
Godkendelse af tids- og procesplan for udarbejdelse af 
Sundhedsaftale 2023-2027 (DAK)

REFERAT
Tids- og procesplan for udarbejdelse af ny sundhedsaftale blev godkendt med bemærkning om, at 
der i planlægningen skal tages højde for etableringen af de nye sundhedsklynger. Der var 
opbakning til at der nedsættes en administrativ referencegruppe til at bistå udarbejdelsen af 
Sundhedsaftalen 2023-2027. Endvidere var der opbakning til at der afholdes et administrativt 
visionsseminar i 2022.

RESUMÉ
Det Administrative Kontaktforum forelægges tids- og procesplanen for udarbejdelse af den nye 
Sundhedsaftale 2023-2027 til godkendelse. Det er vigtigt, at arbejdet med den nye sundhedsaftale 
påbegyndes, og det er dermed også vigtigt, at tids- og procesplanen godkendes, dog under 
forudsætning af, at regeringen, KL og Danske Regioners aftale om sammenhæng og nærhed 
(Sundhedsklynger) kan medføre ændringer i planen. 

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Når der forelægger mere information omkring aftalen sundhedsklynger og dennes betydning, vil 
processen med udarbejdelse af det kommunale indspilspapir til den kommende sundhedsaftale 
blive udarbejdet og forelagt Sundhedsstrategisk Forum. Indspilspapiret skal anvendes på det 
politiske opstartsmøde, som forventes afholdt i april 2022. Dette er dog med vished om, at aftalen 
om sundhedsklynger kan give anledning til ændringer. Formålet med det politiske opstartsmøde er 
i fællesskab at finde frem til, hvad der skal danne grundlag for den politiske vision i den kommende 
Sundhedsaftale. Samtidig at blive tydeligere på, hvilke målsætninger der skal arbejdes videre med.
Ved udarbejdelse af Sundhedsaftalen 2019-2023 blev der taget udgangspunkt i KKR 
Syddanmarks sundhedspolitiske visioner – Sammen om borgernes sundhedsvæsen 2025. 

INDSTILLING
Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum 

 Godkender tids- og procesplanen for Sundhedsaftalen 2023-2027 under forudsætning af, at 
aftalen om sammenhæng og nærhed (Sundhedsklynger) kan give anledning til ændringer. 

 Drøfter og træffer beslutning om muligheden for at nedsætte en administrativ 
referencegruppe til udarbejdelse af Sundhedsaftalen 2023-2027, herunder 
referencegruppens formål. 

 Drøfter og beslutter behovet for afholdelse af et administrativt visionsseminar primo 2022.

INDSTILLING
Koordinationsgruppen indstiller, at Det Administrative Kontaktforum

 Godkender tids- og procesplanen for Sundhedsaftalen 2023-2027 under forudsætning af, at 
aftalen om sammenhæng og nærhed (Sundhedsklynger) kan give anledning til ændringer. 



 Drøfter og træffer beslutning om muligheden for at nedsætte en administrativ 
referencegruppe til udarbejdelse af Sundhedsaftalen 2023-2027, herunder 
referencegruppens formål. 

 Drøfter og beslutter behovet for afholdelse af et administrativt visionsseminar primo 2022. 

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
Den nuværende sundhedsaftale udløber i juni 2023, og der skal dermed udarbejdes en ny 
sundhedsaftale, som vil være gældende for 2023-2027. Udarbejdelsen af en ny sundhedsaftale er 
en tidskrævende proces, og der er derfor behov for allerede nu at gå i gang med planlægningen af 
processen for udarbejdelsen af den kommende sundhedsaftale. Vedlagt som bilag er tids- og 
procesplanen for udarbejdelsen af den nye sundhedsaftale.

Aftalen mellem regeringen, KL og Danske Regioner om sammenhæng og nærhed 
(Sundhedsklynger) indeholder endnu mange uafklarede spørgsmål, og afklaringen af disse med 
det kommende lovgrundlag mm. kommer formentlig til at spille en rolle for tids- og procesplanen, 
som vil medføre behov for revideringer. Der er imidlertid mange elementer i processen, som skal 
igangsættes tidligt, og det er derfor vigtigt at få godkendt den foreløbige tids- og procesplan på 
nuværende tidspunkt for at kunne sætte gang i disse. Godkendelsen vil dermed være med 
forbehold for de ændringer, der kan ske som følge af aftalen om sammenhæng og nærhed 
(Sundhedsklynger). 

Vigtige milepæle i tids- og procesplanen
Vedlagte tids- og procesplan indeholder mange elementer, og nedenstående er et forsøg på at 
opridse de vigtigste milepæle i planlægningen, som kan supplere den detaljerede plan i bilaget. 

Politiske milepæle Administrative milepæle
Apr. 2022 Politisk opstartsmøde (der 

arbejdes på en dato)
Sep. 2022 Klyngerunde (tidligere 

kommunerunde)
Efterår 2022 Udarbejdelse af Sundhedsaftalen 

2023-2027 – løbende behandling i 
DAK

Dec. 2022 Godkendelse af høringsudkast til 
Sundhedsaftalen 2023-2027 i SSU

Dec. 2022 - feb. 2023 Høringsperiode Udarbejdelse af den administrative 
del af Sundhedsaftalen 2023-2027 
– løbende behandling i DAK

Apr.- maj 2023 Udarbejdelse af kommissorier
Maj - jun. 2023 Godkendelse af Sundhedsaftalen 

2023-2027 i kommunalbestyrelser 
og regionsråd

1. juli 2023 Indsendelse af Sundhedsaftalen 
2023-2027 til Sundhedsministeriet

Jun. - aug. 2023 Udpegning til organisering



Sep. 2023 Kick off på Sundhedsaftalen 2023-
2027

Særskilte beslutningspunkter
Udover ovenstående milepæle indeholder tids- og procesplanen også elementer, hvor der er 
behov for, at Det Administrative Kontaktforum træffer særskilte beslutninger. Disse fremhæves 
derfor nedenfor. 

Nedsættelse af referencegruppe
Da den nuværende sundhedsaftale for 2019-2023 blev udarbejdet, var der nedsat en administrativ 
referencegruppe med det formål at kunne afklare problemstillinger og knaster mellem møder i Det 
Administrative Kontaktforum. Gruppen bestod af formandskabet for Det Administrative 
Kontaktforum samt yderligere regionale og kommunale repræsentanter. 

Da der er tale om begrænset tid til selve skriveprocessen, lægges der op til, at der også denne 
gang etableres en referencegruppe. Formålet med referencegruppen vil ligeledes være at afklare 
mindre problemstillinger og knaster mellem møder i Det Administrative Kontaktforum. Såfremt det 
besluttes, at der skal nedsættes en referencegruppe, lægges der op til, at Det Administrative 
Kontaktforum drøfter formålet med en sådan gruppe på dette møde, hvorefter der vil blive forelagt 
et kommissorium herfor på næste møde d. 3. november 2021. 

Afholdelse af administrativt visionsseminar
Af kommissoriet for Det Administrative Kontaktforum fremgår det, at der skal afholdes en årlig 
inspirationsdag. Denne dag har grundet COVID-19 været aflyst i 2020 og 2021. 

For 2022 er der den mulighed, at inspirationsdagen kan afholdes som en del af forberedelsen til 
den nye sundhedsaftale. Tids- og procesplanen indeholder derfor forslag om at afholde et 
administrativt visionsseminar primo 2022 forud for det politiske opstartsmøde. På visionsseminaret 
kan følgegrupper og kompetencegrupper inviteres til at komme og give input til visioner og indhold 
i den nye sundhedsaftale ud fra status på deres arbejde med målsætningerne i den nuværende 
sundhedsaftale. Der lægges derfor op til, at Det Administrative Kontaktforum drøfter denne 
mulighed. 

Forlængede møder i 2022
Som det fremgår af punkt 2 i dagsordenen, lægges der op til, at de fysiske møder i Det 
Administrative Kontaktforum forlænges til 3 timer ud fra det hensyn, at der dermed vil være mere 
tid på dagsordenerne til at drøfte den nye sundhedsaftale. Dette træffes der beslutning om under 
punkt 2.   

Proces
Tids- og procesplanen for den nye sundhedsaftale rettes til på baggrund af beslutningerne på dette 
møde i Det Administrative Kontaktforum og bliver herefter forelagt Sundhedskoordinationsudvalget 
til godkendelse d. 27. oktober 2021. Tids- og procesplanen vil ligeledes forelægges det nye 
Sundhedskoordinationsudvalg på første møde efter kommunal- og regionsrådsvalget i februar 
2022. 
Såfremt aftalen om sammenhæng og nærhed (Sundhedsklynger) giver anledning til ændringer i 
tids- og procesplanen, forelægges Det Administrative Kontaktforum herfor. 

BILAG 
 Tids- og procesplan for udarbejdelse af Sundhedsaftalen 2023-2027


