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INVITATION TIL MØDE I SUNDHEDSPOLITISK DIALOGFORUM 

 

Du inviteres hermed til møde i Sundhedspolitisk Dialogforum.  

Formålet med Sundhedspolitisk Dialogforum er både at skabe tættere kontakt mellem KKR, SKU og 

byrådene, at etablere en sparringsgruppe for SKU-medlemmerne og at skabe et politisk dialogforum med 

fokus på udviklingen af det kommunale sundhedsvæsen. 

Oprettelsen af Sundhedspolitisk Dialogforum blev godkendt af KKR Nordjylland i 2013 og første møde i 

kredsen fandt sted d. 6.februar 2014.  

Deltagerne i Sundhedspolitisk Dialogforum er de kommunale medlemmer af 

Sundhedskoordinationsudvalget, Praksisplanudvalget, udvalgsformænd og næstformænd for alle 11 

kommuner samt andre KKR udpegede på sundhedsområdet. 

Sundhedsdirektørerne, Det fælleskommunale Sundhedssekretariat samt KKR sekretariatet deltager også i 

møderne.  

Der afholdes som udgangspunkt 1-2 årlige møder i det sundhedspolitiske dialogforum.  

 

Arrangementet finder sted: 

Den 23. oktober 2014 kl. 8.30-13.00 

Comwell Sport Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping 

 

 

Dagen er tilrettelagt af de kommunale medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget.  

 

Vi glæder os meget til at se jer alle! 

 

Venlig hilsen 

De kommunale medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget 
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Dagens program 

 

08.30-09.00 Fælles morgenkaffe 

 

09.00-09.05  Velkomst v. Anders Broholm 

 

09.05-09.45 Status vedr. Politisk Sundhedsaftale 

Der orienteres om indholdet af de indkomne høringssvar og hvilke ændringer de evt. 

har givet anledning til.  

 

Herudover vil der være en drøftelse vedrørende fremtidig politisk organisering.  

 

09.45-10.30 Intro til Den administrative Sundhedsaftale  

– Hvad er nyt og hvad er de særlige kommunale opmærksomhedspunkter?  

 

Der vil være oplæg ved formændene for arbejdsgrupperne fra de 4 indsatsområder. 

De skal orientere kort om de faglige fokusområder i Sundhedsaftalen. 

 

En repræsentant for Sundhedsdirektørernes forretningsudvalg vil orientere om 

overvejelser vedr. fremtidig administrativ organisering af arbejdet.  

 

10.30-10.45 Kort pause  

11.00-12.15 Praksisplan, koblingen til Sundhedsaftalen og den videre proces 

 Mads Duedahl, medlem af praksisplanudvalget vil orientere generelt om 

Praksisplanen, det forestående arbejde i Praksisplanudvalget samt arbejdet omkring 

udvikling af den underliggende aftale til Praksisplan for Almen Praksis.   

 Anders Broholm, næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget, vil orientere om 

koblingen mellem Sundhedsaftale og Praksisplan. 

Der vil være fælles dialog om de kommunale ønsker og behov i forhold til den 

forestående forhandlingsproces.  

12.15-12.30 Opsamling på dagen  

 

12.30-13.00 Fælles frokost 


