
Drøftelse af forslag til videreførelse af gode erfaringer fra 
samarbejdet under COVID-19 (DAK)

REFERAT
Sundhedsstrategisk Forum drøftede dette punkt i forlængelse af punkt 2. Der var enighed om at 
møderne fremadrettet bliver i en veksling mellem fysiske og virtuelle. Møderne i 
Sundhedsstrategisk Forum vil lægge sig op ad formen og fordelingen af fysiske og virtuelle, der 
bliver besluttet på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 16. september.

RESUMÉ
På mødet i Det Administrative Kontaktforum d. 27. maj blev der lagt op til, at der på mødet d. 16. 
september skal være en drøftelse af videreførelsen af gode erfaringer fra samarbejdet under 
COVID-19, herunder kadencen og formen på de fremtidige møder i Det Administrative 
Kontaktforum.

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Formandskabet besluttede, at der er opbakning til at fremtidige møder i Det Administrative Forum 
afholdes i en veksling mellem fysiske og virtuelle. Møderne i Sundhedsstrategisk Forum vil lægge 
sig op ad formen i Det Administrative Kontaktforum.

INDSTILLING
Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum

 Drøfter muligheden for flere formandsgodkendelser samt hvilke principper, der i så fald skal 
være for, hvornår en sag kan formandsgodkendes

 Tager beslutning om formen for de fremadrettede møder i Det Administrative Forum til 
efterretning

INDSTILLING
Koordinationsgruppen indstiller, at Det Administrative Kontaktforum

 Drøfter og godkender mødekadencen og –formen for de fremadrettede møder i Det 
Administrative Kontaktforum

 Beslutter formen på det kommende møde d. 3. november 2021
 Drøfter og beslutter, hvorvidt der er mulighed for at deltage virtuelt på fysiske møder
 Drøfter muligheden for flere formandsgodkendelser samt hvilke principper, der i så fald skal 

være for, hvornår en sag kan formandsgodkendes

SAGSFREMSTILLING

Baggrund



Erfaringerne fra det tværsektorielle samarbejde under COVID-19 er løbende blevet drøftet i Det 
Administrative Kontaktforum, hvor der har været bred enighed om, at samarbejdet har fungeret 
godt, og at der har været agilitet og handlekraftighed i beslutningstagningen. På seneste møde i 
Det Administrative Kontaktforum d. 27. maj 2021 blev det besluttet, at der på det kommende møde 
d. 16. september skal være en drøftelse af kadencen og formen på de fremtidige møder i Det 
Administrative Kontaktforum, så de gode erfaringer fra samarbejdet under COVID-19 videreføres 
på bedst mulig vis. 

Møderne i Det Administrative Kontaktforum fra 2022 og frem
På mødet i Det Administrative Kontaktforum d. 27. maj 2021 var der enighed om at arbejde videre 
med en model for de fremtidige møder, der bygger på en blanding af virtuelle og fysiske møder. 

Det foreslås derfor, at Det Administrative Kontaktforum mødes fysisk tre gange i løbet af et år og 
virtuelt to gange. Det foreslås herudover, at de fysiske møder varer 3 timer, mens de virtuelle 
møder afholdes over 2 timer. På de fysiske møder vil der dermed være lidt mere tid til længere 
drøftelser samt relationsdannelse. Herudover forventes det, at den nye sundhedsaftale (jf. punkt 4 
på nærværende dagsorden) kommer til at fylde på de fleste møder i 2022, hvilket der dermed vil 
være plads til på de længere fysiske møder. Det foreslås, at møderne fra 2022 og frem fordeles 
således, så der både er et fysisk møde efter nytår samt efter sommerferien: 

Januar Fysisk 3 timer
Marts Virtuelt 2 timer
Maj Fysisk 3 timer
September Fysisk 3 timer
November Virtuelt 2 timer

Herudover skal der træffes beslutning om, hvilken form mødet d. 3. november 2021 skal have 
(fysisk eller virtuelt).

Der arbejdes i regionens IT-afdeling på en videoløsning, som kan forbinde kommunernes og 
regionens videoløsninger og dermed lette nogle af de tekniske udfordringer, der har været ved 
afholdelse af de virtuelle møder i Det Administrative Kontaktforum. Løsningen forbinder Teams og 
Webex i samme møde, således at hver aktør kan bruge sin egen videoløsning som indgang til 
mødet. Der er endnu ikke et tidsperspektiv for udvikling af denne løsning.

Virtuel deltagelse på fysiske møder?
Ud over beslutningen om kadencen for og formen på møderne i Det Administrative Kontaktforum 
er det væsentligt, at der tages stilling til, hvorvidt det er muligt at deltage virtuelt på de fysiske 
møder, når den tekniske løsning foreligger for kombination af videoløsninger foreligger. Dette kan 
give større fleksibilitet for deltagelse i møderne, men det kan også have implikationer for 
dynamikken på det fysiske møde. Hvis for mange benytter sig af den virtuelle løsning til fysiske 
møder, kan det være med til at udvande det relationelle formål med de fysiske møder. Derudover 
kan det få indflydelse på drøftelserne, hvis nogen deltager på skærmen mens andre sidder 
sammen i det fysiske rum, hvor der er risiko for, at der dannes et ”møde i mødet”, og hvor det kan 
være sværere at byde ind, hvis man deltager på video.



Slutteligt har det betydning for planlægning af mødet, hvis der altid skal være mulighed for virtuel 
deltagelse. Der er derfor behov for, at Det Administrative Kontaktforum drøfter og træffer 
beslutning herom.   

Flere formandskabsgodkendelser
Ud over afholdelse af en blanding af virtuelle og fysiske møder, vil en måde at fastholde agiliteten 
og handlekraften i det tværsektorielle samarbejde være at give mulighed for flere 
formandsgodkendelser mellem møder i Det Administrative Kontaktforum. Dette kan være med til at 
sikre en hurtigere beslutningstagning og dermed hurtigere processer, hvilket vil øge fleksibiliteten i 
sagsgangene. Flere formandsgodkendelser kan dog risikere at ske på bekostning af den brede 
inddragelse af hele Det Administrative Kontaktforum, og der er derfor behov for at drøfte, hvornår 
en sag kan formandsgodkendes. Såfremt Det Administrative Kontaktforum ønsker flere 
formandsgodkendelser, lægges der derfor op til, at det drøftes, hvilke principper, der skal være for 
en formandsgodkendelse af sager. Dette vil hjælpe vurderingen af, hvornår en sag kan 
formandsgodkendes og dermed sikre ens sagsbehandling på tværs af følgegrupper og 
kompetencegrupper. I så fald forelægges principperne til endelig godkendelse på næste møde d. 
3. november 2021.


