Udkast til tilrettet kommissorium
Kommissorium

Sundhedsbrugerråd i Region Syddanmark
(det somatiske sundhedsvæsen)
Kommissorium for Sundhedsbrugerråd i Region Syddanmark er godkendt af Regionsrådet den 20.
december 2007 samt den 25. januar 2010. Kommissoriet foreslås endvidere tilrettet af regionsrådet
den 31. maj 2010.

0. Navn
Sundhedsbrugerrådet i Region Syddanmark.

1. Indstilling og udpegning af medlemmer
I alt 18-20 medlemmer, som udpeges af Regionsrådet efter indstilling fra følgende organisationer:
Danske Patienter:

9 medlemmer

Regionsrådet er repræsenteret med 9 medlemmer.
Der ønskes derudover en åbenhed over for især de mellemstore patientforeninger, hvorfor 1-2
medlemspladser i Sundhedsbrugerrådet reserveres til ad hoc medlemmer, således at mellemstore
patientforeninger har mulighed for i en periode og efter behov at være repræsenteret i
Sundhedsbrugerrådet som en slags ”wild-card-ordning”. Medlemmer, der tilbydes plads efter ”wildcard-ordningen” tilbydes observatørpladser.
Ad hoc:

1-2 medlemmer

Medlemmerne skal være bosiddende i Region Syddanmark. Det bør tilstræbes at sikre bred
geografisk repræsentation samt ligelig kønsfordeling.

2. Funktion og opgave
Sundhedsbrugerrådets opgaver er at:
-

udtale sig om overordnede spørgsmål på sundhedsområdet, som Regionsrådet,
Sundhedskoordinationsudvalget eller andre forelægger for rådet.
på eget initiativ udtale sig om sagsområder.
være et dialog- og debatskabende forum i relation til den forebyggende, behandlende og
rehabiliterende sundhedstjeneste.
medvirke til at formidle kontakt mellem borgerne og de politiske organer.
fremlægge ideer og forslag til udvikling af bedre samordning og koordinering inden for
sundhedsområdet i regionen.
fremlægge forslag til tema for f.eks. et årligt offentligt møde for en bredere kreds af
patientforeninger.
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Nedsættelse af Sundhedsbrugerrådet afskærer ikke muligheden for, at der i regionsregi nedsættes ad
hoc-udvalg med deltagelse af relevante patient- og brugerorganisationer på sundhedsområdet.

3. Formandskab, mødehyppighed og sekretariatsbetjening
Formandskabet fastlægges af Sundhedsbrugerrådet. Formanden kan være enten et
regionsrådsmedlem eller en patientforenings repræsentant.
Det foreslås, at der afholdes møder ca. 4 gange årligt.
Sundhedsbrugerrådet har møde med Sundhedskoordinationsudvalget 1 gang årligt
Der udarbejdes beslutningsreferat fra møderne.
Sekretariatsbetjeningen forestås af Region Syddanmarks administration.
Sundhedsbrugerrådet fastlægger i øvrigt selv sin forretningsorden.

Side 2 af 2

