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NOTAT 

 

 

Kommissorium for KL's Sundhedsstrategiske Gruppe 

Baggrund 

Sundhedsstrategisk gruppe blev oprindeligt etableret i 2007 i forbindelse 

med etablering af Sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler mellem 

kommuner og regioner. Gruppens fokus var primært at understøtte viden og 

koordinering af arbejdet med sundhedsaftaler i de enkelte KKR’er. Kommis-

soriet er justeret i 2020 med henblik på at brede gruppens fokus ift. udviklin-

gen på sundhedsområdet. Senest har aftalen om etablering af nye sund-

hedsklynger pr. juli 2022 medført et behov for at justere kommissoriet.  

   

Formål 

Gruppens formål er at være forum for vidensdeling og koordination mellem 

KKR’erne samt mellem KKR’erne og KL på sundhedsområdet og det ar-

bejde og samarbejde, der foregår ift. sundhedsaftalerne og de forskellige 

fora. Gruppen har et særligt fokus på arbejdet i regi af sundhedsklyngerne. 

Sundhedsområdet forstås bredt og dækker såvel samarbejdet på det soma-

tisk og psykiatriske område.  

 

Opgaver  

Sundhedsstrategisk gruppe har følgende opgaver: 

– At drøfte retning for arbejdet med sundhedsaftaler, samarbejdet i sund-

hedsklyngerne og i og omkring sundhedssamarbejderne herunder imple-

mentering. 

– At skabe koordination, fælles læring og drøfte behov for tiltag, som med 

fordel kan løftes nationalt, eller ensrettes mellem KKR’erne.   

– At sikre drøftelser imellem kommunerne inden indgåelse af tværsektorielle 

samarbejdsaftaler, som kan medføre øgede udgifter, eller kan få betyd-

ning for de andre kommuner, enten som projekter i sundhedsklynger, eller 

regionalt.   

– At være forum for vidensdeling mellem kommuner, sundhedsklynger og 

KKR’er om specifikke indsatser og tiltag, som involverer en eller flere 

kommuner samt evt. sygehus, almen praksis og/eller andre aktører i 

sundhedsvæsenet.  

– At sikre at viden og strategier formidles fra sundhedsklyngerne og ind i 

gruppen og omvendt. 

– At yde strategisk rådgivning til KL af betydning for arbejdet i sundheds-

klyngerne. 

 

Medlemmer 

Hvert KKR udpeger en deltager fra hver sundhedsklynge i regionen. Delta-

gere er som udgangspunkt på direktørniveau og hvert KKR bedes tilstræbe, 

at der udpeges både direktører med ansvar for sundhed og psykiatriområ-

det. Det anbefales, at de deltagere, der udpeges, er involveret direkte i ar-

bejdet i sundhedsklyngerne.  
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Medlemmerne skal så vidt muligt repræsentere de øvrige kommuner i deres 

sundhedsklynge og bringe information og den aftalte koordination med hjem.  

 

En af KL’s kontorchefer for Center for Sundheds- og Socialpolitik er formand 

for gruppen. Der udpeges en næstformand blandt medlemmerne for en to-

årig periode. Formand og næstformand sørger for at forberede dagsordenen 

for møderne.  

 

Forretningsorden 

Gruppen mødes 3-4 gange årligt til møder af 2-3 timers varighed, eller efter 

behov. Møderne kan foregå virtuelt. Dog planlægges der med mindst ét år-

ligt fysisk møde.  

 

Dagsordenen udsendes én uge inden mødet. De enkelte medlemmer og 

KKR’er opfordres til at byde ind med dagsordenspunkter og ønsker til emner 

til drøftelse. 

 

Sundhedsstrategisk Gruppe kan beslutte at etablere ad hoc arbejdsgrupper 

eller fora, som har fokus på specifikke områder eller problemstillinger.  

 

Sundhedsstrategisk Gruppe kan også beslutte at nedsætte stående grupper, 

som løbende afrapporterer til gruppen. Der er således etableret en stående 

kvalitetsgruppe for sundhedsområdet under Sundhedsstrategisk gruppe. 

 


