
Beslutning om form for strategiseminar for Sundhedsstrategisk 
Forum samt drøftelse af indhold

REFERAT
Det blev besluttet at formen skal være et dagsseminar. Der var enighed om at dagen skal omhand-
le onbording af borgmestre i sundhedsarbejdet. Herunder hvordan kommunerne klæder borgme-
strene og byrådene på til samarbejdet i de nye sundhedsklynger. Endvidere bør der være drøftel-
ser af den kommunale rolle i sundhedsklyngerne.
Esbjerg Kommune tilbød at invitere til dagen. Sekretariatet og Esbjerg Kommune vil koordinere 
omkring forårets strategiseminar. 

RESUMÉ
På mødet i Sundhedsstrategisk Forum den 27. maj 2021 var der enighed om, at der i efteråret 
2021 kunne afholdes et strategiseminar for Sundhedsstrategisk Forum. Formålet med dagen vil 
være at drøfte ønsker til fremtidens fælles strategi for det nære og sammenhængende sundheds-
væsen. 

Formandskabet har sidenhen besluttet, af hensyn til at kunne finde relevante oplægsholdere og 
udarbejde et spændende program, at strategiseminaret først afholdes i foråret 2022.

INDSTILLING

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum

 Beslutter om det skal være et døgnseminar eller et dagsseminar
 Drøfter og kommer med input til indhold for strategi seminar

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
På mødet i Sundhedsstrategisk Forum den 27. maj 2021 var der enighed om, at der i efteråret 
2021 kunne afholdes et strategiseminar for Sundhedsstrategisk Forum. Formålet med dagen vil 
være at drøfte ønsker til fremtidens fælles strategi for det nære og sammenhængende sundheds-
væsen.

Tidspunkt for afholdelse
Af hensyn til at kunne finde relevante oplægsholdere og udarbejde et spændende program afhol-
des strategiseminaret først i foråret 2022.
Strategiseminaret vil blive afholdt centralt et sted i trekantområdet. 

Udkast til indhold på dagen
Det endelige program vil blive udarbejdet når der foreligger beslutning om tidspunkt for afholdelse, 
hvorefter det vil blive sendt til godkendelse ved formanden for Sundhedsstrategirsk Forum, Gitte 
Østergaard. 

Forslag til indhold på dagen:



 Vision og strategi for fremtidens nære og sammenhængende sundhedsvæsen
o Udmønte sig i en fælles handleplan ift. hvilke konkrete tiltag, der skal arbejdes vide-

re med
 Fælleskommunale prioriteringer – Hvordan koordinering og samarbejde mellem de 22 kom-

muner skal udvikle sig i takt med at kommunerne får flere sundhedsopgaver
 Kommunernes rolle i den ny struktur for sundhedssamarbejdet (Sundhedsklynger)

Strategiseminaret vil bestå af en blanding af faglige inspirationsoplæg og gruppedrøftelser.


