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RAMMEPAPIR  

med tids- og procesplan for  

sundhedsaftalen 2019-2022 i Syddanmark 
 

Rammer 

Dette papir beskriver rammerne for arbejdet med sundhedsaftalen 2019-2022, herunder en tids- og pro-
cesplan. Arbejdet igangsættes – i lighed med sidste gang - ca. 1½ år inden endelig indsendelse til Sundheds-
styrelsen. Dette bl.a. for at sikre en høj grad af politisk involvering, ejerskab og prioritering af indsatserne. 

I nedenstående udkast til tids- og procesplan vil det derfor være det nuværende Sundhedskoordinationsud-
valg, der igangsætter processen og arbejdet, mens det vil være det nyvalgte Sundhedskoordinationsudvalg, 
der afslutter det.  

Sundhedsaftalens sammensætning 

I lighed med den nuværende sundhedsaftale forventes den kommende sundhedsaftale at bestå af: 

 Sundhedsaftalens politiske del som rummer den politiske vision  

 Sundhedsaftalens administrative del, herunder de otte nationale mål og en beskrivelse af den admini-

strative organisering. 

Tids- og procesplan 

 

Periode Aktivitet Leverance 

 Politisk spor Administrativt spor  

2017 

28. februar SKU:  
Godkendelse af udkast til ram-
me, inkl. tids- og procesplan, for 
ny sundhedsaftale 
 
Godkendelse af rammeprogram 
for politisk opstartskonference, 
inkl. forslag til deltagerkreds m.v. 

  
Færdigt rammepapir med 
tids- og procesplan  
 
 
Færdigt rammeprogram for 
politisk opstartskonference 
 

30. marts  DAK 
Godkende programmet for 
den politiske opstartskonfe-
rence 

Program for den politiske 
opstartskonference.  

9. maj SKU:  
Forberedelse af politisk opstarts-
konference  
 
Fællesmøde Patientinddragel-
sesudvalget 
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Periode Aktivitet Leverance 

 Politisk spor Administrativt spor  

2. juni kl. 
12.00-15.00 

Politisk opstartskonference:  
1/2 dags konference, hvor politi-
ske visioner for sundhedsaftalen 
drøftes 

 Input til visioner 
 

22. juni  DAK: 
Opfølgning på politisk konfe-
rence  
 
 
Diskussion af proces for admi-
nistrativ aftale 

 
Input til opsamling på poli-
tisk konference, inklusiv 
input til visioner  
 
Procesplan for administra-
tiv aftale 

15. august SKU:  
Opfølgning på politisk konferen-
ce 
 
Første drøftelse af udkast til 
politiske visioner for sundhedsaf-
talen 

  
Godkendt opsamling på 
politisk konference 
 
Første drøftelse af udkast 
til politiske visioner for 
sundhedsaftalen 

22. september  DAK: 
Beslutning om rammeprogram 
for DAKs halvdags temadag i 
november 

 
Rammeprogram for halv-
dags temadag i november 

31. oktober SKU: 
Godkendelse af politiske visioner 
for sundhedsaftalen 
 
Input til overleveringspapir til det 
nye SKU 

  
Godkendte politiske visio-
ner 
 
Input til overleveringspapir 

23. november  DAK: 
Ordinært DAK-møde udvides 
med to timer til temamøde 
om indholdet i den admini-
strative aftale 
 
Drøftelse af overleveringspapir  

 
Input og prioritering af 
indholdet i den administra-
tive aftale 
 
 
Udkast til overleveringspa-
pir  

19. december SKU: 
Status for arbejdet med sund-
hedsaftalen 
 
Drøftelse af overleveringspapir til 
det nye SKU 

  
 
 
 
Overleveringspapir til det 
nye SKU 

2018 

Januar  DAK: 
Drøftelse af udkast til program 
for de fire geografisk fordelte 
politiske møder 

 
Udkast til program for de 
fire politiske møder 
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Periode Aktivitet Leverance 

 Politisk spor Administrativt spor  

Februar Det nyvalgte SKU: 
Orientering om arbejdet med 
sundhedsaftalen 2019-22, her-
under drøftelse af overleverings-
papir fra det tidligere SKU 
 
Godkendelse af program og ma-
terialer til de fire geografisk for-
delte politiske møder 

  
 
 
 
 
 
Program for fire politiske 
møder 

Ultimo februar  DAK:  
Halvdags temamøde med 
drøftelse af første udkast til 
sundhedsaftale 

 
Input til andet udkast til 
sundhedsaftale 

Marts  Udarbejdelse af andet udkast 
til sundhedsaftale 

Andet udkast til sundheds-
aftale 

Marts-april Fire politiske møder  
 
Præsentation af konturerne af 
den nye sundhedsaftale 
 

  

Ultimo april  DAK: 
Halvdags temamøde med 
drøftelse af andet udkast til 
sundhedsaftale  
og opsamling på de fire politi-
ske møder 

 
Input til høringsversion af 
sundhedsaftale 
 
Udkast til opsamling på de 
fire politiske møder 

Maj SKU: 
Opsamling på de fire politiske 
møder 
 
Drøftelse af udkast til samlet 
sundhedsaftale, som sendes i 
høring 
 
Fællesmøde med Patientinddra-
gelsesudvalget 

  
Opsamling på de fire politi-
ske møder 
 
Høringsudkast til sund-
hedsaftale 
 
 
Input til sundhedsaftale 

Juni-august Kommuner, region m.fl.: 
Høring af udkast til sundhedsaf-
tale 

  

September-
oktober 

 Indarbejdelse af høringssvar i 
sundhedsaftalen 

Udkast til færdig sund-
hedsaftale 

November  DAK: 
Drøftelse af udkast til færdig 
sundhedsaftale 

 
Udkast til færdig sund-
hedsaftale 
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Periode Aktivitet Leverance 

 Politisk spor Administrativt spor  

December SKU: 
Godkendelse af færdig sund-
hedsaftale 

  
Godkendt sundhedsaftale 
til politisk behandling i 
Kommunalbestyrelser og 
Regionsråd 

December-
Januar 2019 

Kommunalbestyrelser og Regi-
onsråd: 
Politisk godkendelse af sund-
hedsaftale 

  
 
Godkendt sundhedsaftale 
 

2019 

Januar  Indsendelse til Sundhedssty-
relsens godkendelse 

 

 


