
Bilag til Sundhedskoordinationsudvalget                                                                                               

 

Ramme for juni-seminar i Sundhedskoordinationsudvalget                                   

I forbindelse med de første politiske drøftelser om den kommende Sundhedsaftale blev 

der tydeligt markeret klare ønsker om en inddragende proces, som understøtter et bredt 

engagement og ejerskab for den kommende sundhedsaftale.  

Det foreslås derfor, at der afholdes et seminar, hvor medlemmerne af 
Sundhedskoordinationsudvalget - bl.a. med afsæt i input fra dialogmødet d. 29. maj 
2018 -  udarbejder og aftaler rammerne for det første udkast til Sundhedsaftalen.   
 
 
Tid og sted: den 22. juni 2018 kl. 9.00 – ca. 14.30 (et sted i regionen).  
 
 
Fokus på seminariet:  
 
I overleveringspapiret fra Sundhedskoordinationsudvalget 2014 -2018  
anbefales, at Sundhedsaftalen for 2019 -2022 bygges op omkring: 
 

 Få målsætninger / fokusområder.  
 

 At der ad hoc nedsættes tværsektorielle og tværfaglige grupper, som skal arbejde med 
fokusområderne (gennem aftaleperioden).  Formålet er at få skabt en række politiske 
fora hvor politikere og fagpersoner mødes, og hvor politikerne kan indgå i arbejdet med 
henblik på at få skabt større politisk energi og ejerskab til sundhedsaftalen.  

 
Hvis Sundhedskoordinationsudvalget ønsker at arbejde ud fra ovennævnte anbefalinger, 
vil den kommende sundhedsaftale ikke indeholde forslag til konkrete løsninger på 
specifikke udfordringer. Men, derimod fokusområder og beskrivelse af fokusområderne, 
som derefter udfoldes i løbet af aftaleperioden.  
 
I forlængelse heraf foreslås derfor, at SKU-seminariet bliver ”problemorienteret”.   
De styrende spørgsmål kan fx være:  
 

 Hvad/hvor er de største udfordringer i det tværsektorielle samarbejde?  
 

 Hvor vil en ny sundhedsaftale gøre en særlig forskel?  
 
 
  



Metode:  
 
For at understøtte en involverende proces foreslås, at seminariet afvikles som en 
workshop, hvor dialogen om valg af fokusområder rammesættes og understøttes 
gennem: 
 

 Inspirationsoplæg med udvalgte temaer om væsentlige udfordringer.   

 Baggrundsmateriale, der på forskellig vis belyser væsentlige udfordringer samt 
materiale om krav og ønsker til Sundhedsaftalen, herunder:  

o Opsamling fra dialogmøderne 
o De nationale mål  
o Vejledningen  

 

Målsætning for seminariet:   

At Sundhedskoordinationsudvalget på seminariet udarbejder og aftaler rammerne for det 
første udkast til Sundhedsaftalen. Herunder de temaer og områder, som ønskes 
prioriteret i aftalen. 
 

Den videre proces:  

Den administrative styregruppe udarbejder på baggrund af Sundhedskoordinations-
udvalgets input forslag til program for seminariet, som udsendes til medlemmerne af 
Sundhedskoordinationsudvalget senest 14 dage før seminariet afholdes.  

 

 


