
Afholdelse af fremtidige møder i Sundhedsstrategisk Forum og For-
mandskabet

REFERAT
Indstillingerne blev tiltrådt. Der var enighed om, at der ved de fysiske møder bør prioriteres frem-
møde. Skulle det ikke være muligt, vil det være muligt at være med på en lytteadgang. Der bliver 
således ikke afholdt hybrid-møder fremadrettet. De fysiske møder lægger sig op ad formen for mø-
derne i Det Administrative Kontaktforum. For møderne i 2022 fordeler det sig således:

Januar Fysisk
Marts Virtuelt
Maj Fysisk
September Fysisk
November Virtuelt

RESUMÉ
Formandskabsmøderne afholdes som udgangspunkt virtuelt fremover.

Møderne i Sundhedsstrategisk forum afholdes både fysisk og virtuelt. Det afstemmes således, at 
de fysiske møder i Sundhedsstrategisk Forum afholdes samme dage som der afholdes fysiske mø-
der i Det Administrative Kontaktforum. De fysiske møder forventes fortsat at blive afholdt i Vejle.

Der er ikke mulighed for at deltage virtuelt på de fysiske møder grundet det kan skabe ”møde i mø-
det”. 

INDSTILLING

Formandskabet indstiller, at sundhedsstrategisk Forum

 Tager orienteringen om at møderne i Sundhedsstrategisk Forum fremover afholdes i en 
veksling mellem virtuelle og fysiske møder til efterretning

 Tager orienteringen om at møderne i formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum frem-
over hovedsageligt afholdes som virtuelle møder til efterretning

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
Grundet COVID-19 situationen har alle møder det seneste år været afholdt virtuelt. Nu giver re-
striktionerne igen mulighed for at afholde møder med fysisk fremmøde. Formandskabet har derfor 
drøftet hvorledes fremtidige møder i Formandskabet og Sundhedsstrategisk Forum afholdes 
fremadrettet. 

Formandskabsmøderne afholdes som udgangspunkt virtuelt fremover.



Møderne i Sundhedsstrategisk forum afholdes både fysisk og virtuelt. Det afstemmes således, at 
de fysiske møder i Sundhedsstrategisk Forum afholdes samme dage som der afholdes fysiske mø-
der i Det Administrative Kontaktforum. De fysiske møder forventes fortsat at blive afholdt i Vejle.
Det besluttes på møde i Det Administrative Kontaktforum den 16. september 2021, hvordan forde-
lingen bliver.

Der bliver ikke mulighed for at deltage virtuelt på de fysiske møder grundet det kan skabe ”møde i 
mødet”, og Formandskabet opfordrer til at prioritere de fysiske møder. Det vil meldes ud i god tid, 
hvilke møder der afholdes fysisk.

Proces
Når der foreligger en beslutning fra møde i Det Administrative Kontaktforum den 16. september, 
bliver der efterfølgende sendt en orientering ud om, hvilke møder bliver fysiske og hvilke bliver vir-
tuelle således der kan tages højde for det i den fremtidige kalenderplanlægning.


