
Strategisk drøftelse af organiseringen af de nye sundhedsklynger 
(DAK)

REFERAT

RESUMÉ
Den nye organisering med sundhedsklynger forventes at træde i kraft d. 1. juli 2022. Den nye or-
ganisering kalder på, at den administrative tværsektorielle organisering gentænkes. Det Admini-
strative Kontaktforum er derfor i en proces med at udarbejde nye fælles modeller for den admini-
strative tværsektorielle organisering på regionalt niveau såvel som på klyngeniveau.
Denne sag fremlægger de principper og modeller for organisering, som forummet har peget

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Under den administrative organisering under Sundhedssamarbejdsudvalget (navngivet Forret-
ningsudvalget i notatet) ønsker formandskabet at kommunerne har mulighed for at have to pladser 
fra hver klynge. De fire direktører fra formandsklyngerne og den kommunaldirektør, der er tovhol-
der for sundhed i Kommunaldirektørkredsen skal være blandt de (op til) otte kommunale repræ-
sentanter. En bred kommunal repræsentation skal sikre sammenhæng mellem alle klyngerne. 

Hvad angår organiseringen under klyngerne, blev der på seneste møde i Det Administrative Kon-
taktforum udtrykt et ønske om en organisatorisk model, hvor der udelukkende er direktører i den 
faglige strategiske klynge, og hvor de lokale samordningsfora nedlægges. Det betyder, at der skal 
være en opmærksomhed på at sikre sammenhængen fra den faglige strategiske klynge til det im-
plementerende niveau. 

INDSTILLING
Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum

 Drøfter notatet om forslag til organisering, herunder
o Hvordan man kan sikre sammenhæng mellem den faglige strategiske klynge og det 

implementerende niveau

INDSTILLING 
Koordinationsgruppen indstiller, at Det Administrative Kontaktforum

 Drøfter notatet om ny organisering

SAGSFREMSTILLING

Baggrund



D. 31. marts 2022 afholdte Det Administrative Kontaktforum en temadrøftelse om, hvordan forum-
met ser den kommende tværsektorielle administrative organisering under det nye Sundhedssam-
arbejdsudvalg og de nye sundhedsklynger. På baggrund af disse drøftelser er der udarbejdet et 
notat med forslag til principper og modeller for organiseringen på det tværsektorielle administrative 
niveau. Notatet blev præsenteret på mødet i Det Administrative Kontaktforum d. 21. april. Her blev 
der givet yderligere retning på, hvad forummet ønsker af den fremtidige administrative organisering 
i det tværsektorielle samarbejde, og der blev peget på en model for administrativ organisering un-
der Sundhedssamarbejdsudvalget og for de faglige strategiske klynger, hvilket fremgår af vedlagte 
notat. 

Som følge af de input, der fremkom på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 21. april 2022 
har Koordinationsgruppen arbejdet videre på notatet. 

Særlige opmærksomhedspunkter i notatet
 Kan forummet tilslutte sig en fordeling i forretningsudvalget (i det administrative forum un-

der Sundhedssamarbejdsudvalget), der hedder 3-5 repræsentanter fra både kommuner og 
region? 

 Hvordan sikrer man den røde tråd mellem den faglige strategiske klynge og implemente-
ringsniveauet (hvem bærer opgaverne videre)?

o Skal chefniveauet involveres i de faglige strategiske klynger på en eller anden må-
de, hvis de lokale samordningsfora nedlægges? Involveringen kan eventuelt ske ad 
hoc (alt efter dagsorden) og med et observatørmandat for at sikre, at den strategi-
ske dagsorden bliver styrende for møderne. 

BILAG 
 Notat: forslag til organisering 


