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Resumé
Opgaveudvalget ”Sundhed i Gentofte – Borgerrettet behandling” mødes første gang med fokus på
at sikre en fælles forståelse for opgaven og en indledende drøftelse af, hvad opgaveudvalget
fremadrettet skal være opmærksomme på i det videre arbejde.

Baggrund
Udvalget præsenteres på mødet for baggrund og formål med nedsættelse af et opgaveudvalg om
borgerrettet behandling og sammenhængen til det netop afsluttede opgaveudvalg: Sundhed i
Gentofte – Borgerrettet forebyggelse, herunder udvalgets opgave og leverance. På mødet
præsenteres udvalget for et oplæg til procesplan for opgaveudvalgets arbejde, mødeplan for
udvalget samt et introducerende oplæg med fakta på området samt resultatet af en kvalitativ
undersøgelse af borgernes oplevelse af det nære sundhedsvæsen.
Der lægges op til en indledende drøftelse i mindre grupper i opgaveudvalget af, hvad
medlemmerne mener, vi fremadrettet skal være opmærksomme på i det videre arbejde med
kommunens rolle i det nære sundhedsvæsen.
Dagsordenen for mødet vil således bestå af følgende elementer:
 Velkomst ved formanden
 Præsentationsrunde
 Præsentation af kommissorium for opgaveudvalget og spørgsmål til kommissoriet fra
medlemmerne
 Præsentation af fakta om sundhedsdata og borgeoplevelser: Hvad ved vi? Hvad hører vi?
 Hvad skal vi være opmærksomme på? Hvad tænker I?
 Opsamling.
Der lægges op til, at opgaveudvalget holder yderligere fire møder i 2017:
 Onsdag den 18. januar 2017
 Tirsdag den 14. marts 2017
 Onsdag den 19. april 2017
 Tirsdag den 6. juni 2017.
Kommissorium for opgaveudvalget og mødeplan er vedlagt som bilag til denne dagsorden.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til opgaveudvalget Sundhed i Gentofte – Borgerrettet behandling:
1. At orienteringen tages til efterretning.
2. At mødeplan for udvalgets møder i 2017 godkendes.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Formand for opgaveudvalget Bente Frimodt-Møller bød velkommen og orienterede om formål med
og rammer for udvalgets arbejde og sammenhængen til det netop afsluttede opgaveudvalgs
arbejde ”Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse”. Her har opgaveudvalget udarbejdet
forslag til en samlet strategi for den borgerettede forebyggelse, som blev godkendt af
Kommunalbestyrelsen den 28. november, med en overordnet vision: ”Sammen skaber vi
livskvalitet og flere gode leveår for borgerne i Gentofte Kommune”. Bente Frimodt-Møller
pointerede, at de to opgaveudvalgs produkter gerne skal ses i sammenhæng og lagde op til, at
visionen kan være gældende i dette opgaveudvalg.
Kommissorium for opgaveudvalget, der var udsendt med dagsordenen blev gennemgået og drøftet
med særligt fokus på udvalgets opgave. Der var primært spørgsmål af opklarende karakter.
Opgaveudvalget introduceredes kort til fakta om Gentofte, borgerne og sundheden. Det omfattede
blandt andet faktorer, der har betydning borgernes sundhed, herunder uddannelsesniveau og
indkomst, definitioner på kronisk sygdom og hvilke kroniske sygdomme, som er de hyppigst
forekommende blandt gentofteborgere. Der var desuden en præsentation af sundhedstrekanten
med aktørerne, som består af: kommunale sundheds- og behandlingstilbud, regionale sygehuse
og behandlingstilbud og private sygehuse og praktiserende læger.
Derefter var der et oplæg om borgernes oplevelser med det nære sundhedsvæsen i Gentofte
Kommune, som byggede på udsagn indsamlet via en række dybdegående, kvalitative interviews.
Udsagnene blev gengivet uden redigering, og var udtryk for borgernes egne oplevelser.
Borgeroplevelserne var opdelt efter de fem temaer i kommissoriet, nemlig: Sammenhængende
forløb for borgerne, tilgængelighed i sundhedstilbud for borgere, kommunikation til borgerne,
egenomsorg og mestring, teknologiske og digitale løsninger.
Opgaveudvalget havde en indledende drøftelse af medlemmernes tanker om kommunens
fremtidige rolle i det nære sundhedsvæsen. Synspunkterne blev dokumenteret, således at de kan
indgå i opgaveudvalgets videre arbejde.
Opgaveudvalget godkendte plan for møder i 2017.

Bilag
1. Kommissorium Sundhed i Gentofte - Borgerrettet behandling (1459880 - EMN-2016-06612)
2. Mødeplan 2017 Sundhed i Gentofte - Borgerrettet behandling (1459877 - EMN-2016-06612)
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