
Orientering om strategiseminar for Sundhedsstrategisk Forum i for-
året 2022

REFERAT
SOF Sønderjylland har planlagt en temadag d. 1. juni, hvorfor Sundhedsstrategisk Forum kort drøf-
tede muligheden for at flytte strategiseminaret. 
Sundhedsstrategisk Forum besluttede at fastholde datoen d. 1. juni, og SOF Sønderjylland forsø-
ger at flytte deres temadag til en anden dato.  

RESUMÉ

Den 16. september 2021 besluttede Sundhedsstrategisk Forum at afholde et strategiseminar primo 
2022. I lyset af den aktuelle COVID-19-situation ønsker Formandskabet for Sundhedsstrategisk 
Forum at flytte seminaret fra den 9. februar 2022 til 1. juni 2022, således at strategiseminaret kan 
afvikles med fysisk deltagelse. 

INDSTILLING

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum

 Tager orienteringen til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
Den 16. september 2021 besluttede Sundhedsstrategisk Forum at afholde efterårets udsatte stra-
tegiseminar primo 2022 og Esbjerg Kommune tilbød at være vært for dagen. Ønsker til indhold på 
dagen blev præciseret til at omfatte:

1. Styrkelse af det tværkommunale sundhedssamarbejde i Syddanmark

2. Onboarding af borgmestre i sundhedsarbejdet, herunder hvordan kommunerne 
klæder borgmestrene og byrådene på til samarbejdet i de nye sundhedsklynger og til 
den kommunale rolle i de nye sundhedsklynger.  

I lyset af den aktuelle COVID-19-situation ønsker Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum at 
flytte seminaret fra den 9. februar 2022 til 1. juni 2022, således at strategiseminaret kan afvikles 
med fysisk deltagelse.

Facilitator på dagen bliver Sten Kock-Hansen fra Middelfart Kommune.

Der vil snarest blive udsendt en revideret mødeindkaldelse til seminaret.

Udkast til program for Strategiseminar den 1. juni 2022 i Esbjerg

 9:30 - 10:00   Ankomst og check in

10:00 - 10.30 Velkomst og intro til dagens program ved Arne Nikolajsen, Esbjerg Kommune

10.30 - 11.00 Drøftelse af det fremtidige kommunale sundhedssamarbejde



11.00 - 12.00 Oplæg om nye sundhedsklynger og særlige opmærksomhedspunkter for kommuner-
ne ved kontorchef i KL Hanne Agerbak

12.00 - 12:30 Drøftelse af oplægget

12:30 - 13:15 Frokost 

13:15 - 14:00 Oplæg om Sundhedsledelse- og samarbejde på tværs af kommunerne og redskaber 
til at styrke det tværkommunale samarbejde I Syddanmark ved Forsknings- og Analysechef Micka-
el Bech fra VIVE

14:00 - 14:30 Drøftelse af oplægget

14.30 - 15.15 Pause

15.15 - 15.45 Drøftelse af hvad vi tager med fra dagen – strategi for et styrket tværkommunalt 
samarbejde

15:45 Afrunding af dagen og check ud


