Udkast til tids- og procesplan for sundhedsaftalerne 2015-2018
Baggrund
Nedenstående overordnede tids- og procesplan beskriver en proces, hvor der først formuleres
politiske temaer og mål, dernæst administrative temaer og mål, dernæst indikatorer og opfølgning og
endelig aftaler. Sigtet er at facilitere et politisk ejerskab og udfolde forløbstankegangen på baggrund af
politiske visioner samt at sikre fokus på effektmål og implementering.
Tids- og procesplan
Periode

Aktivitet

?

Evaluering af opgave/strukturreformen
Revideret bekendtgørelse
Ny vejledning
DAK: Godkendelse af dato for
afholdelse af politisk konference:
Vision for sundhedsaftalerne
SKU: Godkendelse af dato for
afholdelse af politisk konference:
Vision for sundhedsaftalerne

Produkt
2013

20.marts 2013

24. april 2013

14. juni 2013

DAK: Godkendelse af program for
politisk konference: Vision for
sundhedsaftalerne

- Program for politisk konference

15. august 2013

SKU: Godkendelse af program for
politisk konference: Vision for
sundhedsaftalerne

- Program for politisk konference

September 2013

Politisk konference: Vision for
sundhedsaftalesamarbejdet

- Temaer for næste sundhedsaftale.
- Politiske målsætninger.

25. september
2013

DAK: Opfølgning på politisk
konference.

Temamødet
planlægges i
tidsrummet 1.- 11.
oktober 2013

DAK-temamøde

7. oktober 2013

KKR Syddanmark: Temaer og
politiske målsætninger for næste
sundhedsaftale.

28. oktober 2013
18. november 2013

Regionsrådet: Temadrøftelse
PLO Syddanmark: Drøftelse af
sundhedsaftaler, evt. med
repræsentanter fra region og
kommuner.

Oktober –
december 2013

Udarbejdelse af politisk vision og
administrative bidrag til
grundaftalerne:
afrapportering til DAK
administrative høringer

- Deludkast til grundaftalen, herunder administrative
mål og indikatorer.

18. december 2013

SKU: Drøftelse og godkendelse af
politisk vision

- Visionsudkast

- Disposition for grundaftalen, herunder ikkeobligatoriske aftaler.
- Organisatorisk ramme, herunder redaktionsgruppe
og ad hoc arbejdsgrupper
- Nedsættelse af arbejdsgrupper og kommissorier

2014
Februar-marts

DAK-møde: Førstebehandling af
grundaftaleudkast inkl. politisk vision

- Samlet grundaftaleudkast

Februar-Marts

SKU: Førstebehandling af
grundaftaleudkast inkl. politisk vision

- Samlet grundaftaleudkast

April-maj

DAK-møde: Andenbehandling af
grundaftaleudkast inkl. politisk vision
SKU-møde: Andenbehandling af
grundaftaleudkast inkl. politisk vision
Politisk høring: Grundaftaleudkast
inkl. politisk vision
Politisk konference som del af
høringsprocessen

- Samlet grundaftaleudkast

April-maj
Maj-juni
Maj
Maj-juni

- Høringsudkast

KKR: Behandling som del af
høringsprocessen
1

Maj-november

Formulering og forhandling om
specifikke sundhedsaftaler.

- Udkast til specifikke sundhedsaftaler

Juli - august

Opsamling på høringsrunde
Tilretning af grundaftale
DAK
Godkendelse af endelig
grundaftale

- Grundaftaleudkast revideret efter høring

September –
oktober

SKU
Godkendelse af endelig
grundaftale

- Grundaftale

Oktober november

Politisk møderunde

December

Politisk behandling af samlede
sundhedsaftaler i kommuner og
region

August - september

Januar

Januar

Godkendte sundhedsaftaler

2015
Politisk behandling af samlede
Godkendte sundhedsaftaler
sundhedsaftaler i kommuner og
region
Teknisk tilretning.
Indsendelse til Sundhedsstyrelsens
godkendelse

1

Den konkrete proces aftales i det enkelte samordningsforum og afstemmes med mødekalenderen i dette regi.
Arbejdet går i gang efter høringsudkastet til grundaftale er kendt, så det kan sikres, at grundaftalen og de
specifikke aftaler ikke dublerer hinanden.
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