
Chefniveauets rolle i det fremtidige tværsektorielle samarbejde

REFERAT
Flere direktører nævnte, at deres chefniveau efterspørger et forum, hvor de kan mødes og viden-
dele. Dette behov anerkendte Sundhedsdirektørkredsen, men kredsen fastholdt også behovet for 
forenkling og en styrkelse af det strategiske niveau i det tværkommunale og tværsektorielle sam-
arbejde, som har været afsættet for, at Sundhedsdirektørkredsen har afløst Sundhedsstrategisk 
Forum. 

Derudover bliver der behov for først at fokusere på det tværkommunale samarbejde på chefniveau 
i sundhedsklyngerne, inden der kigges på det tværkommunale samarbejde på chefniveau på re-
gionalt plan. 

Sundhedsdirektørkredsen besluttede at tage emnet op igen senere, når sundhedsklyngerne har 
haft tid til at etablere sig og finde sin form, og når organiseringen under den kommende sundheds-
aftale er kendt. Sundhedsdirektørkredsen var enige om, at det er vigtigt at have opmærksomhed 
på det tværkommunale samarbejde på chefniveau.

RESUMÉ
Med oprettelsen af Sundhedsdirektørkredsen, som erstatter Sundhedsstrategisk Forum, er chefni-
veauet ikke længere repræsenteret ind i det overordnede tværkommunale samarbejde. Chefni-
veauet er heller ikke repræsenteret i den nye tværsektorielle organisering. Sundhedsdirektørkred-
sen bedes drøfte, hvordan man sikrer den fælleskommunale koordinering og videndeling på chef-
niveauet.

INDSTILLING

Det indstilles, at Sundhedsdirektørkredsen

 Drøfter, hvordan man sikrer den fælleskommunale koordinering og videndeling på tværs af 
de 22 syddanske kommuner

SAGSFREMSTILLING
Forud for ikrafttrædelsen af lov om ændring af sundhedsloven (Etablering af sundhedsklynger og 
sundhedssamarbejdsudvalget m.v.) besluttede Formandskabet for det forhenværende Sundheds-
strategisk Forum at erstatte forummet med et forum for Sundhedsdirektørerne. Derudover beslut-
tede det forhenværende Administrative Kontaktforum, at medlemmerne af den nye Strategiske 
Sundhedsstyregruppe også skulle være på direktørniveau. Ændringerne betyder, at chefniveauet 
ikke længere er repræsenteret i de øverste organer i det tværsektorielle samarbejde. 

Formålet har været at sikre en mere strategisk linje i det tværkommunale såvel som det tværsekto-
rielle samarbejde. 

Der er dog en risiko for, at denne strategiske satsning kan resultere i, at den tværsektorielle koor-
dinering og videndeling – særligt mellem klyngerne – svækkes. 
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Hvordan sikres sammenhængen mellem de konkrete tværsektorielle indsatser, særligt mellem 
klyngerne?  


