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Proces for ny sundhedsaftale – 5. generation 
 

Baggrund 

Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i 

sundhedsvæsenet mellem hospitaler, kommuner og almen praksis. Med sundhedsaftalen 

fastlægger vi ambitionen og retningen for udviklingen af det nære og sammenhængende 

sundhedsvæsen, og hermed også for det tværsektorielle samarbejde der skal sikre borgerne 

den bedst mulige forebyggelse, behandling og rehabilitering – også når deres forløb går på 

tværs af sektorgrænser.   

 

Den gældende sundhedsaftale udløber 1. juli 2023. Der ventes nationalt at blive givet 

mulighed for at forlænge gældende aftale ½ år til udgangen af 2023. Sundhedsstyregruppens 

formandskab anbefaler, at der arbejdes med, at en ny aftale træder i kraft 1. juli 2023.  

 

Fra medio 2022 ændres den politiske organisering af det tværsektorielle samarbejde på 

sundhedsområdet, idet Sundhedskoordinationsudvalget erstattes af et 

Sundhedssamarbejdsudvalg bestående af 5 politikere fra regionsrådet og 5 borgmestre fra 

kommunerne, 1 fra hver klynge. Omkring hvert akuthospital etableres en politisk klynge 

bestående af regionsrådsmedlemmer og borgmestrene fra kommunerne i klyngen.  

 

Fælles afsæt for den kommende sundhedsaftale 

Arbejdet med den næste sundhedsaftale står på status og erfaringer fra den nuværende 

sundhedsaftale, og data der viser det aktuelle udfordringsbillede.  

 

Aftalen kan tage afsæt i: 

• Nuværende sundhedsaftale – politiske visioner, prioriterede indsatsområder, mål, bærende 

principper for samarbejdet 

• Midtvejsstatus 2021 

• Notat med prioritering i sundhedsaftalen 2021-2023 
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• Intentionspapir overvægt 

• National sundhedsaftale (afventes) 

• Ny bekendtgørelse og vejledning (afventes) 

• Ny Hvordan har du det?-data og øvrige data der kan beskrive det aktuelle 

udfordringsbillede i Midtjylland (afventes) 

• Sundhedssamarbejdsudvalget udarbejder et debatoplæg med udfordringsbillede, 

dilemmaer og erfaringer samt forslag til fokusområder til brug for den politiske proces. 

 

Proces 

Udarbejdelse af aftalen skal inkludere politiske visioner og rammesætning samt input fra 

klynger, Sundhedsstyregruppen, PLO-Midtjylland og Patientinddragelsesudvalget.   

 

Tid Forum Kerneaktivitet og -spørgsmål 

9. februar  Sundhedsstyregruppen Godkende udkast til overordnet tids- og procesplan 

Marts-maj Sundhedsaftalesekretariatet  

deltage på 

klyngestyregruppemøder 

Input fra klyngestyregrupper; drøfte erfaringer fra 

nuværende sundhedsaftale (hvad er vi lykkedes med 

og hvorfor, hvad er ikke lykkedes; hvad ser I som det 

vigtigste fremadrettet?) 

21.-22. 

april 

Døgnseminar 

Sundhedsstyregruppen 

• Drøfte erfaringer med nuværende sundhedsaftale 

(hvad er vi lykkedes med og hvorfor? hvad er vi 

ikke?) 

• Oplæg om og drøftelse af Hvordan har du det?-

undersøgelsen og andre data mhp at vise aktuelt 

udfordringsbillede 

• Udpege de vigtigste temaer/hovedudfordringer/de 

største potentialer/dilemmaer 

• Drøfte ambitionsniveau  

25. april Sundhedskoordinationsudvalget* 

(1. møde) 

• Præsentationsrunde hvor de fortæller om deres 

ambitioner 

• Oplæg om og drøftelse af Hvordan har du det?-

undersøgelsen og andre data (fx demografisk 

udvikling)  mhp at vise aktuelt udfordringsbillede 

• Godkende tids- og procesplan 

7. juni Sundhedskoordinationsudvalget* • Drøftelse af de vigtigste 

temaer/hovedudfordringer/de største 

potentialer/dilemmaer 

• Drøfte ambitionsniveau 

• Formulere politiske dilemmaer til debatoplæg 

• Pege på forslag til fokusområder 

Medio juni Sundhedssamarbejdsudvalget Skriftlig godkendelse af debatoplæg med 

udfordringsbillede og dilemmaer og 

Sundhedssamarbejdsudvalgets forslag til 

fokusområder til udsendelse forud for politisk 

konference  

Ultimo juni  Sundhedssamarbejdsudvalgets debatoplæg sendes ud 

mhp lokal drøftelse i klynger mm.  

August-

september 

Lokal politisk drøftelse Lokal politisk drøftelse i kommunale (fx sundhed, 

social, børn- og unge, beskæftigelse) og regionale 



 

 

udvalg på relevante områder samt politiske 

klyngegrupper   

Primo 

oktober 

Konference med bred og åben  

deltagelse af politikere 

(Sundhedssamarbejdsudvalget, 

politiske klynger, 

udvalgsformænd region og 

kommuner), administrative, 

PLO-Midtjylland, 

Patientinddragelsesudvalget, 

interesseorganisationer og 

fagpersoner.  

• Indlæg om det nære og sammenhængende 

sundhedsvæsen ved national oplægsholder 

• Oplæg om Hvordan har du det?-data af særlig 

betydning for sundhedsaftalen og klyngerne 

• Kort præsentation af debatoplægget ved 

Sundhedssamarbejdsudvalgets formandskab 

• Bred drøftelse af politisk ambitionsniveau, visioner 

og vigtigste indsatsområder i sundhedsaftalen  

Primo 

oktober 

Sundhedssamarbejdsudvalget  – 

i umiddelbar forlængelse af 

konferencen 

Sundhedssamarbejdsudvalget konkluderer på pointer 

fra konferencen 

Oktober  Administrativt råudkast udarbejdes 

14. 

oktober  

Temadag Sundhedsstyregruppen Drøfte input til sundhedsaftalen med afsæt i 

Sundhedssamarbejdsudvalgets debatoplæg og den 

politiske konference 

28. 

oktober 

Sundhedssamarbejdsudvalget Drøfte indhold i sundhedsaftalen med afsæt i et 

råudkast baseret på Sundhedssamarbejdsudvalgets 

konklusioner fra konferencen 

 

10. 

november 

Sundhedsstyregruppen Drøfte høringsudkast til sundhedsaftale 

16. 

december 

Sundhedssamarbejdsudvalget Godkende høringsversion af sundhedsaftale 

 

Sundhedssamarbejdsudvalget inviterer de politiske 

klyngegrupper til drøftelse af snitflader mellem 

Sundhedssamarbejdsudvalget og politiske klynger – 

blandt andet med afsæt i udkast til høringsversion af 

sundhedsaftalen 

Januar-

februar 

2023 

 Høring  

Primo 

marts 

2023 

Sundhedsstyregruppen Godkende sundhedsaftale 

Ultimo 

marts 

2023 

Sundhedssamarbejdsudvalget Godkende sundhedsaftale 

April-juni 

2023 

Regionsråd og byråd Godkende sundhedsaftale 

1. juli 

2023- 

 Ikrafttrædelse - implementering 

* I 1. halvår 2022 holdes møderne i Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget som ét fælles møde. 

Bemandingen fra regional og kommunal side er den samme, som i det kommende Sundhedssamarbejdsudvalg, der 

ventes at træde i kraft 1. juli 2022.  


