 2017 

 


