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Kommissorium for arbejdsgruppen vedr. tidlig opsporing 
 
Temagruppen vedr. behandling, pleje, træning og rehabilitering har nedsat arbejdsgruppen 
vedr. tidlig opsporing til at udarbejde forslag til rammer og hjælpeværktøjer til udvikling af 
sundhedsaftaleindsatser vedr. tidlig opsporing. Indsatserne skal bidrage til en opfyldelse af de 
politiske mål om, at flere borgere er trygge i sektorovergange, og at behovet for akutte 
indlæggelser reduceres. 
 
Opdrag 
Arbejdsgruppen skal arbejde med følgende områder: 
 

1. Begrebsafklaring/fælles forståelse af:  
a. tidlig opsporing – minimumskriterier 
b. TOBS – minimumskriterier 
 

2. Implementering af TOBS (tidlig opsporing af begyndende sygdom) – systematisk 
observationsværktøj 
- Understøtte implementeringen af TOBS i kommunerne, herunder udarbejde 

dokumenter til værktøjskassen mv. med beskrivelse af begreber, principper for 
kommunikation mv. 

- Understøtte implementeringen af TOBS med løbende vidensdeling   
 
3. Udvikling af samarbejdet ml. kommune, praktiserede læge og hospital om tidlig 

opsporing 
Udarbejde retningslinjer for hvor ofte, hvordan og hvem, der skal orienteres om 
ændringerne ift. kommunernes registrering af hverdagsindikatorer 
 

4. Forbereder afprøvning af nye former for forebyggende indsatser 
I aftaleperioden afprøves bl.a. andre former for hjemmebesøg – som ikke nødvendigvis 
sker i forlængelse af en udskrivelse.  

 
 
Tidsplan: 
Arbejdsgruppen nedsættes til opstart primo 2015.  
 
 
Reference: 
Arbejdsgruppen refererer til Temagruppen vedr. behandling, pleje, træning og rehabilitering. 
 
 
Sammensætning: 
Følgende deltager i arbejdsgruppen: 

• Marianne Jensen, sygeplejefaglig direktør, Regionshospitalet Randers  
• Gunna Andersen, Kvalitet og Udvikling, Hospitalsenheden Vest  
• Annette Fenger, kliniske udviklingskoordinator, Hospitalsenheden Midt  
• Anja Thoft Bach, akutchef, Aarhus Kommune  
• Christina Bjerking, distriktsleder, Hedensted Kommune  
• Anne-Marie Agerskov, leder af sygeplejen og træning Viborg Kommune  
• Anne Cecilie Greve, sundhedskonsulent Syddjurs Kommune  
• Allis Lunde, teamleder Herning Kommune 
• Karsten Rejkjær Svendsen PLOM 
• Praksiskonsulent 
• Linda Bonde Kirkegaard, Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland (sekretær)  
• Kirsten Vinther Løgsted, Holstebro Kommune (sekretær)  
• Lotte Maarslet Norddjurs Kommune (ad hoc medl. fra kvalitetsgruppen)  
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• Preben Sørensen, Hospitalsenheden Vest (ad hoc medl. fra Økonomigruppen) 
• Ad hoc medl. udpeget af temagruppen om IT 

  
Deltagerkredsen kan suppleres ad hoc. 
På arbejdsgruppens første møde udpeges et formandskab bestående af et kommunalt og 
regionalt medlem af gruppen.  


