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Kommissorium for det politiske niveau i 

Sundhedsklynge Fyn  
 
 

Et generisk kommissorium er godkendt i Sundhedssamarbejdsudvalget den 16. august 20221 

Kommissoriet er gældende for alle fire syddanske sundhedsklynger og udgør en ramme, som den 

enkelte sundhedsklynge kan udbygge efter behov. 

 
Grundlag 
Folketinget har den 9. juni 2022 vedtaget Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Etablering af 

sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg mv.). Af loven fremgår det bl.a., at der etableres 

sundhedsklynger omkring landets 21 akuthospitaler. I Region Syddanmark etableres således fire 

sundhedsklynger – Fyn, Lillebælt, Sønderjylland og Sydvestjylland.  

 

Sundhedsklyngerne er et samarbejde mellem region, kommuner og almen praksis om indsatsen på 

tværs af sundhedsområdet og i relevant omfang om indsatsen for sammenhængen mellem 

sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer. Det gælder både det somatiske og psykiatriske 

område. Sundhedsklyngen skal løfte populationsansvaret med udgangspunkt i akutsygehusenes 

optageområde og sikre sammenhæng i behandlings- og rehabiliteringsforløb på tværs af 

sundhedsområdet og i relevant omfang mellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer. 

Sundhedsklyngen skal samtidig styrke forebyggelse, kvalitet og omstilling til det primære 

sundhedsvæsen. Sundhedsklyngerne udgøres af et politisk niveau og et fagligt strategisk niveau. 

(Sundhedsloven § 203 stk. 2-4) 

 

Opgaver og kompetencer 
Det politiske niveau vil bl.a. skulle:  

 Sætte retning for sundhedsklyngen, herunder igangsætte indsatser med omstilling til det 

primære sundhedsvæsen 

 Komme med input til og implementere den sundhedsaftale, som Sundhedssamarbejdsudvalget 

udarbejder udkast til, og som indgås mellem regionen og kommunalbestyrelserne i regionen.  

 Implementere og komme med input til nationale tiltag 

 Drøfte og beslutte anvendelsen af prioriterede midler  

 Opstille selvstændige mål inden for sundhedsaftalens rammer for arbejdet med udgangspunkt 

i lokale udfordringer og behov (populationsansvar), eksempelvis i forhold til særlige indsatser 

for at imødegå sammenhængsproblematikker og lokale folkesundhedsmæssig udfordringer og 

sygdomsbyrder 

 Inddrage repræsentanter for patienter og pårørende i relevant omfang i udviklingen af nye 

projekter, invitere til dialogmøder og i relevant omfang inddrage repræsentanter fra 

Patientinddragelsesudvalget ved nedsættelse af arbejdsgrupper 

 

Sundhedsklyngerne kan derudover frit iværksætte øvrige tiltag uden for sundhedsaftalens område. 

                                                      
1 og efterfølgende konsekvensrettet i forlængelse af udgivelsen af den endelige bekendtgørelse, som 
er trådt i kraft en 8. september 2022   
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Beslutninger i det politiske niveau i sundhedsklyngen træffes på baggrund af konsensus under 

forudsætning af, at mindst halvdelen af medlemmerne fra hver sektor er til stede.  

 

Ud over drøftelserne i det politiske niveau kan der være tværgående emner af f.eks. strategisk og 

økonomisk karakter, som myndighederne i form af repræsentanterne for regionsrådet og 

kommunalbestyrelserne kan have behov for at drøfte særskilt i henholdsvis region og kommuner.  

 

Sammensætning og formandskab 

Det politiske niveau i sundhedsklyngerne består af:  

 Fire regionsrådsmedlemmer2, herunder regionsrådsformanden  

 Borgmestre/rådmand for de deltagende kommunalbestyrelser i sundhedsklyngen  

 To praktiserende læger udpeget af Praktiserende Lægers Organisation (PLO), hvor mindst en 

af repræsentanterne er udpeget inden for sundhedsklyngens område. 

 

Mødeafholdelse 

Det politiske niveau mødes mindst to gange årligt og i øvrigt efter behov.   

Ved behov er der mulighed for at sende en suppleant for de ordinære medlemmer, som har mandat til 

at træffe beslutninger på vegne af det ordinære medlem.  

 

Formandskabet for det politiske niveau i sundhedsklyngen varetages ligeværdigt af 

regionsrådsformanden og én af de deltagende borgmestre. Formandskabet for det politiske niveau er 

også medlemmer af Sundhedssamarbejdsudvalget.  

 

Repræsentanter for patienter og pårørende skal inddrages i relevant omfang.  

 

Møderne afholdes med fysisk fremmøde, og værtsskabet går på skift mellem region (sygehus) og 

kommuner. De fysiske møder skal gerne kombineres med temadrøftelser, oplæg eller besøg på steder 

med relevans for den politiske dagsorden. 

 

Funktionsperiode 

Funktionsperioden for repræsentanter på det politiske niveau følger regionsrådets og 

kommunalbestyrelsernes valgperiode. 

Udpegelsen af repræsentanter for almen praksis sker i forbindelse med konstituering af 

sundhedsklyngens politiske niveau, og de er udpeget for en periode, der svarer til regionsrådet og 

kommunalbestyrelsernes valgperiode. 

 
 

Mødemateriale 
Dagsorden fremsendes som hovedregel syv dage forud for mødet. Undtagelser herfor oplyses 
medlemmerne hurtigst muligt.  
Referat fremsendes senest tre dage efter mødet. 
 
Der fremsendes materiale pr. mail, ligesom dagsorden og referat også er tilgængeligt via First Agenda 
og regionens hjemmeside. 

                                                      
2 Regionsrådet og Kommunekontaktrådet har i juni 2022 indgået aftale om, at regionen i hver sundhedsklynge på 

det politiske niveau er repræsenteret ved 4 regionsrådsmedlemmer, herunder regionsrådsformanden.  

 


