
Godkendelse af indhold for det årlige fællesmøde mellem Det Admi-
nistrative Kontaktforum, følgegrupperne og kompetencegrupperne 
(DAK)

REFERAT
Indstillingerne blev tiltrådt med bemærkning om, at programmets indhold bør være fremadskuende 
mod det forestående sundhedsarbejde med sundhedsklynger og arbejdet med Sundhedsaftalen 
2019-2023.

RESUMÉ
Det Administrative Kontaktforum anmodes om at godkende indhold og programudkast for fælles-
mødet den 6. oktober 2021.

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Ingen kommunale bemærkninger.

INDSTILLING
Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum

 Drøfter indhold og udkast til program for fællesmødet den 6. oktober

INDSTILLING
Koordinationsgruppen indstiller, at Det Administrative Kontaktforum

 Drøfter indholdet for fællesmødet den 6. oktober 2021 og godkender udkast til program for 
fællesmødet.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
I forbindelse med udarbejdelse af den seneste sundhedsaftale ønskede man et tættere samarbej-
de mellem Det Administrative Kontaktforum og følgegrupperne. Derfor er det i kommissorierne for 
de fire følgegrupper fastlagt, at Det Administrative Kontaktforum en gang årligt afholder et fælles-
møde med følgegrupperne og kompetencegrupperne. Formålet er at sikre koordination i forhold til 
de igangværende sundhedsaftaleindsatser, dels ved at der redegøres for afsluttede og igangvæ-
rende indsatser, og dels ved at der skabes et klart mandat for de kommende års indsatser.

Temaer 
Ud over de i kommissorierne fastlagte formål, har Koordinationsgruppen fra følgegrupperne efter-
lyst emner for mødet. Følgende temaer er indmeldt:

• Indsatser og organisering under den nuværende sundhedsaftale, herunder kort om resulta-
ter fra midtvejsstatus samt et kig frem mod den næste sundhedsaftale



• Koordinering, synergi og snitflader på tværs af målsætninger og følgegrupper

• Koordinering mellem følgegrupper og kompetencegrupper

• Involvering af Socialområdet i Sundhedsaftalens indsatsområder

• Sundhedsaftalens virkemidler – Hvad vil vi med dem?

Set i lyset af, at vi allerede er i gang med at udarbejde en tids- og procesplan for den kommende 
sundhedsaftale (2023 – 2027), har vi også behov for at tage hul på snakken om, hvad der organi-
satorisk fungerer godt, og vi dermed ønsker at viderebringe i den kommende sundhedsaftaleorga-
nisering. Samtidig skal det også italesættes, hvilke udfordringer vi ser, og hvad der således bør 
ændres i en kommende aftale.

Proces
Alle medlemmer af Det Administrative Kontaktforum, følgegrupperne og kompetencegrupperne er 
inviteret til fællesmøde den 6. oktober fra kl. 14:00 – 18:00, som foregår på Hotel Scandic, Kok-
holm 2 i Kolding. 
Nærmere program for dagen vil blive fremsendt til deltagerkredsen, når det er godkendt af Det Ad-
ministrative Kontaktforum.
Ledelseskonsulent i Ledelsesakademiet John Fredensborg Lassen vil være facilitator på mødet.

BILAG 
 Udkast til program for fællesmøde


