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Kommissorium for Arrangørgruppe for Sundhedssektornetværket 
 

17.8.2011 

 

 

Baggrund 

Sex & Samfund, Røde Kors, Red Barnet og Folkekirkens Nødhjælp tog den 6. april 2011 initiativ til 

dannelse af et netværk for danske NGOer med engagement i sundhedssektoren i dansk udviklings-

bistand ved at afholde et åbent møde for interesserede NGOer.  

 

Baggrunden for mødet var spørgsmålet om, hvor sundhed er på vej hen i dansk udviklingsbistand i 

betragtning af, at fokus på sundhed i den nye udviklingsstrategi er markant reduceret samt en 

kortlægning af danske udviklings-NGOer`s engagement i sundhedsforskning ”Engaging NGOs in 

Research for Health”, foranlediget af Sex & Samfund. Mødet identificerede en klar interesse i og et 

behov for øget samarbejde mellem danske NGOer indenfor sundhedssektoren, afdækkede en række 

relevante temaer i et samarbejde og diskuterede en mulig struktur for et netværkssamarbejde. 

 

På et efterfølgende møde den 14. juni 2011, arrangeret af en udvidet gruppe, blev beslutningen om 

at danne et netværk blandt interesserede NGOer taget, og mødet præciserede en model for netvær-

kets struktur. Det er formålet med dette kommissorium at beskrive den såkaldte Arrangørgruppes 

opgaver og position i forhold til Sundhedssektornetværket for danske udviklings-NGOer med 

engagement i sundhedssektoren.  

 

 

Arrangørgruppens opgave 

Netværket er defineret som et løst, fleksibelt og ikke alt for hierarkisk netværk, der holdes sammen 

af fællesmøder for netværkets medlemmer, arbejdsgrupper, nedsat blandt netværkets medlemmer og 

af Arrangørgruppen, der koordinerer netværkets aktiviteter.  

 

Arrangørgruppen bistår netværket med at planlægge og afholde jævnlige fællesmøder, seminarer 

m.v. for netværket. Disse fællesmøder kan omhandle temaer af politisk, strategisk og faglig 

interesse for netværkets medlemmer. Der tilstræbes en kadence på 4 fællesmøder om året. 

Arrangørgruppen indhenter ideer til fællesmøderne fra netværkets medlemmer 

 

Arrangørgrupper ansporer medlemmerne til et udvidet samarbejde i arbejdsgrupper. 

Arrangørgruppen inviterer arbejdsgrupperne til at dele viden om deres arbejde med de øvrige 

medlemmer i netværket. Arrangørgruppen har ikke noget forpligtelse til at bistå arbejdsgrupper, 

men kan yde assistance efter evne og resourcer. 

. 

 

Arrangørgruppens  arbejde i øvrigt 

Netværkets medlemmer har på det andet afholdte møde foreslået en række opgaver, som 

Arrangørgruppen kan fremme i sit arbejde såsom: 
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 Kortlægning af samtlige udviklings-NGOer indenfor sundhedssektoren 

 Samarbejdsrelationer med danske sundhedsorganisationer i øvrigt 

 Samarbejde med sundhedsforskere, især indenfor Research for Health tilgangen 

 Fortalerarbejde i forhold til Danida og Global Ministerial Forum 

 Interaktion og erfaringsopsamling blandt netværkets medlemmer  

 

Disse opgaver udvikles i samarbejde med medlemmerne af netværket.  

 

 

Proces 

Arrangørgruppen er nedsat i forlængelse af organiseringen af de første møder. Gruppen er åben for 

interesserede medlemmer under hensyntagen til, at den skal være operationel. Gruppen består af én 

deltager pr. interesseret organisation.  

 

Sex & Samfund leverer sekretariatsstøtte til Arrangørgruppen, men ellers forventes Arrangør-

gruppens medlemmer at bidrage med de fornødne ressourcer til afholdelse af fællesmøder såsom 

lokaler, forplejning m.v.  

 

Arrangørgruppen afholder møder efter behov. Arrangørgruppen laver en halvårsplan for sit arbejde, 

som den fremlægger og diskuterer på et fællesmøde for netværkets medlemmer. Arrangørgruppen 

tager referat af sit arbejde.  
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