
Temadrøftelse vedrørende sundhedsklynger (DAK)

REFERAT
Sundhedsstrategisk drøftede samspillet mellem sundhedsklyngerne og Sundhedssamarbejdsud-
valget under punktet ”De nye sundhedsklynger – hvordan sikres den fælleskommunale sammen-
hæng”. 

RESUMÉ
Formandskabet for Det Administrative Kontaktforum har besluttet, at der på mødet den 31. marts 
skal afholdes en temadrøftelse om sundhedsklynger.

INDSTILLING
Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum

 Drøfter, hvordan man bedst sikrer samspillet mellem sundhedsklyngerne og Sundheds-
samarbejdsudvalget

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Forud for mødet vil visionspapiret, som er udarbejdet på baggrund af sundhedsdirektørernes stra-
tegidag d. 11. marts, sendes til de regionale medlemmer af Det Administrative Kontaktforum. 

BAGGRUND
Regeringen, KL og Danske Regioner offentliggjorde den 11. juni 2021 en aftale om en ny struktur
for sundhedssamarbejdet, Aftale om sammenhæng og nærhed (Sundhedsklynger). Med aftalen er
parterne enige om at etablere forpligtende og formaliserede sundhedsklynger omkring hvert af de
21 akuthospitaler. De nye sundhedsklynger vil både have et fagligt og et politisk niveau og inde-
holde repræsentanter fra region, psykiatri, kommuner og almen praksis.

Med baggrund i aftalen har Det Administrative Kontaktforum på sine møder siden aftalens offent-
liggørelse løbende drøftet aftalens konsekvenser, udvekslet nyt på området og orienteret hinanden 
om den løbende dialog med henholdsvis Danske Regioner og Kommunernes Landsforening. Nu er 
tiden imidlertid moden til, at vi skal skridtet videre i forhold til, hvordan vi skal sikre samspillet mel-
lem klyngerne og Sundhedssamarbejdsudvalget og hvorledes der administrativt kan tilvejebringes 
en organisering, som kan understøtte dette.

Program for temadrøftelsen

13:15-13:30 Introduktion til temadrøftelse
Oplæg ved Arne og Kurt om dagens formål og program

Dagens facilitator Sten Kock-Hansen spørger formandskabet om 
deres perspektiver på de forandringer, vi står over for som tvær-
sektorielle samarbejdspartnere i en ny organisering.



13:30-14:30 Hvordan sikrer vi samspillet mellem klyngerne og Sundheds-
samarbejdsudvalget?

14:30-14:45 Kaffepause

14:45-15:45 Hvordan organiserer vi os, så vi kan understøtte samspillet 
mellem klyngerne og Sundhedssamarbejdsudvalget? 

INDSTILLING
Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum

 Drøfter det videre arbejde vedr. samarbejdet og organiseringen i regi af sundhedsklyngerne


