
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. juni 2022

Forslag
til

Lov om ændring af sundhedsloven
(Etablering af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg m.v.)

§ 1

I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 210 af 27. 
januar 2022, som ændret ved § 5 i lov nr. 478 af 26. april 
2022 og § 4 i lov nr. 699 af 24. maj 2022, foretages følgende 
ændringer:

1. I § 203 indsættes som stk. 2-6:
»Stk. 2. Regionsrådet og de berørte kommunalbestyrelser 

i regionen opretter sundhedsklynger omkring hvert akutsy-
gehus. Sundhedsklynger er et samarbejde mellem region, 
kommuner og almen praksis om indsatsen på tværs af sund-
hedsområdet og i relevant omfang om indsatsen for sam-
menhængen mellem sundhedssektoren og de tilgrænsende 
sektorer. Det gælder for både det somatiske og det psykiatri-
ske område.

Stk. 3. Sundhedsklyngen skal løfte populationsansvaret 
med udgangspunkt i akutsygehusenes optageområde og sik-
re sammenhæng i behandlings- og rehabiliteringsforløb på 
tværs af sundhedsområdet og i relevant omfang mellem 
sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer. Sundheds-
klyngen skal samtidig styrke forebyggelse, kvalitet og om-
stilling til det primære sundhedsvæsen.

Stk. 4. Sundhedsklyngen udgøres af et politisk niveau og 
et fagligt strategisk niveau. Det politiske niveau består af 
regionsrådsmedlemmer, heriblandt regionsrådsformanden, 
borgmestrene for de deltagende kommunalbestyrelser og 
repræsentanter for almen praksis. Det faglige strategiske 
niveau består af repræsentanter for henholdsvis regionen, 
herunder det psykiatriske område, de deltagende kommuner, 
almen praksis og repræsentanter for patienter og pårørende.

Stk. 5. Formandskabet i en sundhedsklynge varetages 
af regionsrådsformanden og en af de deltagende borg-
mestre. Regionsrådet og de deltagende kommunalbestyrel-
ser i sundhedsklyngen samarbejder om at sekretariatsbetjene 
sundhedsklyngen.

Stk. 6. Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om 
sundhedsklynger, herunder om opgavevaretagelse, sammen-
sætning, organisering, beslutningskompetence, mødekaden-
ce og inddragelse.«

2. I § 204, stk. 1, ændres »nedsætter i samarbejde med kom-
munalbestyrelserne i regionen« til: »og kommunalbestyrel-
serne i regionen nedsætter i samarbejde«.

3. I § 204, stk. 1 og 5, ændres »sundhedskoordinationsud-
valg« til: »sundhedssamarbejdsudvalg«.

4. I § 204, stk. 1, indsættes som 2. og 3. pkt.:
»Sundhedssamarbejdsudvalget består af repræsentanter 

for regionsrådet, heriblandt regionsrådsformanden, en borg-
mester fra hver sundhedsklynge, som samtidig er den kom-
munale formand i sundhedsklyngen, og repræsentanter for 
almen praksis. Sundhedssamarbejdsudvalget koordinerer og 
sætter retning for arbejdet på tværs af sundhedsklyngerne i 
regionen.«

5. § 204, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Formandskabet i sundhedssamarbejdsudvalget 

varetages af en formand, som vælges blandt regionsrådets 
repræsentanter, og en næstformand, som vælges blandt de 
borgmestre, der er medlemmer af sundhedssamarbejdsud-
valget. Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen 
sekretariatsbetjener i samarbejde sundhedssamarbejdsudval-
get.«

6. I § 204, stk. 3, 1. pkt., § 205 c, stk. 2, og § 206 a, stk. 
2, ændres »sundhedskoordinationsudvalget« til: »sundheds-
samarbejdsudvalget«.

7. I § 204, stk. 3, 1. pkt., udgår »og praksisplanudvalget, jf. 
stk. 2,«.
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8. I § 204, stk. 5, udgår », herunder om sammensætning og 
formandskab m.v., det i stk. 2 nævnte praksisplanudvalg«.

9. I § 206 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »Det i § 204, stk. 2, 
nævnte udvalg« til: »Regionsrådet med inddragelse af kom-
munerne og almen praksis«.

10. I § 206 a, stk. 1, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:
»Den endelige beslutning vedrørende praksisplanens ud-

formning tilfalder regionsrådet.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2022.

Folketinget, den 9. juni 2022

Pia Kjærsgaard

/ Erling Bonnesen
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