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1 (Åben) Femte møde i opgaveudvalget Sundhed i Gentofte - Borgerrettet 
behandling
 
Sags ID: EMN-2017-03002

Resumé
På det femte møde skal opgaveudvalget Sundhed i Gentofte – Borgerettet behandling, jævnfør 
plan for arbejdet, drøfte og færdiggøre forslaget til vision og målsætninger for kommunens 
fremtidige rolle i det nære sundhedsvæsen. 

Baggrund
På det tredje møde i opgaveudvalget arbejdede udvalget med otte pejlemærker for den fremtidige 
rolle, et antal blev udvalgt og yderligere beskrevet. På baggrund af det tidligere arbejde og disse 
rolle-beskrivelser, blev der formuleret et forslag til en vision og seks målsætninger som grundlag 
for arbejdet på det fjerde møde.

På det fjerde møde arbejdede opgaveudvalget konkret med at formulere vision og målsætninger 
for den fremtidige rolle med udgangspunkt i et første udkast til ’Sundhed i Gentofte – Borgerrettet 
behandling’ som var forberedt til mødet. Udvalgets synspunkter og holdninger til det første udkast 
danner grundlag for den version, der forelægges til drøftelse på dette det femte møde. Her vil der 
blive lagt op til en drøftelse i opgaveudvalget, hvor medlemmerne får mulighed for i fællesskab at 
færdiggøre dokumentet ’Sundhed i Gentofte – Borgerettet behandling 2017-24 med henblik på 
præsentation for Kommunalbestyrelsen på møde den 28. august 2017. 

Der vil afsluttende være en evaluering af opgaveudvalgets arbejde, så kommunen løbende kan 
opsamle viden om og udvikle arbejdsformen med borgerinddragelse i opgaveudvalg. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til opgaveudvalget Sundhed i Gentofte – Borgerettet behandling:

At opgaveudvalget drøfter og færdiggør forslaget til vision og målsætninger for kommunens 
fremtidige rolle i det nære sundhedsvæsen, som præsenteret i publikationen ”Sundhed i Gentofte – 
Borgerrettet behandling 2017-24”.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Formand for opgaveudvalget Bente Frimodt-Møller bød velkommen til det femte og sidste møde i 
opgaveudvalget. Mødet indledtes med et tilbageblik på den proces opgaveudvalget har været 
igennem siden det første møde den 7. december 2016. Der er afholdt i alt fem møder i 
opgaveudvalget. Til understøttelse af opgaveudvalgets arbejde er der gennemført 
borgerinterviews, som dannede grundlag for dilemmadrøftelser om kommunens fremtidige rolle i 
det nære sundhedsvæsen og en inddragende proces blandt ledere og medarbejdere i kommunens 
pleje- og sundhedsområde. Der blev desuden afholdt en workshop med deltagelse af inviterede 
borgere i kommunen, der havde vist interesse for at deltage i opgaveudvalgets arbejde, 
fagpersoner og beslutningstagere fra kommunens, fra hospitaler, praktiserende læger og andre 
kommuner.
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Der var med dagsordenen udsendt et udkast til ’Sundhed i Gentofte – Borgerrettet behandling 
2017-2024’ i layoutet form. Formanden gennemgik udkastet og lagde op til en fælles gennemgang 
af materialet med henblik på justeringer, tilføjelser med videre. Udvalget gav udtryk for tilfredshed 
med det samlede materiale og var positive over at se et samlet resultat af deres arbejde. Udvalget 
gennemgik i fællesskab materialet systematisk og tilkendegav synspunkter og forslag til justeringer 
og tilføjelser. Der var både justeringer i indhold og ønsker til layout og det visuelle udtryk. 
Det endelige forslag fra opgaveudvalget præsenteres på Kommunalbestyrelsens møde den 28. 
august 2017 med henblik på endelig politisk stillingtagen på Kommunalbestyrelsens møde den 25. 
september 2017. Det er aftalt, at Stig Bramming og Brigitte Bang som borgermedlemmer af 
opgaveudvalget fremlægger resultatet af opgaveudvalgets arbejde for Kommunalbestyrelsen. 
Opgaveudvalgets medlemmer er meget velkomne til at overvære præsentationen. 

Der blev afslutningsvis gennemført en mundtlig evaluering af forløbet i opgaveudvalget, og 
udvalgets borgermedlemmer vil efter mødet modtage et elektronisk spørgeskema med 
evalueringsspørgsmål. Evalueringen pegede på såvel ting, der var godt, ting der var mindre godt, 
og læring der kan bruges i forhold til fremtidige opgaveudvalg. 

Bilag
1. Udkast til publikation Sundhed i Gentofte Borgerrettet behandling (1857254 - EMN-2017-
03002)
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