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Kommissorium for Tværregionalt forum for koordination af Behand-
lingsrådets anbefalinger 
 
1. Baggrund 
Danske Regioners bestyrelse har besluttet at oprette et dansk behandlingsråd. 
Behandlingsrådet skal fra medio 2021 vurdere, om prisen på behandlinger og 
teknologier står mål med effekten. Behandlingsrådet operer med armslængde 
til det politiske system i Danske Regioner og regionerne.  
 
Regionernes sundhedsdirektører har besluttet at oprette et Tværregionalt fo-
rum for koordination af Behandlingsrådets anbefalinger. Formålet med forum-
met er at understøtte regionernes implementering af Rådets anbefalinger. Fo-
rummet skal understøtte en hurtig og ensartet implementering på tværs af re-
gionerne. 
 
2. Opgaver 
Det Tværregionale forum for koordination af Behandlingsrådets anbefalinger 
deler viden og yder gensidig rådgivning omkring regionernes implementering 
og anvendelse af Rådets anbefalinger. Hver anbefaling vil indeholde en beskri-
velse af forholdene for implementering udarbejdet af Behandlingsrådets sekre-
tariat. Beskrivelsen vil komme ind på omfanget af den forventede implemente-
ring – fx om implementeringen vil kræve væsentlige organisatoriske ændringer, 
ændring af arbejdsgange og lignende. Forummet: 
 

- Taler de enkelte anbefalinger igennem ift. behovet for opfølgning i regi-
onerne 

- Peger på det rette implementeringsværktøj for Rådets anbefalinger – 
hvis anbefalingen kun indebærer mindre ændringer, kan et redskab fx 
være kommunikation, hvis anbefalingen indebærer større ændringer, 
kan et redskab være at nedsætte et behandlingsfællesskab. 

- Deler viden og yder gensidig rådgivning omkring, hvordan regionerne 
planlægger at implementere anbefalingerne – herunder nødvendige 
ændringer i organisering og arbejdsgange rundt om de anbefalede løs-
ninger. 
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- Deler viden om, hvorvidt anbefalingerne er blevet implementeret, og 
hvorledes de er blevet implementeret. 

- Koordinerer udpegninger til Behandlingsrådets fagudvalg 
- Kan pege på de lead-hospital(er), der skal stå for vidensopsamling 

 
Forummet mødes i udgangspunktet ca. én uge efter, at Rådet er kommet med 
nye anbefalinger. Der forventes afholdt ca. 8 møder om året i forummet. Mø-
derne kan afholdes over video.  
 
3. Sammensætning 
Det tværregionale forum for koordination af Behandlingsrådets anbefalinger 
har følgende sammensætning: 

 
- Formand (en sundhedsdirektør, vicedirektør eller evt. en repræsentant 

for en sygehusledelse udpeget af sundhedsdirektørkredsen) 
- Hver regions repræsentant i Behandlingsrådet 
- Én repræsentant fra hver region – repræsentanten skal have kompeten-

cer ift. implementering i regionen, det kan fx være regionens planlæg-
ningschef. 

- Én-to repræsentanter for RFI (Regionernes Fælles Indkøb) 
- Én repræsentant fra Danske Regioner 

 
4. Sekretariatsbetjening 
Forummets sekretariat er ansvarlig for mødeindkaldelser dagsordener og refe-
rater. Sekretariatsfunktionen varetages af formandens region.  
 
Behandlingsrådets sekretariat bistår med materiale om Rådets anbefalinger. 
 
5. Organisatorisk ophæng 
Forummet refererer til kredsen af sundhedsdirektører. Kredsen kan løbende 
tilpasse kommissoriet. 
 
 
 


