
Orientering om status på udarbejdelse på Sundhedsaftalen 2024-
2027

RESUMÉ
På mødet i Sundhedsdirektørkredsen vil Irene Ravn Rossavik give en status på senest nyt i forhold 
til udarbejdelsen af Sundhedsaftalen 2024-2027. 

INDSTILLING

Formandskabet for Sundhedsdirektørkredsen indstiller, at Sundhedsdirektørkredsen

 Tager orienteringen til efterretning 

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
Sundhedsaftalen er den formelle overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde i sund-
hedsvæsnet mellem region, kommuner og almen praksis. Sundhedssamarbejdsudvalget har til 
opgave at udarbejde et udkast til Sundhedsaftalen. Sundhedsaftalen skal indsendes til godkendel-
se ved Sundhedsstyrelsen i december 2023.

Udarbejdelsen af Sundhedsaftalen 2024-2027 blev indledt den 9. september 2022 med et politisk 
opstartsmøde. Her deltog regionale og kommunale politikere samt repræsentanter fra almen prak-
sis og Patient- og pårørendeinddragelsesudvalget. På opstartsmødet drøftede deltagerne ønsker 
til temaer for Sundhedsaftalen.

Aktuel status på udarbejdelsen af Sundhedsaftalen 2024-2027
Sundhedssamarbejdsudvalget har med udgangspunkt i temaerne som blev drøftet på opstartsmø-
det, udarbejdet et udkast til politiske visioner og grundprincipper for Sundhedsaftalen 2024-2027. 
Disse er til drøftelse i sundhedsklyngerne i løbet af januar/februar 2023 på politisk niveau, hvor 
øvrige relevante udvalgsformænd fra kommunerne også er inviteret med til at deltage. På møderne 
i sundhedsklyngerne, er der mulighed for at komme med inputs og ønsker til visioner for den kom-
mende sundhedsaftaleperiode. 
Sundhedssamarbejdsudvalget samler op på drøftelserne fra sundhedsklyngerne den 6. februar 
2023.

Herefter udarbejdes det første høringsudkast til ny sundhedsaftale, som skal behandles den 8. maj 
i Sundhedssamarbejdsudvalget. Forinden drøftes hørringsudkastet i både Sundhedsdirektørkred-
sen og Strategisk Sundhedstyregruppe.  

Høringsudkastet drøftes den 31. maj 2023 på det politisk årsmøde, hvor Sundhedssamarbejdsud-
valget, borgmestre, relevante udvalgsformænd og patient- og pårørendeforeninger deltager. Heref-
ter sendes aftalen i bred høring.



Når den politiske del af sundhedsaftalen er sendt i høring, indledes arbejdet med udarbejdelsen af 
den administrative del, herunder organisering under Sundhedsaftalen. Sundhedsdirektørkredsen 
vil ligeledes blive inddraget i dette arbejde.

Der er nedsat en referencegruppe bestående af Irene Ravn Rossavik, direktør med ansvar for 
sundhedsområdet i Middelfart Kommune, Mogens Bak Hansen, direktør med ansvar for sund-
hedsområdet i Nordfyns Kommune, Eva Nielsen, sygeplejefagligdirektør på Sygehus Sønderjyl-
land og Mathilde Schmidt-Petersen, sygepleje ifagligdirektør på OUH. Denne gruppe følger skrive-
processen for Sundhedsaftalen løbende samt drøfter eventuelle spørgsmål som opstår løbende.

Vedhæftet er en tidsplan for udarbejdelsen af Sundhedsaftalen 2024-2027 samt visionerne som er 
til drøftelse i klyngerne. 

På mødet i Sundhedsdirektørkredsen vil Irene Ravn Rossavik, kort orientere om seneste nyt. 

BILAG 
 Proces for udarbejdelse af ny sundhedsaftale 2024-2027 og Det Administrative Tillæg
 Udkast til visioner for Sundhedsaftalen 2024-2027


