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Sundhedsklynger   
 

Sundhedsvæsenet står over for en udfordring som følge af den demografiske udvik-

ling, der betyder flere ældre og flere borgere med kroniske lidelser. Mere behand-

ling og opfølgning skal fremadrettet løses i praksissektoren, i kommunerne og i 

hjemmet, bl.a. gennem udgående og virtuel understøttet sygehusbehandling. Det 

skal sikre bedre sammenhæng og nærhed for borgeren og samtidig frigøre ressour-

cer til patientbehandling på sygehusene. 

 

Regeringen, Danske Regioner og KL aftalte i forlængelse af økonomiaftalerne for 

2022, at en del af løsningen er etablering af nye forpligtende og formaliserede 

sundhedsklynger omkring hvert akutsygehus i Danmark samt forenkling og styrkelse 

af den nuværende politiske struktur i hver region.  

 

Den nye struktur kræver lovændring. Der er derfor udarbejdet et lovforslag, som 

blev sendt i offentlig høring den 18. februar 2022 med frist den 17. marts 2022.  

 

Ny struktur for bedre samarbejde og sammenhæng i patientforløb 

Nye sundhedsklynger omkring de enkelte akutsygehuse i Danmark skal være med til 

at styrke samarbejdet om patientforløb på tværs af sygehus, almen praksis og kom-

mune. Sundhedsklyngerne skal samtidig være en medvirkende drivkraft for styrket 

forebyggelse, kvalitet og omstilling til det nære sundhedsvæsen. Myndighedsansva-

ret er fortsat placeret i regioner og kommuner.   

 

For hver sundhedsklynge oprettes hhv. et politisk niveau og et fagligt strategisk ni-

veau. Det politiske niveau skal implementere og komme med input til sundhedsaf-

talen og nationale tiltag og drøfte anvendelsen af prioriterede midler. Det faglige 

strategiske niveau skal som hovedopgave tage hånd om de fælles patienter og bor-

gere med fokus på at sikre konkrete løsninger for bedre sammenhæng, kvalitet og 

øget nærhed. 

 

Den nye politiske struktur forenkles og styrkes således, at sundhedskoordinations-

udvalget og praksisplanudvalget, som i dag findes i hver region, erstattes af ét nyt 

sundhedssamarbejdsudvalg i hver region.  

 

Repræsentanter fra almen praksis og repræsentanter fra patienter og pårørende 

inddrages i sundhedssamarbejdsudvalg og i de enkelte sundhedsklyngers arbejde.  
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