
Drøftelse af udkast til politiske visioner for Sundhedsaftalen 2024-
2027

RESUMÉ
Sundhedssamarbejdsudvalget har udvalgt fire centrale visioner for Sundhedsaftalen 2024-2027. 
Sundhedsdirektørkredsen skal med udgangspunkt i disse, drøfte de kommunale perspektiver som 
formandskabet kan viderebringe i drøftelsen med Strategisk Sundhedsstyregruppe. 

INDSTILLING

Formandskabet for Sundhedsdirektørkredsen indstiller, at Sundhedsdirektørkredsen 

 Drøfter, de kommunale perspektiver på politiske visioner for Sundhedsaftalen 2024-2027, 
så formandskabet kan viderebringe pointerne fra drøftelsen i Strategisk Sundhedsstyre-
gruppe

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
Sundhedssamarbejdsudvalget har til opgave at udarbejde et udkast til Sundhedsaftalen, der, jf.
Sundhedslovens § 205, skal indgås mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i 
regionen.

Udarbejdelsen af Sundhedsaftalen 2024-2027 blev derfor indledt den 9. september 2022, med et 
politisk opstartsmøde. Her deltog regionale og kommunale politikere, samt repræsentanter fra al-
men praksis og Patient- og pårørendeinddragelsesudvalget. På opstartsmødet drøftede deltagerne 
ønsker til temaer for Sundhedsaftalen. Temaerne blev efterfølgende samlet i et notat og præsente-
ret for Sundhedssamarbejdsudvalget den 14. oktober 2022, som herudfra udvalgte de centrale 
visioner for Sundhedsaftalen 2024-2027.

Sundhedssamarbejdsudvalget besluttede, at følgende fire visioner skal være centrale i Sundheds-
aftalen 2024-2027:

 Børn og unge i mental trivsel
 Forebyggelse og tidlig indsats
 Mere sammenhæng
 Bedre overgange

Herudover blev det besluttet, at lighed i sundhed skal være et overordnet element for sundheds-
aftalens visioner.

I tillæg til ovenstående beslutninger lagde Sundhedssamarbejdsudvalget vægt på, at store dele af
den nuværende sundhedsaftale videreføres til den nye aftale, og at Sundhedsaftalen afspejler po-
pulationsansvaret i regionen som helhed og i de lokale sundhedsklynger.

Det videre arbejde
På næstkommende møde i Sundhedssamarbejdsudvalget, den 8. december 2022, præsenteres et 
uddybende udkast til de politiske visioner for Sundhedsaftalen 2024-2027, med udgangspunkt i de 



fire ovenstående udvalgte visioner. I forlængelse heraf skal Sundhedssamarbejdsudvalget ligele-
des drøfte målsætningerne for de udvalgte visionsområder.

Strategisk sundhedsstyregruppe skal den 17. november, forud for mødet i Sundhedssamarbejds-
udvalget, drøfte visionernes fokus med baggrund i politikernes beslutninger, ligesom målsætnin-
gerne også skal drøftes.

På nærværende møde i Sundhedsdirektørkredsen, er der derfor behov for en fælleskommunal 
drøftelse af de kommunale perspektiver som formandskabet kan viderebringe i drøftelsen med 
Strategisk Sundhedsstyregruppe. Derudover en drøftelse af hvordan man fra administrativ side, 
kan understøtte politikerne i at opnå de ønskede mål med Sundhedsaftalen 2024-2027, med bag-
grund i de udvalgte visioner.

Rammerne for drøftelsen
Der er afsat to timer til drøftelse og drøftelsen faciliteres af en ekstern konsulent, Jacob Høj Jør-
gensen, fra konsulentvirksomheden Delendorff. Jacob faciliterede også det politiske årsmøde den 
9. september, så han har et godt indblik i processen og politikernes ønsker og mål for Sundhedsaf-
talen.  

Hvis man ønsker at se punktet der bliver drøftet på mødet i Strategisk Sundhedsstyregruppe, kan 
det læses her: dagsordener-referater.regionsyddanmark.dk. 
Bilag tre til punktet i Strategisk Sundhedsstyregruppe, er en detaljeret uddybning af udkast til de 
politiske visioner for Sundhedsaftalen 2024-2027. Bilag tre kan ses her: dagsordener-referater.re-
gionsyddanmark.dk/vis/pdf/bilag.  

https://dagsordener-referater.regionsyddanmark.dk/Vis/Pdf/bilag/702f25d0-d0b1-4245-9000-015c6d0cbe21?redirectDirectlyToPdf=false
https://dagsordener-referater.regionsyddanmark.dk/vis/pdf/bilag/9c16ddfd-bf26-4137-8c9c-e00aaa71ef7c/?redirectDirectlyToPdf=false
https://dagsordener-referater.regionsyddanmark.dk/vis/pdf/bilag/9c16ddfd-bf26-4137-8c9c-e00aaa71ef7c/?redirectDirectlyToPdf=false

