
Drøftelse af programudkast til 12-12-seminar for Strategisk Sund-
hedsstyregruppe i maj 2023 (SSS) 

RESUMÉ
Strategisk Sundhedsstyregruppe har tidligere besluttet at afholde et 12-12-seminar i foråret 2023 
med det formål at få drøftet og besluttet den administrative organisering i forhold til Sundhedsafta-
len 2024-2027. 
Udkast til program for seminaret fremlægges her til drøftelse og godkendelse.

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Sundhedsdirektørkredsen mødes den 24. maj fra 10:00 til 12:00 forud for seminaret, hvor Steen 
Dalsgård Jespersen, Vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, kommer og holder oplæg om fremtidens 
sundhedsvæsen i kommunerne. 

INDSTILLING
Det indstilles, at Sundhedsdirektørkredsen

 Drøfter programudkast til seminaret og den skitserede hjemmeopgave

INDSTILLING
Koordinationsgruppen indstiller, at Strategisk Sundhedsstyregruppe

 Drøfter og godkender programmet for seminaret, herunder den skitserede hjemmeopgave 
 Anmoder følgegrupperne om en status på arbejdet med den nuværende sundhedsaftale, 

som kan præsenteres på seminaret

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
I forbindelse med det årlige møde mellem Strategisk Sundhedsstyregruppe, følgegrupper og kom-
petencegrupper der blev afholdt på Munkebjerg den 21. september 2022, besluttede Strategisk 
Sundhedsstyregruppe, at der skulle afholdes et 12-12-seminar i foråret 2023, hvor formålet var at 
fastlægge den administrative organisering for den nye sundhedsaftale.

Løsning og konsekvenser
Konsulentfirmaet Delendorff Advisory, der tidligere har bistået os i en række arrangementer og mø-
der, medvirker i tilrettelæggelsen og faciliterer drøftelserne på seminaret.

Programmet er opbygget med udgangspunkt i en status på den nuværende sundhedsaftale, som 
formandskaberne for de enkelte følgegrupper præsenterer på dagen. Såfremt de nationale måltal 
er offentliggjort forud for seminaret, vil også disse indgå i præsentationen. Formålet hermed er, at 
vi således får en fælles forståelse og billede af opgaven, inden vi går i gang med drøftelser af en 
mulig ny organisering.



Formandskabet for Strategisk Sundhedsstyregruppe har tidligere besluttet, at deltagerne i semina-
ret forud for seminaret får en lille hjemmeopgave. Formålet er, at vi får input fra egen organisation i 
forhold til fremtidige muligheder.

Hjemmeopgaven
Hver deltager drøfter forud for seminaret følgende spørgsmål med mindst 2 medarbejdere i egen 
organisation: ”Hvad kan vi på tværs af sektorgrænser om 4-5 år som vi ikke kan i dag?” 

Samtalen kan klares på 10-15 min. Deltageren noterer kort de vigtigste pointer ned og sender sine 
input til Koordinationsgruppen senest den 10. maj. 
Delendorff Advisory skal bruge disse i udvikling af et værktøj, der skal anvendes på seminaret for 
at sikre en effektiv udviklingsproces mod en ny organisering.

Udkast til program er vedhæftet som bilag.

BILAG 
 Programudkast til seminar


