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Politisk og administrativ organisering af samarbejdet på Sundhedsområdet 
 
Af kommunens vision for sundhedspolitikken fremgår det, at ”Ringkøbing-Skjern Kommune er en 
kommune med sunde og livsglade borgere, der tager medansvar for egen sundhed”. Sundhed skal 
i denne sammenhæng forstås i bred forstand ”Sundhed handler om balance, at have redskaber til 
at mestre og have kontrol over sit liv…Gode menneskelige relationer, at trives, at have appetit på 
livet, at være til stede i nuet, oplevelser i naturen, at bruge sin krop, at spise sundt, at have et godt 
arbejdsmiljø har alt sammen betydning for vores sundhed…” Sundhedspolitikken 2014-2018.  
 
Overordnede målsætninger for sundhedsområdet 

 Kommunen skal være kendte for at prioritere folkesundhedsområdet 

 Kommunen skal lykkes med at integrere sundhedsindsatsen på tværs i organisationen 

 Sundhedsperspektivet skal tænkes ind overalt, hvor dette er relevant 

 4. generation af sundhedspolitikken skal endnu tydeligere udstikke retningslinjer om 
mål og virkemidler end den nuværende sundhedspolitik 

 Kommunen skal have fokus på den sundhedsfremmende og forebyggende tilgang 

 Kommunen skal have fokus på lighed i sundhed 

 Der skal være opmærksomhed på at samarbejde med borgerne om sundhedsindsatsen.  

 Børn og unges sundhed prioriteres højt 
 
De overordnede målsætninger tilpasses den aktuelle sundhedspolitik. 
 
Sundhedsrådet 
Rådet har ansvaret for det grundlæggende strategiske sundhedsarbejde i kommunen, og Rådet 
skal endvidere sikre, at der i denne indsats vedvarende er den fornødne viden og indsigt om, hvad 
der virker. For at realisere dette er det væsentligt, at Rådet tilføres viden fra nationale, regionale 
og lokale arenaer om, hvad der skal til for at udvikle og realisere de lokale visioner på 
sundhedsområdet. 
 
Rådet består af følgende: 

1) 4 medlemmer af Byrådet, samt Borgmesteren, som er født medlem 
2) Den direktør, som har Sundhed som tema 
3) Lederen af Sundhedscentret  
4) Praksiskonsulenten fra kommunen 
5) 1 faglig repræsentant fra hver af de forpligtende sundhedssamarbejder omtalt nedenfor 
6) Fagchefen for Sundhed og Omsorg, hvis han ikke er omfattet af pkt. 5 
7) Tovholderne fra hvert af de forpligtende samarbejder 
8) To borgerrepræsentanter 

 
Sundhedsrådet drøfter på det første møde i en ny byrådsperiode behovet for flere medlemmer. 
Eventuelt kan inviteres deltagere fra erhvervsliv, sportens verden eller lignende. 
Derudover kan der indkaldes personer ad hoc til Rådet, f.eks. videnspersoner, forskere eller andre 
fra nationale, regionale eller lokale arenaer.  
 
Rådet bistås af en sekretær. 
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Rådets formål er at drøfte, hvordan man i Ringkøbing-Skjern Kommune kan arbejde bedst muligt 
med sundhed på tværs såvel internt i organisationen som eksternt. 
Endelig skal Rådet arbejde for konkret implementering af sundhedsindsatserne i kommunen, 
ligesom Rådet er ansvarlig for afholdelse af et temamøde for Byrådet mindst en gang i 
valgperioden.  
 
Rådet skal komme med anbefalinger til de politiske udvalg om sundhedspolitikken, samt andre 
relevante emner indenfor sundhed. Rådet kan komme med anbefalinger til organisationen om, 
hvordan de politiske målsætninger på sundhedsområdet kan realiseres, og bør give anbefalinger til 
relevante politiske udvalg om (økonomisk) prioritering af sundhedsindsatsen. Rådet skal komme 
med anbefalinger til Social- og Sundhedsudvalget og Byrådet om anvendelse af midlerne til 
sundhedsindsatser, der er placeret på Social- og Sundhedsudvalgets budget.  
 
Rådet skal have overblik over kommunens sundhedspolitik og de overordnede indsatser herunder. 
Rådet skal også opsamle viden om gennemførte og fremtidige sundhedsindsatser og medvirke til 
formidling ud i hele organisationen om såvel indsatser som den overordnede strategi for arbejdet 
med sundhed i Ringkøbing-Skjern Kommune.  
 
I begyndelsen af en ny byrådsperiode afholdes en fælles introduktion for sundhedsrådet og 
medlemmer af de forpligtende samarbejder. Introduktionen skal skabe overblik over 
organiseringen af Sundhedsrådet og de forpligtende samarbejder og opgaverne heri. Direktøren 
med sundhed som tema, fagchefen for Sundhed & Omsorg og lederen af Sundhedscenter Vest er 
ansvarlige for afholdelse af introduktionen.  
 
Sundhedsrådet har 3-4 årlige møder. 
 
Et forpligtende sundhedssamarbejde mellem Sundhedscentret og relevante fagområder 
 
Der er etableret forpligtende sundhedssamarbejder på følgende områder: 
Børn & Unge (Børn & Familie, Dagtilbud og Undervisning) (3-4 årlige møder)  
Sundhed & Omsorg (3 -4  årlige møder) 
Beskæftigelse og Handicap & Psykiatri (3-4 årlige møder) 
Natur, kultur- og fritid, DGI og museerne (3-4 årlige møder) 
 
Sundhedsrådet kan etablere nye forpligtende samarbejder, hvis det er relevant.  
 
De forpligtende samarbejder skal drøfte sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i relation 
til de pågældende områder. I hvert samarbejdsfora deltager cirka 2 personer fra Sundhedscentret 
og 3-4 personer fra fagområdet. Det er væsentligt at personer, som indgår i de forpligtende 
samarbejder kan arbejde med udvikling af indsatser med fokus på det tværfaglige samarbejde. 
Deltagere i de forpligtende samarbejder kan være fagchefer eller andre medarbejdere, som har 
kompetence til at bringe aftaler fra de forpligtende samarbejder tilbage til fagområdet.    
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Drøftelserne i det forpligtende sundhedssamarbejde skal blandt andet resultere i en årlig 
fremlæggelse til de relevante fagudvalg om, hvordan der arbejdes med sundhedsfremme og 
forebyggelse i de berørte fagudvalgsområder. De forpligtende sundhedssamarbejder skal også 
bidrage til at realisere de målsætninger og forslag, som kommer fra Sundhedsrådet.  
 
I forhold til øvrige fagområder videreføres det nuværende mere ad hoc-prægede samarbejde. Det 
bør dog betones, at det er vigtigt, at alle fagområder indgår i sundhedsarbejdet, der hvor det er 
relevant.  
 
Sundhedspolitikken er et fælles kommunalt ansvar, men Sundhed & Omsorg er ansvarlig for 
opfølgningen på sundhedspolitikken. Konkret ligger denne opgave hos sundhedscentret, og det er 
derfor naturligt at tovholderne for de forpligtende samarbejder findes blandt sundhedscentrets 
medarbejdere.  
Det anbefales, at der inviteres borgerrepræsentanter med i diverse ad hoc arbejdsgrupper. 
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