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Sags ID: EMN-2017-02252

Resumé
På det fjerde møde i opgaveudvalget Sundhed i Gentofte – Borgerettet Behandling skal 
opgaveudvalget, jævnfør plan for udvalget, arbejde konkret med formulering af vision og 
målsætninger for kommunens fremtidige rolle i det nære sundhedsvæsen. 

Baggrund
På det tredje møde i opgaveudvalget den 22. marts 2017 blev der præsenteret 8 pejlemærker. 
Pejlemærkerne er udtryk for hovedstrømningerne i de tre hovedinput - opsamling på 
dilemmadrøftelserne på opgaveudvalgets andet møde, resultatet af den inddragende proces blandt 
ledere og medarbejdere samt materiale fra workshop den 1. marts. 

- Høj faglig kvalitet
- Sammen om løsningerne
- Koordinere
- Individualiseret tilgang
- Borgers eget ansvar
- Forventningsafstemning
- Bruge ressourcerne rigtigt
- Guide videre

Opgaveudvalget udvalgte et antal pejlemærker og arbejdede med at beskrive kommunens 
fremtidige rolle inden for disse pejlemærker. 

På baggrund af dette arbejde med pejlemærkerne og opgaveudvalgets tidligere drøftelser er der 
nu formuleret et forslag til en vision og fem målsætninger, som grundlag for arbejdet på det fjerde 
møde. Forslaget er sendt til opgaveudvalgets medlemmer. 

På det fjerde møde vil der blive lagt op til en drøftelse i opgaveudvalget, hvor medlemmernes 
synspunkter skal danne grundlag for den endelige formulering af forslag til vision og målsætninger. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til opgaveudvalget Sundhed i Gentofte – Borgerettet behandling:

At opgaveudvalget drøfter forslaget til vision og målsætninger for kommunens fremtidige rolle i det 
nære sundhedsvæsen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Formand for opgaveudvalget Bente Frimodt-Møller bød velkommen til det fjerde møde i 
opgaveudvalget. På dette møde er der ifølge planen for arbejdet i udvalget lagt op til, at der skal 
arbejdes med formulering af vision og målsætninger for kommunens fremtidige rolle i det nære 
sundhedsvæsen jf. kommissoriet. 
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Administrationen havde som forberedelse til mødet formuleret et udkast til vision og målsætninger. 
Udkastet står på det hidtidige arbejde i opgaveudvalget og de tre hovedinputs til opgaveudvalget – 
opsamling på dilemmadrøftelserne fra opgaveudvalgets andet møde den 18. januar 2017, 
resultatet af den inddragende proces blandt ledere og medarbejdere, der arbejder med pleje- og 
sundhedsopgaver og materialet fra workshoppen den 1. marts 2017 – og opgaveudvalgets videre 
bearbejdning heraf. 

Bente Frimodt-Møller præsenterede og gennemgik udkastet til vision og målsætninger og henledte 
i den forbindelse opmærksomheden på, at udkastet til visionen har tæt sammenhæng til visionen i 
sundhedspolitikken Sundhed i Gentofte – borgerettet forebyggelse 2017 - 2024, der er vedtaget af 
Kommunalbestyrelsen.

Opgaveudvalget gennemgik og drøftede herefter forslaget til vision og de enkelte målsætninger. 
Resultatet af drøftelserne er dokumenteret, og administrationen fik til opgave på baggrund heraf, at 
udarbejde endeligt oplæg, således at dette kan udsendes til opgaveudvalget inden dets næste 
møde den 6. juni 2017. 

Bilag
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