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Orientering om udkast til politisk del af sundhedsaftalen 2024-2027

RESUMÉ
Med udgangspunkt i beslutningerne på mødet i Sundhedssamarbejdsudvalget den 6. februar har 
Koordinationsgruppen i samarbejde med den nedsatte referencegruppe udarbejdet udkast til den 
politiske Sundhedsaftale 2024-27.

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Der er lagt op til en grundig drøftelse af udkastet på mødet i Strategisk Sundhedsstyregruppe. Når 
udkastet sendes i høring efter mødet i Sundhedssamarbejdsudvalget den 8. maj 2023, har alle de 
22 syddanske kommuner mulighed for at indsende et hørringsvar til hørringsudkastet. 

INDSTILLING
Det indstilles, at Sundhedsdirektørkredsen

 Tager sagen til orientering

INDSTILLING
Koordinationsgruppen indstiller, at den Strategiske Sundhedsstyregruppe

 Drøfter vedlagte udkast til politisk del af Sundhedsaftalen 2024-27
 Beslutter, hvilken opfølgning der ønskes på den enkelte målsætning
 Godkender processen for endelig administrativ godkendelse af Sundhedsaftalen 2024-27

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
Sundhedssamarbejdsudvalget har, som en del af udarbejdelsen af Sundhedsaftalen 2024-2027, 
lavet et udkast til politiske visioner og grundprincipper for samarbejdet. Disse har været til drøftelse 
på det politiske niveau i sundhedsklyngerne i løbet af januar/februar 2023 og er efterfølgende drøf-
tet på møde i Sundhedssamarbejdsudvalget den 6. februar 2023.

På baggrund af drøftelserne i Sundhedssamarbejdsudvalget og sundhedsklyngerne foreligger nu 
et høringsudkast til Politisk Sundhedsaftale 2024-27 for Region Syddanmark og de 22 syddanske 
kommuner.

Visioner og Målsætninger
Visionerne for Sundhedsaftalen er fastlagt af Sundhedssamarbejdsudvalget på mødet den 6. fe-
bruar 2023.
I perioden siden mødet i Sundhedssamarbejdsudvalget har Koordinationsgruppen i samarbejde 
med den nedsatte referencegruppe haft fokus på at færdiggøre et udkast til den politiske Sund-
hedsaftale 2024-27. Fokus har i særlig grad været på målsætningerne med udgangspunkt i den 
beslutning, Strategisk Sundhedsstyregruppe på møde den 5. januar 2023 traf om, at målsætnin-
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gerne skal have fokus på retninger og tendenser, og ikke nødvendigvis konkrete målbare udviklin-
ger. Dette begrundes med, at det kan være vanskeligt at pege på, om en given igangsat indsats er 
årsag til en udvikling – eller en manglende udvikling – på et område. Ligeledes er der en vis latens-
tid fra en indsats igangsættes, til effekterne af denne er målbare. For nogle visioner er der formule-
ret processuelle mål om, at der igangsættes indsatser med fokus på en given målgruppe, samt at 
der følges op på disse indsatser løbende i sundhedsklyngerne. 

Som aftaleudkastet ligger nu, er der ved nogen målsætninger formuleret to eller flere alternativer i 
opfølgningen. Der lægges op til, at Strategisk Sundhedsstyregruppe beslutter, hvilken opfølgning 
der ønskes på den enkelte målsætning. 

Grundprincipper for det tværgående samarbejde i Sundhedsaftalen 2024-27
Grundprincipperne er tilrettet på baggrund af de beslutninger, der er truffet i sundhedsklyngerne og 
i Sundhedssamarbejdsudvalget. Den væsentligste ændring her er, at modellen for planlagt og af-
talt opgaveoverdragelse samt nye opgaver er indarbejdet i grundprincippet ”Vi skaber et samlet 
sundhedsvæsen”.

Organisering af det tværsektorielle samarbejde

Der er udarbejdet et organisationsdiagram, som beskriver samarbejdet på fagligt strategisk og poli-
tisk niveau i henholdsvis sundhedsklyngerne og Sundhedssamarbejdsudvalget. Derudover er det 
beskrevet, hvad de forskellige nye fora har til opgave samt hvordan de skal samarbejde. 

Proces
På nærværende møde i Strategisk Sundhedsstyregruppe den 22. marts 2023 vil Koordinations-
gruppen præsentere indholdet i det foreliggende udkast til politisk del af Sundhedsaftalen 2024-27. 
Præsentationen vil blive inddelt i de overskrifter, der fremgår af indholdsfortegnelsen og der bliver 
lejlighed til drøftelser undervejs. Der er dog dele af indholdet, som er politisk besluttet og derfor ik-
ke kan ændres på nuværende tidspunkt. 

Efter drøftelserne på mødet vil udkastet blive rettet til og fremsendt til skriftlig kommentering og 
godkendelse hos Strategisk Sundhedsstyregruppe. 

Når udkastet er godkendt af Strategisk Sundhedsstyregruppe, vil det blive opsat grafisk, forud for 
behandling i Sundhedssamarbejdsudvalget den 8. maj 2023. Såfremt Sundhedssamarbejdsudval-
get godkender aftalen uden bemærkninger, sendes aftaleudkastet i høring den 9. maj 2023. Hø-
ringsperioden strækker sig i tre måneder frem til 9. august 2023.

Den 31. maj afholdes et politisk årsmøde, hvor Sundhedssamarbejdsudvalget, medlemmerne af 
det politiske niveau i sundhedsklyngerne samt relevante udvalgsformænd præsenteres for hørings-
versionen.

Sideløbende igangsættes arbejdet med den administrative del af Sundhedsaftalen 2024-27. Dette 
indledes med et døgnseminar den 24. og 25. maj, hvor formålet er at drøfte og beslutte den 
fremadrettede administrative understøttelse af sundhedsaftalesamarbejdet skal være.

BILAG 
 Udkast til høringsversion af den politiske del af Sundhedsaftalen 2024-27
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 Proces for tilblivelsen af Sundhedsaftale 2024-27


