
De nye sundhedsklynger – hvordan sikres den fælleskommunale 
sammenhæng?

REFERAT
Arne Nikolajsen præsenterede visionspapiret, herunder sundhedsdirektørernes intention om at et 
Sundhedsdirektørforum træder i stedet for Sundhedsstrategisk Forum. Det blev bemærket, at den-
ne intention gerne må fremgå mere eksplicit, så det bliver tydeligt, at man ikke ønsker at oprette et 
nyt forum, der skal operere sideløbende med det eksisterende Sundhedsstrategiske Forum. 

RESUMÉ
Efter sommer forventes den nye organisering med politiske og faglig/strategiske sundhedsklynger 
at træde i kraft. Sundhedsdirektørerne i Syddanmark har i den forbindelse identificeret et behov for 
i fællesskab at definere den fælleskommunale retning ind i den nye organisering. D. 11. marts 
2022 blev der derfor afholdt en strategidag for sundhedsdirektørerne, som skal munde ud i et vi-
sionspapir, der sætter den fælleskommunale retning i den nye struktur. 

INDSTILLING
Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum

 Drøfter indholdet i visionspapiret 

BAGGRUND
Lovforslaget Lov om ændring af sundhedsloven (Etablering af sundhedsklynger og sundhedssam-
arbejdsudvalg m.v.), der forventes vedtaget i løbet af april, varsler, at sundhedssamarbejdet pr. 1. 
juli 2022 skal centreres omkring såkaldte sundhedsklynger, der geografisk dækker områderne om-
kring akutsygehusene. I Syddanmark betyder det konkret, at der vil blive fire sundhedsklynger. 
Sundhedsklyngerne får et politisk såvel som et administrativt niveau, hvilket lægger op til at flere 
lokale, tværgående udfordringer på sundhedsområdet kan løses mere effektivt. Et centralt mål 
med etableringen af sundhedsklyngerne er, at de skal have mulighed for at udvikle, planlægge og 
iværksætte indsatser målrettet lokale behov og omstilling til det primære sundhedsvæsen, så der 
kan sikres mere geografisk og social lighed i sundhed.

Sundhedsdirektørkredsen er i denne overgangsfase til den nye struktur optaget af, hvordan man 
fra kommunal side ser snittet mellem sundhedsklyngerne og det overordnede regionale politiske 
organ, Sundhedssamarbejdsudvalget (nuværende Sundhedskoordinationsudvalg og Praksisplan-
udvalg). Hvad er mest hensigtsmæssigt at adressere lokalt, og hvad er der behov for en fæl-
leskommunal løsning på? Disse spørgsmål er for kommunerne vigtige at afklare med hinanden – 
og får sat en fælles forståelse og retning for – inden arbejdet i den nye struktur for alvor sættes i 
gang. Der bliver på baggrund af dette udarbejdet et visionspapir, som skal sætte rammen for det 
fælleskommunale samarbejde.

Proces
Visionspapiret sendes først til godkendelse i kommunaldirektørkredsen, hvorefter det sendes til 
endelig godkendelse i KKR Syddanmark.


