
Godkendelse af sager til det kommende møde i Det Administrative 
Kontaktforum den 31. marts 2022. DAK

REFERAT
Sundhedsstrategisk Forum ønsker, at der er særligt fokus på punktet omkring Sundhedsprofilen og 
punktet omkring godkendelse af proces for borgerinddragelse i forbindelse med nærhospitaler og 
specialiserede sundhedshuse.  
Det blev bemærket, at der formentligt er for mange punker på dagsordenen, og at det kunne over-
vejes at rykke punktet om psykiatriplanen til det efterfølgende møde.  

RESUMÉ
Oplistning af de dagsordenspunkter som forventes at blive behandlet på det kommende møde i 
Det Administrative Kontaktforum. 

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Ingen bemærkninger

INDSTILLING
Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum

 Godkender, at punkterne dagsordenssættes på mødet i Det Administrative Kontaktforum 
den 31. marts 2022

INDSTILLING
Koordinationsgruppen indstiller, at Det Administrative Kontaktforum

 Godkender, at punkterne dagsordenssættes på mødet i Det Administrative Kontaktforum 
den 31. marts 2022

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
Følgende punkter forventes dagordenssat på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 31. 
marts 2022:

Strategiske drøftelser
 Strategisk drøftelse i af organiseringen omkring de nye sundhedsklynger
 Gensidig orientering om Corona-situationen 

Enkeltsager
 Drøftelse af og orientering om resultaterne fra Sundhedsprofilen 2021
 Orientering om tids- og procesplan for forløbsprogram for mennesker med ryglidelser



 Godkendelse af forslag til ændringer af Rammeaftalen for Infektionshygiejnisk Rådgivning 
fra sygehusene til kommunerne

 Godkendelse af proces for borgerinddragelse ifm nærhospitaler og specialiserede sund-
hedshuse

 Drøftelse af ny 10 års plan for Psykiatrien
 Orientering om undersøgelse i forhold til afdækning af frafaldet på FGU
 Drøftelse og godkendelse af forbedrings- og udviklingspotentialer i relation til det tværsek-

torielle samarbejde omkring målgruppen alvorligt syge og døende (Den sidste Tid).
 Godkendelse af organiseringen af Telemedicinsk Sårvurdering 
 Godkendelse af sager til det kommende møde i Det Administrative Kontaktforum den 31. 

marts 2022
 Godkendelse af sager til det kommende møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 21. 

april 2022
 Øvrig gensidig orientering

Skriftlige orienteringer
 Orientering fra Fælles Telemedicin i Syd om landsdelsprogrammerne for KOL og hjerte
 Orientering om formandskabsgodkendte sager


