
Ny sundhedsaftale – foreløbig proces

 

Okt.-dec. 2017

Foranalyse

Erfaringer og 
perspektiver fra klynger, 

politikere, faglige 
organisationer, borgere,  
pårørende og klinikere.

Leverancer: Input fra 
klyngerne, Input fra 
politikere, input fra 

faglige org., Kvalitativ 
rapport om borgere, 
pårørende og kliniker 

perspektiver

20. dec. 2017

Adm. workshop I

Indl. drøftelse af 
ambitionsniveau og 

input til til debatoplæg 
ift. dilemmaer, ønsker 
og mulige indsatsomr.

Leverance: Input til 
dilemmaer og ønsker til 
mulige indsatsområder

Aktører: SSG + øvr. 
kommunale sundheds-

direktører

14.-15. marts 2018

Døgnseminar

Drøftelse af dilemmaer  
og ambitionsniveau ift 

udvikling af det nære og 
sammenhængende 

sundhedsvæsen i regi af 
ny sundhedsaftale som 

input til idé- og  
debatoplæg

Leverance: Formulering 
af dilemmaer til Idé- og 

debatoplæg

Aktører: SSG

4. april 2018

Sundhedskoordi-
nationsudv.

Indl. opvarmning til 
indhold og proces for ny 

sundhedsaftale

Drøftelse af indhold til 
Idé- og debatoplæg

Forberedelse af politisk 
kick-off

Aktører: SKU

12. April 2018

Adm. workshop II

Drøftelse af visioner, 
fokusområder og 

bærende principper som 
skal bringes i spil i Idé-

og debatoplægget

Leverancer: 

Input til Idé- og 
debatoplæg,

Aktører: SSG + øvr. 
kommunale 

sundhedsdirektører

9. Maj 2018

Sundhedskoordinat
ionsudvalget

Drøftelser med 
udgangspunkt i Idé-

og debatoplæg

Leverancer: Udkast til 
Idé- og debatoplæg

Aktører:

SKU

12. Juni 2018

Politisk 

Kick-off

Drøftelse af visioner og 
mål, mulige 

aftaleområder for ny 
sundhedsaftale samt 
bærende principper

Drøftelse med 
udgangspkt. i SKU idé-

og debatoplægget

Leverance: Input til 
ambitionsniveau, 

visioner, mål, 
aftaleområder og 

bærende principper for 
ny sundhedsaftale

Aktører: SKU, de kom. 
social- og sundhedsudv., 
formænd for udv. vedr. 

børn/unge og 
beskæftigelse og 

stående udv. RM, 
Praksisplanudvalget, 

Patientinddragelsesudv.

27. juni 2018

Sundheds-
koordinationsud

v.

Formulering af udspil 
til visioner, mål og 

aftaleomr. ny 
sundhedsaftale

Levetance: Udspil til 
visioner, mål og 

aftaleomr. ny 
sundhedsaftale

Aktører: SKU

August - sept. 
2018

Lokal politisk 
drøftelse 

kommuner, 
region, PLOM

Udspil til vision, mål 
og aftaleområder

Aktører: Regionsråd, 
Byråd / og eller 

relevante udvalg / 
PLOM

27. september 2018

Sundhedskoordi
nationsudvalget

Drøftelse af input 
fra lokal politiske 

drøftelser 

Hvad skal 
justeres/tilrettes?

Aktører:

SKU

Oktober -
november 2018

Formulering af 
høringsversion

Leverance:

Udkast til 
høringsversion af ny 

sundhedsaftale

Aktører: 
Sundhedsaftalesekre

tariatet

November-
december 2018

Godkendelse af 
høringsversion

Leverance:

Høringsversion af ny 
sundhedsaftale

Aktører: 

Adm. SSG (23/11)

Pol. SKU (13/12)

Jan.-feb. 2019

Høring

Høringsversion af 
ny sundhedsaftale

Aktører: 
Høringsparter

Marts-april 2019

Godkendelse af 
sundhedsaftale 

2019-2023

Leverance: 
Godkendelsesversio

n af ny 
sundhedsaftale

Aktører:

SSG pg SKU

Maj-juni 2019

Godkendelse af 
sundhedsaftale 

2019-2023

Leverance: 
Godkendelses-
version af ny 

sundhedsaftaleds-
aftale

Aktører:

Byråd og 
Regionsråd


