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Orientering om proces for midtvejsstatus på sundhedsaftalerne 20192023
Sundhedsstyrelsen orienterer hermed om processen for sundhedskoordinationsudvalgenes midtvejsstatus til Sundhedsstyrelsen og beskriver forventninger til
form og indhold.
Baggrund
I Vejledning nr. 9504 af 4. juni 2018 om sundhedskoordinationsudvalg og
sundhedsaftaler står der, at ”sundhedskoordinationsudvalget [er] ansvarlig for,
at der midtvejs i aftaleperioden udarbejdes en midtvejsstatus med henblik på at
understøtte videndeling på tværs af regioner og kommuner om sundhedsaftalen.
Midtvejsstatus indsendes til Sundhedsstyrelsen til orientering senest 2 år inde i
aftaleperioden. Herudover anbefales det, at sundhedskoordinationsudvalget,
med afsæt i midtvejsstatus, orienterer de øvrige sundhedskoordinationsudvalg
om status på arbejdet med sundhedsaftalen.”
Ligeledes står der i vejledningen, at sundhedskoordinationsudvalgene skal indsende en slutstatus til Sundhedsstyrelsens orientering senest et halvt år før,
sundhedsaftalen udløber.
Kravet om indsendelse af en orienterende midtvejsstatus og slutstatus til Sundhedsstyrelsen er nye elementer, som er tilføjet i den seneste version af vejledningen med det formål at betone Sundhedskoordinationsudvalgets ansvar for at
gøre status på sundhedsaftalens resultater og de fælles forpligtende mål. I forlængelse af denne målsætning skitseres neden for en proces, som lever op til
vejledningens beskrivelse af hensigten med midtvejs- og slutstatus.
Tidsplan
Midtvejsstatus for sundhedsaftalerne skal være indsendt til Sundhedsstyrelsen
senest den 1. juli 2021.
Sundhedsstyrelsen inviterer sundhedskoordinationsudvalgene, KL og Danske
Regioner til et erfaringsudvekslingsmøde om midtvejsstatus i efteråret 2021,
hvor sundhedskoordinationsudvalgene får mulighed for at orientere om status
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på sundhedsaftalearbejdet i de enkelte regioner. Erfaringerne fra det tværsektorielle samarbejde om håndtering af COVID-19 og hvordan de bringes med i det
fremtidige tværsektorielle samarbejde foreslås også drøftet. På dette møde drøftes endvidere proces og tidsplan for slutstatus.
Indhold og form
Der vil ikke være særlige formkrav til midtvejsstatus. Sundhedsstyrelsen foreslår, at hvert sundhedskoordinationsudvalg udarbejder en midtvejsstatus i forlængelse af den form, som selve sundhedsaftalen er udarbejdet i.
COVID-19 pandemien har haft indflydelse på hele sundhedsvæsenet i 2020 og
vil også få det i 2021. Sundhedsstyrelsen har forståelse for, at det har påvirket
samarbejdet omkring sundhedsaftalerne og de mål, som er opsat her. I status på
målopfyldelsen vil det derfor være relevant at nævne, hvordan COVID-19 har
påvirket denne. Ligeledes kan der være andre faktorer som påvirker målopfyldelsen, og som derfor skal nævnes.
COVID-19 har desuden stillet nye krav til det tværsektorielle samarbejde og
måske også fordret nye samarbejdsformer. Sundhedsstyrelsen foreslår, at sundhedskoordinationsudvalgene også beskriver i deres status, hvordan sundhedsaftalerne har fungeret som ramme omkring dette samarbejde.
Indholdsmæssigt foreslår Sundhedsstyrelsen, at følgende emner som minimum
beskrives i midtvejsstatus:





Status på aftalens visioner - er de stadig dækkende?
Status på de udvalgte mål, herunder både målopfyldelsen og eventuelle refleksioner over, om de enkelte mål har givet retning for samarbejdet om
målgrupper og indsatser
Status på organiseringen af samarbejdet – hvad har fungeret godt og mindre godt
Status på samarbejdet i regionen mellem aktører i lyset af de krav, som
håndteringen af COVID-19 har stillet – hvordan har sundhedsaftalerne fungeret som redskab til dette? Hvad har været styrkerne i sundhedsaftalerne?
Har der også været områder, hvor sundhedsaftalerne som redskab ikke var
tilstrækkelige?

Sundhedsstyrelsen ser frem til at modtage sundhedskoordinationsudvalgenes
midtvejsstatus på sundhedstalerne senest den 1. juli 2021.
For yderligere information kan chefkonsulent Mette Vestergaard kontaktes på
tlf. 93518678 eller mail mevs@sst.dk.
Med venlig hilsen

Tanja Popp
Enhedschef, Primære Sundhedsvæsen
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