Tids- og procesplan for
sundhedsaftalen 2019-2022 i Syddanmark
- med indsendelse til Sundhedsstyrelsen den 1. juli 2019
Nedenstående skema viser processen for udarbejdelse af Sundhedsaftalen 2019-2022, som det tidligere
Sundhedskoordinationsudvalg godkendte i efteråret 2017. Den færdige sundhedsaftale skal indsendes til
Sundhedsstyrelsen den 1. juli 2019, således at den nye sundhedsaftale er gældende fra 1. september 2019.

Periode

Aktivitet
Politisk spor

22. september

31. oktober

SKU:
Godkendelse af udkast til tids- og
procesplan for Sundhedsaftalen
2019-22
Drøftelse af første udkast til
overleveringspapir til det nye
SKU

23. november

19. december

Administrativt spor
2017
DAK:
Godkendelse af udkast til tidsog procesplan for Sundhedsaftalen 2019-22

Leverance

Udkast til tids- og procesplan

Godkendt tids- og procesplan
Input til første udkast af
overleveringspapir
DAK (temamøde):
Drøftelse af andet udkast til
overleveringspapir til det nye
SKU
Drøftelse af hvordan overleveringspapiret indarbejdes i
kommende sundhedsaftale

SKU:
Færdiggørelse af overleveringspapir til det nye SKU

Input til andet udkast til
overleveringspapir

Overleveringspapir til det
nye SKU
2018

Januar
25. januar

Regionsråd og KKR Syddanmark
udpeger medlemmer til SKU
DAK:
Godkende udkast til program
for politisk opstartsmøde

Udkast til program for det
politiske opstartsmøde

Beslutning om rammeprogram
for DAKs halvdags temadag i
april

1

28. februar

SKU:
Godkendelse af udkast til rammepapir, inkl. tids- og procesplan
for ny sundhedsaftale

Færdigt rammepapir med
tids- og procesplan

Godkendelse af rammeprogram
for politisk opstartsmøde, inkl.
forslag til deltagerkreds m.v.
21. marts

Færdigt rammeprogram for
politisk opstartsmøde
DAK (temamøde):
Drøftelse af indhold, struktur
og proces for den administrative del af sundhedsaftalen

Input til udvidet disposition
og procesplan for den administrative del af sundhedsaftalen

Drøfte høringsversion af bekendtgørelse vedr. Sundhedsaftaler, som forventes offentliggjort i marts

11. april

SKU:
Ordinært møde.
Forberedelse af politisk opstartsmøde

Ultimo marts –
ultimo april

24. april

Fællesmøde Patientinddragelsesudvalget om den kommende
sundhedsaftale
Lokalt:
Forberedelse af kommunale og
regionale politikere til det politiske opstartsmøde
Politisk opstartsmøde:
1/2 dags konference, hvor politiske visioner og målgrupper/temaer for sundhedsaftalen
drøftes

14. maj

27. juni

Input til visioner og målgrupper/temaer

DAK:
Opsamling på politisk opstartsmøde

SKU:
Opfølgning på politisk konference og godkendelse af politiske
visioner for sundhedsaftalen

Input til opsamling på politisk konference, inklusiv
input til visioner og målgrupper/temaer
Udvidet disposition og
procesplan
Godkendt opsamling på
politisk konference
Godkendt politisk vision

2

Primo august –
ultimo sept.

Mulighed for politiske møder
mellem formandskabet for
Sundhedskoordinationsudvalget
og de 22 syddanske kommuner
samt PLO-K

Primo august –
medio sept.
27. september

25. oktober

Skriveproces – inkl. redaktionsgruppemøde
DAK:
Halvdags temamøde med
drøftelse af første udkast til
sundhedsaftale

Første udkast til Sundhedsaftalen 2019-22

Skriveproces inkl. redaktionsgruppemøde
DAK:
Drøfte andet udkast til Sundhedsaftalen 2019-22 (fremsendes én uge inden mødet)

Andet udkast

Input til andet udkast til
sundhedsaftale

SKU:
Status for arbejdet med Sundhedsaftalen 2019-22
Fællesmøde Patientinddragelsesudvalget om første udkast til
Sundhedsaftalen 2019-2022

Primo oktoberprimo nov.
19. november

6. december

11. december

SKU:
Færdiggørelse af høringsversion

Høringsversion

Høringsversion

Fællesmøde med Praksisplanudvalget
Politisk møde mellem SKU og
kommunale udvalgsformænd:
Præsentation af høringsudkastet
til den nye sundhedsaftale 201922

Medio december 2018januar 2019
Primo februarmedio marts
Primo april

Medio april

Kommuner, region m.fl.:
Høring af udkast til sundhedsaftale

Høringssvar

2019
Skriveproces – inkl. redaktionsgruppemøder
DAK:
Drøftelse af udkast til færdig
sundhedsaftale
Evt. skriveproces inkl. redaktionsgruppemøde

Udkast til færdig sundhedsaftale

3

Ultimo april
(møde uge 18)

SKU:
Godkendelse af færdig sundhedsaftale

Maj-juni

Kommunalbestyrelser og Regionsråd:
Politisk godkendelse af sundhedsaftale

(uge 19-26)
1. juli 2019

Godkendt sundhedsaftale
Sundhedsaftalen indsendes til
Sundhedsstyrelsens godkendelse
Sundhedsstyrelsen godkender
sundhedsaftalen

August
1. september
2019

Godkendt sundhedsaftale
til politisk behandling i
Kommunalbestyrelser og
Regionsråd

Sundhedsaftalen træder i kraft

4

