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Kommissorium for styregruppen for regionalt Center for Fælles
Beslutningstagning
Regionsrådet besluttede i 2018 at gøre Center for Fælles Beslutningstagning på Sygehus Lillebælt
regionalt, således at det fremadrettet dækker alle regionens sygehuse. Centeret arbejder for at styrke
patientinddragelsen i Region Syddanmark gennem udvikling af redskaber og værktøjer, der kan styrke
fælles beslutningstagning mellem patient og behandler. Med denne nye organisering nedsættes en
styregruppe for centret med reference til koncernledelsesforum.
Formål
Styregruppen træffer de strategiske beslutninger i forhold til aktiviteterne i Center for Fælles
Beslutningstagning og i forhold til udbredelse i regionen af fælles beslutningstagning med værktøjer
og metoder udviklet af centret.
Opgaver
Styregruppen skal:













Udstikke den strategiske retning for centret.
Drøfte, formulere og følge op på proces- og resultatmål for Center for Fælles
Beslutningstagning.
Løbende forelægges og godkende arbejds-, forsknings- og strategiplaner for centret.
Løbende forelægges status på centerets økonomi og godkende budgetter og regnskaber.
Løbende forelægges og følge op på status for arbejdet i Center for Fælles Beslutningstagning,
herunder udviklingen af værktøjerne.
Løbende forelægges og følge op på status for udbredelsen af fælles beslutningstagning på
regionens sygehuse, herunder status på vidensindsamling og opbygning af kompetencer og
uddannelse i fælles beslutningstagning på tværs i regionen.
Generelt understøtte arbejdet i og omkring Center for Fælles Beslutningstagning og sørge for
at centret har de nødvendige rammer til at kunne følge den udstukne strategiske retning.
Understøtte de lokale projektledere i deres arbejde og sikre, at de har de nødvendige rammer
for at kunne implementere beslutningsstøtteværktøjer og uddannelse i fælles
beslutningstagning værktøjer lokalt på de enkelte sygehuse.
Arbejde aktivt for at promovere og kommunikere om beslutningsstøtte i Region Syddanmark
og understøtte anvendelse af beslutningsstøtteværktøjer på Region Syddanmarks sygehuse.
Medvirke til samarbejde om patientinddragelse og beslutningsstøtte på tværs af specialer,
sygehuse, sektorer og med eksterne samarbejdsparter.
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Styregruppens medlemmer
Styregruppens medlemmer udpeges af koncerndirektionen hhv. sygehusledelsen på det enkelte
sygehus og består af følgende medlemmer på direktionsniveau:









1 repræsentant fra Sygehus Lillebælt (formand)
1 repræsentant fra Odense Universitetshospital
1 repræsentant fra Sygehus Sønderjylland
1 repræsentant fra Sydvestjysk Sygehus
1 repræsentant fra Psykiatrisygehuset
1 repræsentant fra koncerndirektionen
2 patient/pårørenderepræsentanter
Centerlederen

For patient/pårørenderepræsentanter gælder udpegningen for 1 år ad gangen, og går på skift mellem
sygehusene, således at der altid er patient/pårørenderepræsentanter fra to af regionens sygehuse i
rådet.
Sekretariatsbetjeningen foretages af Center for Fælles Beslutningstagning herunder den daglige
driftsleder, som deltager på styregruppemøderne efter behov.
Reference
Styregruppen refererer til Koncernledelsesforum.
Møder
Der afholdes 3-4 møder årligt.
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