
Gensidig orientering og drøftelse vedr. de nye sundhedsklynger, 
herunder forventet mulighed for forlængelse af den nuværende 
sundhedsaftale
(DAK)

REFERAT
Der er endnu ingen afklaring på, om der er mulighed for at forlænge den nuværende sundhedsaf-
taleperiode. KKR-sekretariatet afsøger hos KL, hvornår der kan forventes et svar. Sundhedsstrate-
gisk Forum ønsker at forlænge sundhedsaftaleperioden med et halvt år, såfremt der gives mulig-
hed for dette. Dette ønskes af hensyn til at få startet den nye sundhedsaftale op i regi af de kom-
mende sundhedsklynger.  
Vedlagt er oversigten med politiske udpegninger, der skete på mødet i KKR d. 24. januar 2022, og 
det er muligt at læse referatet fra mødet her: Referat KKR (kl.dk). Der er ydermere vedlagt et op-
læg fra KL’s møde med kommunernes sundhedsdirektører om sundhedsklyngerne fra d. 8. decem-
ber 2021. 

RESUMÉ
Med baggrund i Aftale om sammenhæng og nærhed (Sundhedsklynger) har Det Administrative 
Kontaktforum på sine møder siden aftalens offentliggørelse løbende drøftet aftalens konsekvenser, 
udvekslet nyt på området og orienteret hinanden om den løbende dialog med henholdsvis Danske 
Regioner og Kommunernes Landsforening.

Det forlyder, at Danske Regioner og Kommunernes Landsforening har talt om muligheden for en 
valgfri forlængelse af perioden for den nuværende sundhedsaftale med et halvt år, men der er end-
nu ikke nogen officiel udmelding herom. Såfremt muligheden for forlængelse af sundhedsaftalen 
udmeldes med en relativ kort svarfrist, er det afgørende, at holdningen på tværs af kommuner og 
region er samstemt, hvorfor der ønskes en drøftelse af holdningen hertil.

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Ingen kommunale bemærkninger.

INDSTILLING
Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum 

 Videndeler om nyt vedrørende arbejdet med etablering af sundhedsklyngerne
 Drøfter den kommunale holdning til muligheden for at forlænge den nuværende sundheds-

aftaleperiode med et halvt år, såfremt der gives mulighed herfor.

INDSTILLING

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum

 Orienterer hinanden om nyt og drøfter status på arbejdet med Sundhedsklyngerne

https://www.kl.dk/media/47550/referat-kkr-syddanmark.pdf


 Drøfter holdningen til, om man ønsker at forlænge den nuværende sundhedsaftaleperiode 
med et halvt år, såfremt der gives mulighed herfor. 

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
Regeringen, KL og Danske Regioner offentliggjorde den 11. juni 2021 en aftale om en ny struktur
for sundhedssamarbejdet, Aftale om sammenhæng og nærhed (Sundhedsklynger). Med aftalen er
parterne enige om at etablere forpligtende og formaliserede sundhedsklynger omkring hvert af de
21 akuthospitaler. De nye sundhedsklynger vil både have et fagligt og et politisk niveau og indehol-
de repræsentanter fra region, psykiatri, kommuner og almen praksis.

Sagsfremstilling
Der afventes fortsat mere konkrete nationale udmeldinger samt lovgrundlag i forhold til udmøntnin-
gen af aftalen på en lang række områder. Det står bl.a. endnu ikke klart, hvorledes klyngetilhørs-
forholdet fastlægges, hvorledes opgavefordelingen mellem SSU og de politiske, henholdsvis fag-
lig/strategiske klynger er samt hvorledes inddragelse af almen praksis og borger/brugere skal sik-
res.

På mødet den 16. september 2021 godkendte Det Administrative Kontaktforum en tids- og proces-
plan for udarbejdelse af en ny Sundhedsaftale 2023 – 2027. Planen blev godkendt med bemærk-
ning om, at Aftalen om sammenhæng og nærhed (Sundhedsklynger) kan give anledning til at æn-
dre og justere processen. 
Eftersom den konkrete udmøntning af aftalen om sammenhæng og nærhed (Sundhedsklynger) 
fortsat er meget uklar her i januar 2022, så er det efterhånden nødvendigt at se på muligheden for, 
at den nuværende sundhedsaftaleperiode forlænges, hvis der bliver mulighed for det. Dette skyl-
des, at der er behov for tilstrækkelig tid til forberedelse af de mange vigtige milepæle i processen, 
herunder ikke mindst at sikre involvering og sagsbehandlingstid hos de rette aktører.

Proces
Der gives på mødet en status fra medlemmerne af Det Administrative Kontaktforum på arbejdet
med Sundhedsklyngerne i regi af henholdsvis Danske Regioner, KL samt internt i Syddanmark.

Såfremt Det Administrative Kontaktforum tilkendegiver, at man ønsker at forlænge den nuværende 
sundhedsaftaleperiode med et halvt år, hvis det bliver en mulighed, skal det godkendes endeligt i 
Sundhedskoordinationsudvalget, når muligheden formelt set forelægges af Sundhedsministeriet.


