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Kommissorium for Behandlingsrådets fagudvalg for  
ulighed i somatisk behandling af psykiatriske patienter  
 

1. Baggrund for nedsættelse af et fagudvalg 

1.1. Som led i Økonomiaftalen 2022 mellem Regeringen og Danske Regioner, har Behandlingsrådet fået til 

opgave at udarbejde en årlig analyse, der skal belyse og afdække ulighed i behandling eller tilbud for 

patientgrupper. Jf. kommissoriet for Behandlingsrådets analyser vedr. ulighed i sundhed, skal arbej-

det bidrage til at fremme let og lige adgang til behandling af høj kvalitet i det danske sundhedsvæ-

sen – uanset baggrund. For bedst muligt at kvalificere arbejdet nedsættes der for hver analyse et fag-

udvalg, som betjenes af Behandlingsrådets sekretariat.   

 

2. Fagudvalgets formål 

2.1. Fagudvalget for 2022/23 har til formål at udarbejde en rapport vedrørende ulighed i somatisk be-

handling af psykiatriske patienter, der efterfølgende sendes til Danske Regioner og Sundhedsmini-

steriet. 

2.2. Fagudvalget skal bidrage til at afgrænse og kvalificere analysen, vurdere data, udarbejde design 

samt udarbejde og godkende den endelige rapport, som indeholder fagudvalgets opsamling på de 

væsentligste konklusioner. 
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3. Fagudvalgets sammensætning 

3.1. Behandlingsrådets analyser vedr. ulighed i sundhed organiseres med et fagudvalg med ansvar for en 

årlig analyse, samt en gennemgående programgruppe.  

3.2. Programgruppen udpeges for en treårig periode og indgår som faste medlemmer i de årlige fagud-

valg. Fagudvalgets øvrige medlemmer udpeges for ca. 17 måneder med afsæt i det konkrete analyse-

tema.  

3.3. Formanden for programgruppen er tillige formand for fagudvalget og udpeges for en treårig periode.  

3.4. Fagudvalgets medlemmer skal samlet set have bred indsigt i ulighed i behandling eller tilbud for pa-

tientgrupper. Derudover skal de repræsentere den højeste videnskabelige og kliniske standard på det 

temaspecifikke område, herunder den udvalgte patientgruppe.  

3.5. Fagudvalget sammensættes således:: 

Programgruppens medlemmer, som er udpeget for en treårig periode: 

• Formand med forskningserfaring, en bred viden indenfor ulighed i sundhed og sundheds-

væsenet generelt (udpeges af Behandlingsrådet) 

• 2 medlemmer fra regionerne (udpeges af Regionerne) 

• 1 patientrepræsentant (udpeges af Danske Patienter) 

• 2 forskere (udpeges af Behandlingsrådet) 

• 1 medlem fra almen praksis (udpeges af LVS) 

Repræsentanter, der udpeges for en etårig periode (med særligt kendskab til analysetemaets genstands-

felt f.eks. patientgruppen, behandlingstilbuddet m.m.): 

• 2 patientrepræsentanter (udpeges af Danske Patienter) 

• Op til 5 medlemmer fra regionerne (udpeges af Regionerne) 

• 1 medlem fra kommunerne (udpeges af KL) 

• 1 sygeplejerske (udpeges af DASYS) 

• 1-2 læger (udpeges af LVS) 

• Evt. Repræsentanter fra andre organisationer eller faggrupper f.eks. speciallægepraksis, 

socialrådgivere. Disse fagudvalgsmedlemmer udpeges af Sekretariatet i samarbejde med 

formanden. 



 

 

 

Side 3 af 4 

 
3.6. Fagudvalgets sammensætning offentliggøres på Behandlingsrådets hjemmeside. Hvis den udpeg-

ende enhed afslår udpegning, vil afslag og begrundelse blive offentliggjort. 

3.7. Der kan ikke sendes suppleanter til møder i fagudvalget. 

3.8. Hvis et medlem udtræder af fagudvalget, inden fagudvalgets arbejde er færdiggjort, skal Sekretaria-

tet foranledige, at der udpeges et nyt medlem fra den respektive udpegende enhed.  

 

4. Habilitet 

4.1. Alle medlemmer af fagudvalget skal efterleve Behandlingsrådets habilitetspolitik og afgive oplys-

ninger om habilitet. Oplysningerne offentliggøres på Behandlingsrådets hjemmeside. 

4.2. Behandlingsrådets sekretariat vurderer fagudvalgsmedlemmernes habilitet ifm. udpegningen og vi-

derebringer alene tvivlsspørgsmål for Behandlingsrådets direktør. 

4.3. Hvis et fagudvalgsmedlem vurderes at være inhabil, udtræder medlemmet, og den udpegende enhed 

udpeger et nyt medlem. Dette er også tilfældet, hvis medlemmet bliver inhabil undervejs i processen. 

 

5. Åbenhed 

5.1. Der skal være størst mulig åbenhed i en analyse vedr. ulighed i sundhed, herunder åbenhed om pro-

cesser, metoder, kriterier og det materiale, der udarbejdes i forbindelse med analysen. 

5.2. Alle medlemmer af fagudvalget skal efterleve Behandlingsrådets fortrolighedspolitik. 

5.3. Dokumenter udarbejdet og delt mellem fagudvalg, Sekretariat og eventuelle eksterne samarbejds-

partnere anses for interne dokumenter i Behandlingsrådet. 

 

6. Fagudvalgets opgaver 

6.1. Ved igangsættelse af en analyse udarbejder Sekretariatet i samarbejde med fagudvalget et undersø-

gelsesdesign, som offentliggøres på Behandlingsrådets hjemmeside.  

6.2. Med afsæt i designet udarbejder Sekretariatet og fagudvalget herefter en analyse, som sammenfattes 

i en skriftlig rapport, hvor også analysens væsentligste fund præsenteres. 

6.3. Fagudvalget sender rapporten til Danske Regioner og Sundhedsministeriet ultimo december, hvoref-

ter den offentliggøres på Behandlingsrådets hjemmeside. 

https://behandlingsraadet.dk/om-behandlingsradet/habilitet
https://behandlingsraadet.dk/media/0j4fn541/behandlingsr%C3%A5dets-fortrolighedspolitik.pdf
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6.4. Fagudvalgets opgaver er nærmere beskrevet i hhv. Behandlingsrådets proceshåndbog vedr. analyser 

indenfor ulighed i sundhed samt i introduktionen til arbejdet i Behandlingsrådets fagudvalg for ana-

lyser vedr. ulighed i sundhed. 

6.5. Formanden leder fagudvalgets arbejde og kan efter behov nedsætte mindre arbejdsgrupper blandt 

fagudvalgets medlemmer til at varetage nærmere specificerede opgaver. 

6.6. Fagudvalgets arbejde tilrettelægges i dialog med Sekretariatet. Sekretariatet stiller et projektteam til 

rådighed for fagudvalget. Projektteamet faciliterer fagudvalgets arbejde. 

 

7. Afvikling af fagudvalget 

7.1. Når fagudvalget har afsluttet analysen, afvikles fagudvalget. 

7.2. Programgruppens medlemmer er udvalgt for en treårig periode, og udskiftes i rul á to medlemmer pr. 

år.  

 

8. Versionlog 
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