Tids- og procesplan for Sundhedsaftalen 2019-2023 Version 12.09.2017
Der er tre hovedelementer i tids- og procesplanen for udarbejdelse af Sundhedsaftale 2019 – 2023:




Politisk sundhedstopmøde
Arbejdsseminar
Skriveproces

På sundhedstopmødet deltager politikere fra Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen, herunder Sundhedskoordinationsudvalget,
samt repræsentation fra PLO. På arbejdsseminaret deltager ledere og relevante fagpersoner fra Region Sjælland og de 17 kommuner i
regionen, herunder sundhedsaftalens udviklings- og samarbejdsorganisation, samt repræsentation fra PLO. Skriveprocessen faciliteres af
det fælles sekretariat.
Det foreslås, at der nedsættes en planlægningsgruppe, som sikrer fremdrift i den nedenfor skitserede proces. Planlægningsgruppen
udgøres af repræsentanter fra regionen, kommunerne og PLO samt sekretariatsbetjening.

Periode

Politisk spor

Oktober 2017

Fagligt spor

Organisatorisk spor

Produkt

Behandling af forslag til tids- og
procesplan i SAM1, herunder forslag til
nedsættelse af tværsektoriel
arbejdsgruppe til planlægning af den
videre proces (PLAN-gruppen)
bestående af 2 kommunale
repræsentanter, 2 regionale
repræsentanter og 1 repræsentant fra
PLO samt sekretariatsbetjening.

Godkendt kommissorium
for PLAN-gruppe

November
2017

Behandling af forslag til
tids- og procesplan i
SKU2

4. kvt. 2017 –
1. kvt. 2018

Forventet ny bekendtgørelse og vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

1

SAM: Styregruppe for Sundhedssamarbejde

2

SKU: Sundhedskoordinationsudvalget

Godkendt overordnet plan
for processen

Opgaver for
sekretariat



Udpegninger til og
mødeplan for PLANgruppen

1

Januar 2018

SAM drøfter:

Sundhedstopmødets form og
indhold


PLAN-gruppen:
Gruppens opgaver:

Sundhedstopmøde

Detaljeret tids- og procesplan

Arbejdsplan for den samlede
proces



Sundhedstopmødeforberedelser
Øvrig betjening af
PLAN-gruppen

Februar 2018

SKU

Information om og
status på proces

Godkendelse af
program for
sundhedstopmødet

PLAN-gruppen:

Sundhedstopmødeforberedelser

Godkendt program for
sundhedstopmødet



Sundhedstopmødeforberedelser

Marts 2018

Sundhedstopmøde
afholdes medio marts

SAM (primo marts)

Status, herunder også sidste status
på forberedelser til
sundhedstopmødet

Politiske opmærksomhedspunkter til sundhedsaftale
2019 – 2023



Sundhedstopmøde

April 2018

SKU (evt. temamøde)

Opsamling på input
fra sundhedstopmødet til den nye
sundhedsaftale

Behandle første
udkast til visioner og
målsætninger

PLAN-gruppen

Forberedelser til arbejdsseminar

Første udkast til sundhedsaftalens
politiske del (visioner og
målsætninger)

Første udkast til visioner og
målsætninger



Forberedelser til
arbejdsseminar
Første udkast til
sundhedsaftalens
politiske del (visioner og
målsætninger)



Maj 2018

Arbejdsseminar vedr.
sundhedsaftalens faglige
del

PLAN-gruppen

Arbejdsseminar (forberedelse,
afholdelse, opfølgning)



Arbejdsseminar
(forberedelser,
afholdelse, opfølgning)

Juni –
September
2018

Skriveproces for faglig
del fra primo juni til
primo september

SAM i september:

Godkende første udkast til
sundhedsaftale (faglig del)



Skrivearbejde, ny
sundhedsaftale

Opsamling på input fra
deltagerne på
arbejdsseminaret m.fl.

2

Oktober 2018
November –
december
2018
Januar –
februar 2019



SKU godkende udkast til
sundhedsaftale
Færdiggørelse af samlet udkast til sundhedsaftale 2019 – 2023 inklusiv justeringer
Høringsperiode Sundhedsaftalen

Marts 2019

Justeringer og godkendelse i SAM (primo marts) og SKU (ultimo marts)

April – maj
2019

Godkendelse af
Sundhedsaftalen i region
og kommuner

Juni 2019

Godkendt sundhedsaftale

Evt. justeringer

Inden
udgangen af
Juni 2019
Efter juni 2019

Skrivearbejde, ny
sundhedsaftale

Indsendelse af endelig Sundhedsaftale til godkendelse i SST



Forventet SST-godkendelse
Formidling og implementering af Sundhedsaftale 2019 - 2023

3

