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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. 

Arrangementet vil denne gang have fokus på kommunernes fremtidige udfordringer på sundhedsområdet. Vi 

får besøg af Peter Emmerich fra Implement, som vil være med til at tegne et billede af fremtidens 

kommunale sundhedsindsats og komme med bud på, hvordan kommunerne kan ruste sig til fremtiden. I tråd 

med dette vil der derudover være fokus på KL’s nye sundhedsudspil om det nære sundhedsvæsen samt de 

udfordringer kommunerne står overfor på psykiatriområdet. 

Vi glæder os meget til at se jer alle til en dag med faglige input og spændende drøftelser! 

 

Arrangementet finder sted: 

Den 22. oktober 2015 kl. 8.00-13.00 

Comwell Sport Rebild Bakker 

Rebildvej 36, 9520 Skørping 

 

 

Venlig hilsen 

De kommunale medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget 
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Program 

08.00-08.30: Fælles morgenkaffe 

 

08.30-08.35:  Velkomst v. Anders Broholm, næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget 

 

08.35-08.45: Status vedr. Sundhedsaftalen 2015-2018 og Praksisplan/Underliggende aftale v. Anders 

Broholm 

Der gives en kort status på arbejdet i Sundhedskoordinationsudvalget med Sundhedsaftalen 2015-2018. 

Relateret til sundhedsaftalen får kommunerne løbende anmodninger om deltagelse i fælles projekter, hvilket 

kan vanskeliggøre den kommunale budgetlægning, så hvordan kan denne udfordring imødegås? Det er i den 

forbindelse vigtigt med kommunalt fokus på reservering af centrale midler til realisering af de mange lokale 

initiativer.  

Herudover gives en status vedr. Praksisplan og indgåelse af underliggende aftale med almen praksis. 

 

08.45-09.00: Kommunal status på økonomiaftalemålene v. Anders Broholm 

I Sundhedsaftalen 2015-18 er der fastlagt fire mål, der har afsæt i Økonomiaftalerne for 2014 og 2015. De 

fire mål i Økonomiaftalerne er:  

 Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser - Målet er, at alle kommuner kommer under 

landsgennemsnittet.  

 Færre forebyggelige indlæggelser - Målet er, at Nordjylland bevarer sin position som den region, 

der har færrest forebyggelige indlæggelser. 

 Færre uhensigtsmæssige korttidsindlæggelser - Målet er, at Nordjylland bevarer sin position som 

den region, der har færrest akutte medicinske korttidsindlæggelser. 

 Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene - Målet er, at Region 

Nordjylland bliver den region, der har færrest færdigbehandlede patienter i sengene.  

 

De fire mål opgøres af Statens Serum Institut og opdateres en gang årligt. De nyeste tal er opgjort til og med 

2014.  Der er udarbejdet en rapport, hvor det er muligt at se data for alle kommuner i Region Nordjylland, 

tillige med øvrige regioner og landsgennemsnittet (se bilag). Region Nordjylland lever som helhed op til 

målene i Sundhedsaftalen, men der er variationer mellem kommunerne. Disse vil kort blive drøftet.  

 

09.00-10.15: De fremtidige opgaver på sundhedsområdet - Oplæg v. Peter Emmerich 

Sundhedsområdet er inde i en rivende udvikling. Når det nye supersygehus står klar i Aalborg i 2020 skal 

kommunerne forholde sig til en ny virkelighed med blandt andet kortere indlæggelser og mere 

hjemmebehandling af patienterne; en udvikling som allerede er godt i gang.  

For at hjælpe med at skitsere de fremtidige udfordringer får vi besøg af Peter Emmerich fra Implement. 

Peter Emmerich vil blandt andet fortælle om:   

 Organisatoriske barrierer/incitamenter i samspillet mellem region, kommuner og almen praksis. 

 Supersygehuse - Hvilke udfordringer giver disse for kommunerne?  

 Triple aim og perspektiverne i denne tankegang. 

 Psykiatrien og de kommunale udfordringer indenfor dette område (overblik) 
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10.15-10.30: Pause 

10.30-11.00: KL’s udspil vedrørende det nære sundhedsvæsen – oplæg v. repræsentant fra KL 

KL er i gang med lanceringen af et nyt udspil vedrørende det nære sundhedsvæsen. En repræsentant fra KL  

vil holde et oplæg om sundhedsudspillet med efterfølgende mulighed for spørgsmål og drøftelse. 

 

11.00-11.15: Drøftelse i plenum af KL’s sundhedsudspil 

11.15-11.35: Det psykiatriske område (kommunale og regionale snitflader) – Oplæg v. Direktør Dorthe 

Jende (Vesthimmerlands kommune) 

Der er på psykiatriområdet behov for mere sammenhæng og bedre samarbejde mellem den regionale 

behandling og den kommunale pleje. På dagen er det ønsket, at der sker en indledende kommunal drøftelse 

af området inden emnet tages op i andre fora, f.eks. Sundhedskoordinationsudvalget. 

11.35-11.55: Gruppedrøftelser i klyngerne vedr. udfordringer ift. psykiatrien 

11.55-12.00: Pause 

12.00-12.15: Opsamling på gruppedrøftelser vedr. det psykiatriske område (Plenum)  

12.15-12.30: Opsamling på hele dagens program i plenum/Tak for i dag  

12.30-13.00: Fælles frokost 


