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REFERAT
Sundhedsdirektørkredsen bemærkede, at det forsat er vigtigt at have opmærksomhed på en poli-
tisk relevant dagsorden, der ikke bliver for teknisk.

Derudover støttede kredsen op om Formandskabets forslag til, at lade punktet ”Drøftelse af af-
dækning af behov for tværsektoriel kommunikation i forhold til arbejdsmarkedsområdet” udgå fra 
dagsorden.

RESUMÉ
Punktet indeholder en liste over de sager, der forventes at skulle behandles på det kommende 
møde i Sundhedssamarbejdsudvalget. 

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Det er forsat vigtigt at have fokus på at dagsorden ikke bliver for specialiseret. Formandskabet 
foreslår, at punktet ”Drøftelse af afdækning af behov for tværsektoriel kommunikation i forhold til 
arbejdsmarkedsområdet” udgår fra dagsorden. Derudover foreslår Formandskabet følgende punk-
ter kan drøftes i Sundhedssamarbejdsudvalget i den nærmeste fremtid: 

 Fastholdelse og rekruttering 
 Nedsættelse af sygefravær
 Nærhospitaler (hvilke funktioner skal der være – fx teknologi-delen – hvad betyder det for 

borgeren)

INDSTILLING
Det indstilles, at Sundhedsdirektørkredsen

 Drøfter punkterne til det kommende møde i Sundhedssamarbejdsudvalget

INDSTILLING
Koordinationsgruppen indstiller, at Strategisk Sundhedsstyregruppe

 Godkender, at punkterne dagsordenssættes på mødet i Sundhedssamarbejdsudvalget den 
14. oktober 2022

SAGSFREMSTILLING
Sundhedssamarbejdsudvalget har på møde den 16. august 2022 drøftet hvilke sagstyper, der 
fremover skal drøftes på Sundhedssamarbejdsudvalgets møder. Det blev besluttet, at udvalget 
hovedsageligt vil inddrages i sager, hvor de kan sætte retning for det tværsektorielle samarbejde, 
dvs. inddragelse i forbindelse med opstarten af nye forløbsprogrammer og samarbejdsaftaler, hvor 
rammer, indhold og prioritering kan blive lagt fast politisk, før en arbejdsgruppe går i gang. Ligele-
des var der et ønske om, at udvalget kan have en politisk drøftelse om de større problemstillinger 
på sundhedsområdet, herunder f.eks. den planlagte drøftelse af børne- og ungepsykiatriområdet 
samt f.eks. rekrutterings- og fastholdelsesproblematikken i forhold til sundhedspersonale og yderli-



gere udbredelse af sundhedsteknologi. Slutteligt vil udvalget involveres i sager præget af konflikt, 
og hvor der er behov for politisk stillingtagen for at nå en løsning.

På den baggrund forventes følgende punkter dagordenssat på mødet i Sundhedssamarbejdsud-
valget den 14. oktober 2022:

 Godkendelse af forretningsorden for Sundhedssamarbejdsudvalget
 Drøftelse af børn og unge med mistrivsel samt det børne- og ungepsykiatriske område med 

særligt fokus på, hvordan det står til og hvad vi sammen kan gøre på området
 Gensidig orientering fra sundhedsklyngerne
 Drøftelse af opsamling fra politisk opstartsmøde til Sundhedsaftalen 2024-27
 Drøftelse af afdækning af behov for tværsektoriel kommunikation i forhold til arbejdsmar-

kedsområdet
 Skriftlig orientering om godkendelse af revideret samarbejdsaftale på demensområdet. 
 Øvrig gensidig orientering


