
Kommissorium for Netværksgruppen Midt-Vest  
for Forebyggende hjemmebesøg 
 
 
Navn: Netværksgruppen Midt-Vest for Forebyggende hjemmebesøg. 
 
Deltagerkreds: Kommunale medarbejdere, der udfører forebyggende hjemmebesøg. 
 
Kommuner: Skive, Herning, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Struer og Ikast-Brande. 

 
Formål med netværksgruppen Midt-Vest:  
Kompetenceudvikling og kvalificering af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne 
(+ 75 år). 

• Generere ny viden, forholde sig til aktuelle emner. 
• Gensidig inspiration, erfaringsudveksling, sparring 
• Mulighed for samarbejde på tværs af kommunerne. 
• Boost til hverdagen 
• Rum og tid til refleksion 
• Mulighed for at støtte hinanden i hverdagen 
• Gensidig anerkendelse og udfordring af hinanden 
• Fokus på fastholdelse af kerneydelsen 
 

Mødehyppighed: Der afholdes 3 møder om året (marts, juni og oktober). Der er hele tiden planlagt to 
møder frem. Møderne holdes fra kl. 9-13.  
Alle ledere deltager en gang årligt (marts). 
 
Sted: Afholdelse af møde går på skift mellem kommunerne. Arrangør sørger for og betaler for forplej-
ning.  
 
Mødeindkaldelse, dagsorden og referat: Den arrangerende kommune sørger for udsendelse af møde-
indkaldelse og dagsorden senest 3 uger før mødet. Samt er ansvarlig for at tage et beslutningsreferat og 
sende det ud senest 14 dage efter at mødet er afholdt.  
På referatet skal kommende mødedato og sted altid stå. 
Arrangør inddrager egen leder i planlægning og afholdelse af mødet.  
Lederne får dagsordner og referater. 
 

Rammer for det faglige indhold: 
Dagsorden skal altid indeholde et tema, vi går mere i dybden med. Der skal være et oplæg om emnet og 
hvad vi vil med det. 
Temaet aftales ved det foregående møde. 
Alle kommuner kan komme med et oplæg om et aktuelt emne fra egen organisation, til debat, sparring, 
inspiration. 
Til møderne kan inviteres eksterne undervisere, der har kompetence til at gå fagligt i dybden på et speci-
fikt område, som der er enighed om i netværksgruppen (temarelateret undervisning).  
 
 
 
Kommissoriet revurderes næste gang marts 2013. 
 
Godkendt 07.12.2011 
 
 


