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Invitation til møde i Sundhedspolitisk Dialogforum 

 

Du inviteres hermed til møde i Sundhedspolitisk Dialogforum.  

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

byrådene, at etablere en sparringsgruppe for medlemmerne af Sundhedskoordinationsudvalget og 

Praksisplanudvalget samt at skabe et politisk dialogforum med fokus på udviklingen af det kommunale 

sundhedsvæsen. 

Denne gang vil mødet primært omhandle den snarlige revidering af Praksisplan for almen praksis og 

indgåelse af underliggende aftale med PLO.  

Praksisplanen og den underliggende aftale ses som kommunernes væsentligste instrument til at sikre 

indflydelse på almen praksis, idet aftalerne bl.a. har betydning for: 

 Hvordan skal lægedækningen i kommunerne sikres, herunder rekruttering og fastholdelse af 

praktiserende læger? 

 Hvilke muligheder har borgere for at få praktiserende læge på sygebesøg i hjemmet? 

 Hvordan skal de praktiserende læger og kommunale plejetilbud og personale samarbejde? 

 

På mødet vil der blive informeret om status og proces ift. arbejdet med Praksisplan og underliggende aftale 

og der vil være mulighed for at få indflydelse på de kommende forhandlinger og for at være med til at 

påvirke de emner/fokusområder, som kommunerne skal fokusere på i det kommende forhandlingsforløb.  

Bred kommunal inddragelse er altafgørende for at sikre, at alle ønsker og vinkler bliver tilgodeset i processen 

og vi glæder os derfor meget til at se jer alle! 

 

Arrangementet finder sted: 

Den 27. marts 2015 kl. 8.30-13.00 

Hotel Søparken 

Søparken 1, 9440 Aabybro 

 

 

Venlig hilsen 

De kommunale medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget 
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Program for dagen 

 

08.30-09.00: Fælles morgenkaffe 

 

09.00-09.05:  Velkomst (v. Anders Broholm) 

 

09.05-09.20: Sundhedsaftalen 2015-2018 (v. Anders Broholm) 

Der gives en kort status vedr. arbejdet i Sundhedskoordinationsudvalget vedr. Sundhedsaftalen 

2015-2018, herunder blandt andet en præsentation af den netop godkendte implementeringsplan.  

 

09.20-9.40: Praksisplan og underliggende aftale (v. medlem af Praksisplanudvalget)  

Status på proces vedr. revidering af Praksisplan og indgåelse af underliggende aftale med almen 

praksis, herunder orientering vedr. økonomi, mandat, sammenhæng til Sundhedsaftalen, rammer for 

forhandlingen mv. 

 

9.40-10.45: Gruppedrøftelser vedr. kommunale fokusområder for underliggende aftale 

De kommunale fokusområder for de kommende forhandlinger om underliggende aftale drøftes i de 

4 klynger. Formålet er at styrke mandatet for de kommunale medlemmer af Praksisplanudvalget 

forud for de kommende forhandlinger.  

10.45-11.15: Opsamling efter gruppedrøftelser/Praksisplan 

11.15-11.30:  Kort pause 

11.30-12.25: Oplæg vedr. ny Plan for sygehuse samt Psykiatriplan  

D. 26. februar 2015 sender regionen ny Plan for sygehuse og speciallægepraksis og ny Psykiatriplan 

i høring hos blandt andet kommunerne. Høringsfasen afsluttes ultimo april 2015. Formålet med 

oplægget er at give en introduktion til hovedtankerne i de nye planer. 

I forbindelse med oplægget ønskes efterfølgende en drøftelse af de generelle, overordnede aspekter 

af planerne. Hvad kommer planerne til at betyde for kommunerne på et overordnet niveau?   

 

12.25-12.30: Opsamling /Tak for i dag 

 

12.30-13.00: Fælles frokost 

 


