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Resumé
På det andet møde i opgaveudvalget ”Sundhed i Gentofte – Borgerrettet behandling” skal udvalget 
begynde at generere ideer og forslag til, hvordan kommunens rolle og samspil med andre aktører i 
det nære sundhedsvæsen skal udvikle sig i fremtiden. Bidragene skal efterfølgende bearbejdes og 
danne grundlag for en bredere inddragelse af synspunkter på en workshop, der forventes afholdt i 
begyndelsen af marts 2017. 

Baggrund
Programmet for det andet møde i opgaveudvalget om borgerrettet behandling indledes med en 
opfølgning på første møde og herefter følger en yderligere præcisering af opgaven, som 
opgaveudvalget har fået. Der vil også være et kort oplæg, som beskriver kommunens formelle 
”opgave” i det nære sundhedsvæsen og de overordnede rammer herfor. Dernæst vil der være et 
kort oplæg om nogle af de forskellige roller, kommunen kan spille som inspiration til arbejdet med 
den fremtidige rolle i det nære sundhedsvæsen.

De indledende oplæg skal sætte retning og give inspiration til den efterfølgende gruppedrøftelse, 
hvor der skal arbejdes med ideer og forslag til, hvordan kommunens rolle og samspil med andre 
aktører i det nære sundhedsvæsen skal udvikle sig i fremtiden. Konkret skal medlemmerne 
arbejde med dilemmaer og udsagn under de fem temaer: Sammenhængende forløb for borgerne, 
tilgængelighed til sundhedstilbud for borgerne, kommunikation til borgerne, egenomsorg og 
mestring og teknologisk og digitale løsninger. 

De samlede bidrag præsenteres ved mødets slutning for hele opgaveudvalget. Bidragene skal 
efterfølgende bearbejdes sammen med bidrag fra en intern medarbejderproces og udgøre 
grundlaget for det videre arbejde med en bredere inddragelse i form af en workshop til marts. Der 
orienteres herom på mødet.

Programmet for mødet vil således bestå af følgende elementer:

 Velkomst ved formanden
 Opfølgning fra sidste møde
 Oplæg om opgaven, rammen for opgaven og forståelsen af kommunens fremtidige rolle.
 Gruppedrøftelse af dilemmaer i det nære sundhedsvæsen
 Fernisering
 Opsamling og den videre proces

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til opgaveudvalget Sundhed i Gentofte – Borgerrettet behandling:

1. At opgaveudvalget tager de indledende oplæg til efterretning. 
2. At opgaveudvalget drøfter idéer og forslag til Gentofte Kommune fremtidige rolle i det nære 
sundhedsvæsen.   

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:
Formand for opgaveudvalget – Bente Frimodt-Møller - bød velkommen til det 2. møde i 
opgaveudvalget og til Kjeld Storm, der indtræder som nyt medlem efter Peter Christiansens 
udtræden. Derefter gennemgik Bente Frimodt-Møller udvalgets opgave med udgangspunkt i det af 
Kommunalbestyrelsen godkendte kommissorium, der var tegnet op på en planche og fremhævede 
en række af de udsagn, der kom frem på det første møde i opgaveudvalget.
   
Sundhed i Gentofte – Borgerettet behandling skal indeholde en vision og målsætninger for 
kommunens rolle i det nære sundhedsvæsen. Bente Frimodt-Møller anbefalede, at 
opgaveudvalget i sit arbejde tager udgangspunkt i visionen for den borgerettede forebyggelse i 
Gentofte Kommune – ’Sammen skaber vi livskvalitet og flere gode leveår for borgerne i 
kommunen’. 

Derefter fulgte to kortere præsentationer. Jesper Holmboe, Social & Sundhed - præsenterede et 
overblik over sundhedsvæsenet og de rammer indenfor, hvilke det opererer med særligt fokus på 
det nære sundhedsvæsen og de kommunale opgaver. Lone Jørgensen, Social og Sundhed - holdt 
et inspirationsoplæg om begrebet ’rolle’ ud fra opgaveudvalgets opgave ’kommunens fremtidige 
rolle i det nære sundhedsvæsen’.

Opgaveudvalget arbejdede derefter videre i tre grupper, der hver drøftede 7 dilemmaer indenfor de 
fem temaer: Sammenhængende forløb, tilgængelighed til sundhedstilbud for borgerne, 
kommunikation til borgerne, egenomsorg og mestring og teknologiske og digitale løsninger.  De 
fremkomne synspunkter under dilemmadrøftelserne i de tre grupper er dokumenteret, og mødet 
afsluttedes med en kort fernisering med gruppernes bidrag. 

Der blev afslutningsvis orienteret om, at der afholdes en workshop den 1. marts 2017 kl. 16.30 – 
20.30, hvortil opgaveudvalgets medlemmer inviteres. 

Bilag
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