
Midtvejsstatus til Sundhedsstyrelsen vedrørende Sundhedsaftalen 
2019-2023 (DAK)

REFERAT 
Der var ikke yderligere bemærkninger til midtvejsstatus for Sundhedsaftalen 2019-23.

RESUMÉ
Sundhedskoordinationsudvalget skal senest 1. juli 2021 fremsende en midtvejsstatus for arbejdet 
med sundhedsaftalen til Sundhedsstyrelsen. Med baggrund i den tidligere godkendte tids- og pro-
cesplan har Koordinationsgruppen udarbejdet et udkast til midtvejsstatus til Sundhedsstyrelsen, 
som skal drøftes og videresendes til endelig godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget.
Midtvejsstatus har alene en kvalitativ karakter, da det ikke har været muligt at generere data for 
2020 grundet udfordringer med Landspatientregistret (LPR3). 
Midtvejsstatussen viser generelt, at vi er godt i gang med at arbejde med indsatserne, men 
COVID-19 situationen betyder, at vi kommer senere i mål med indsatserne, og at en række indsat-
ser forventes at ville strække sig ind i den næste sundhedsaftaleperiode.

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Ingen bemærkninger.

INDSTILLING
Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum

 Drøfter det udarbejdede udkast til midtvejsstatus til Sundhedsstyrelsen

INDSTILLING
Koordinationsgruppen indstiller, at Det Administrative Kontaktforum

 Drøfter det udarbejdede udkast midtvejsstatus til Sundhedsstyrelsen
 Godkender at vedhæftede udkast til midtvejsstatus sendes til godkendelse i Sundhedskoor-

dinationsudvalget

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
Sundhedskoordinationsudvalget skal fremsende en midtvejsstatus for Sundhedsaftalen i Syddan-
mark 2019-2023 til Sundhedsstyrelsen senest den 1. juli 2021.
Det Administrative Kontaktforum godkendte på mødet den 4. marts 2021 en tids- og procesplan for 
en inddragende proces hvor alle relevante aktører fik mulighed for at bidrage med input til midt-
vejsstatus. Tids- og procesplanen er efterfølgende godkendt af Sundhedskoordinationsudvalgets 
formandskab.

Processen frem til nu
Følgegrupperne og de lokale Samordningsfora (somatiske og psykiatriske) har alle besvaret et 
spørgeskema med input til midtvejsstatussen. Spørgsmålene afdækker hvorledes de oplever sund-



hedsaftalesamarbejdet, hvorledes det går med indsatser til indfrielse af målsætningerne i Sund-
hedsaftalen og endelig håndteringen af COVID-19 i regi af sundhedsaftalesamarbejdet.
Koordinationsgruppen har på baggrund heraf udarbejdet udkast til midtvejsstatus.

Følgegruppeformandskaberne giver på mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 5. maj et kort 
oplæg med en mundtlig status på baggrund af det, de har meldt tilbage omkring allerede igangsat-
te aktiviteter, aktiviteter der afventer samt deres vurdering af, hvorledes de enkelte indsatser bidra-
ger til målopfyldelsen af de overordnede mål i Sundhedsaftalen. 
Såfremt drøftelsen i Sundhedskoordinationsudvalget den 5. maj 2021 giver anledning til ændringer 
og tilføjelser, vil disse efterfølgende blive indarbejdet.

Indhold i midtvejsstatussen
Da det overordnede formål med midtvejsstatussen er at give Sundhedsstyrelsen en indikation af, 
hvordan det går med opfyldelsen af de mål, Sundhedskoordinationsudvalget har fastlagt og god-
kendt i Sundhedsaftalen, vil der normalt foreligge nogle kvantitative data i form af de nationale mål 
for 2020, som kan sammenholdes med målene fra 2019. Dette vil dog ikke være muligt i år, da 
Sundhedsdatastyrelsen har meddelt, at det, grundet udfordringer med LPR3, endnu ikke har været 
muligt at generere data for 2020.

Det betyder, at midtvejsstatussen i stedet udelukkende bliver af kvalitativ karakter, hvor fokus er på 
Følgegruppernes tilbagemelding omkring status på (nye), igangsatte indsatser i forbindelse med 
implementeringen af indeværende Sundhedsaftale.

Midtvejsstatussen viser, at alle Følgegrupper er godt i gang med at arbejde med indsatserne, der 
skal indfri de ambitiøse politiske målsætninger. Som nævnt ovenfor, er det ikke muligt at give en 
status på måltallene eller angive hvorledes arbejdet kvantitativt skrider frem i forhold til målopfyl-
delsen, grundet manglende data. Der er dog en klar opfattelse af, at de enkelte måltal og udspecifi-
cering af hvilken målgruppe i Sundhedsaftalen, indsatsen henvender sig til, har givet god retning 
for samarbejdet omkring indsatserne. 
COVID-19 situationen betyder dog, at vi kommer senere i mål med indsatserne, og at en række 
indsatser forventes at ville strække sig ind i den næste sundhedsaftaleperiode.

Yderligere opleves helt generelt en stor tilfredshed i forhold til organiseringen af sundhedsaftale-
samarbejdet, selv om det er en stor og kompleks organisation. Det fremhæves som en stor styrke i 
den nuværende organisering, at samordningsforaerne er blevet knyttet tættere til den øvrige del af 
sundhedsaftaleorganisationen, og at man således har fået øget fokus på implementeringsrollen.

Afslutningsvis er den generelle holdning, at Sundhedsaftalens organisatoriske ramme har sikret et 
stærkt, godt og fleksibelt samarbejde under COVID-19. Ud over den organisatoriske ramme frem-
hæves tillige de stærke og gode relationer, der gennem årene er oparbejdet i regi af sundhedsafta-
learbejdet.

Processen fremadrettet
Efter godkendelse i Det Administrative Kontaktforum den 27. maj 2021 (inklusive eventuelle forslag 
til ændringer), sendes midtvejsstatussen til drøftelse og endelig godkendelse i Sundhedskoordina-
tionsudvalget i mødet den 23. juni 2021. Ved same lejlighed vil også Patientinddragelsesudvalget 
få en orientering om midtvejsstatussen.
Såfremt Sundhedskoordinationsudvalget har yderligere forslag til ændringer tilføjes disse midtvejs-
statussen, som herefter sendes til Sundhedsstyrelsen senest den 1. juli 2021



BILAG 
 Udkast til midtvejsstatus til Sundhedsstyrelsen


