
 

 
 

 
   

 
Nye sundhedsklynger med deltagelse af Københavns 
Kommune, region og praktiserende læger 

Udvalget orienteres med dette notat om de nye sundhedsklynger – en 

ny samarbejdsform, som sætter en ramme for et forpligtende 

samarbejde mellem kommuner, region og de praktiserende læger. 

Sundhedsklyngerne beslutter selv deres fokusområder og vil på børne 

og ungeområdet bl.a. beskæftige sig med børn og unge i mistrivsel 

samt overgang mellem hospital og kommune for familier med nyfødte. 

Sundhedsklyngerne kan koordinere indsatser og træffe fælles 

beslutninger, hvor der ikke allerede ligger en myndighedsbeføjelse hos 

en af deltagende parter.  

Sundhedsklynger som ny samarbejdsform mellem kommuner, region 

og praktiserende læger 

Den 1. juli 2022 trådte den nye samarbejdsstruktur på 

sundhedsområdet i kraft. Hermed etableredes der blandt andet 

sundhedsklynger, hvor kommuner, region og praktiserende læger er 

repræsenteret og har ansvar for de fælles borgere i sundhedsklyngen. 

Sundhedsklyngerne skal bl.a. være med til at styrke indsatsen på tværs 

af sundhedsområdet og være med til styrke forebyggelse, kvalitet og 

omstilling til det nære sundhedsvæsen.  

Københavns Kommune er repræsenteret i to sundhedsklynger – 

Sundhedsklynge Byen tilknyttet Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 

og Sundhedsklynge Syd tilknyttet Amager og Hvidovre Hospital For at 

sikre ensartede hospitalstilbud på tværs af Københavns Kommune er 

der i samarbejde med Region Hovedstaden desuden etableret 

koordinationsforum, der skal sikre ensartede hospitalstilbud for de 

københavnske borgere på tværs af sundhedsklyngerne.  

Klyngestrukturen består af to niveauer – et fagligt samt et politisk 

niveau. I det politiske niveau er det sundheds- og omsorgsborgmester 

Sisse Marie Welling, der deltager for Københavns Kommune. I 

sundhedsklynge Byen har Københavns Kommune to pladser. Her 

deltager også næstforperson i sundheds- og omsorgsudvalget Line 

Ervolder. Socialborgmester Karina Vestergård Madsen og børne- og 

ungdomsborgmester Jakob Næsager kan deltage i stedet for 

sundheds- og omsorgsborgmesteren, hvis det er mere relevant i 

forhold til dagsordenen. 

Sundhedsklyngerne er ikke nye myndigheder. Myndighedsansvaret 

ligger som hidtil i regionen og kommunerne. Sundhedsklyngerne kan 

udvikle og aftale lokale modeller for udvalgte målgrupper samt 

igangsætte konkrete indsatser med fokus på fx bedre og mere 

sammenhængende forløb for borgere og patienter. 
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Sundhedsklyngerne vil herudover kunne koordinere indsatser, så der i 

praksis kan følges en fælles strategi og laves koordinerede tiltag.  

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har nedsat et internt KK-

klyngesekretariat på tværs af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 

Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, der skal sikre 

koordination og viden ind i sundhedsklyngernes arbejde.  

Politiske fokusområder 

Det politiske niveau i sundhedsklyngerne Byen og Syd har på 

sættemøderne den 28. september 2022 haft en indledende drøftelse 

om fokusområder i klyngerne, og nogle af områderne vil grænse op til 

børne- og ungeområdet. Det gælder bl.a: 

• Børn og unge i mistrivsel (begge sundhedsklynger) 

• Fødeområdet – optagerområdet (hvilket hospital, man som 

borger hører til) og sektorovergange mellem hospital og 

kommune (i sundhedsklynge Byen) 

• Ammeindsats (i sundhedsklynge Syd) 

• Indsats om overvægt evt. til børneområdet (i sundhedsklynge 

Syd) 

På møde i politisk sundhedsklynge Byen den 10. januar 2023 skal der 

være temadrøftelse på fødeområdet, hvor der blandt andet skal drøftes 

overgang mellem hospital og kommune. Der skal være en 

temadrøftelse om børn og unges i mistrivsel forventeligt på mødet i 

den politiske sundhedsklynge Byen den 2. maj 2023. 

Hvis temadrøftelserne indebærer forslag eller ideer af relevans for 

Børne- og Ungdomsudvalget, vil forvaltningen sørge for at forelægge 

det for udvalget samt i øvrigt holde udvalget orienteret, hvor det er 

relevant. 


