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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, 

Sundhedskoordinationsudvalget 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 følgende emner: ændringer i den kommunale 

medfinansiering, status vedr. Sundhedsaftalen 2015-2018, udvikling af fælleskommunale mål på 

sundhedsområdet og drøftelse af lægedækningen i regionen med deltagelse af regionale politikere; så 

der er lagt op til en spændende dag!  

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

 

Arrangementet finder sted: 

Den 9. marts 2017 kl. 8.00-13.00 

Løgstør Parkhotel 

Toftebjerg Allé, 9670 Løgstør 

 

 

Venlig hilsen 

De kommunale medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget 
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Program – Sundhedspolitisk Dialogforum 9. marts 2017 

 

08.00-08.30: Fælles morgenkaffe 

 

 

08.30-08.45:  Velkomst og status på Sundhedsaftalen 2015-2018 v. Anders Broholm, 

næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget 

 

    

08.45-09.05: Kort orientering om/drøftelse af ændringer i den kommunale medfinansiering 

Pr. 1. januar 2017 er en række ændringer i den kommunale medfinansiering trådt i kraft. De nye regler 

på området kan potentielt få stor betydning for den kommunale økonomi. På den baggrund orienteres 

der kort om ændringerne og særlige opmærksomhedspunkter set med kommunale briller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

09.05-10.25: Udvikling af fælleskommunale sundhedspolitiske målsætninger (rammepapir) 

Sundhedspolitisk Dialogforum besluttede d. 14. oktober 2016, at der i 2017 skulle udarbejdes et 

fælleskommunalt sundhedspolitisk rammepapir. Ideen var at rammepapiret kan fungere som en 

”overlevering” til de nye kommunale politikere på sundhedsområdet efter kommunalvalget i 

november 2017, men også at rammepapiret skal være en del af det kommunale politiske input til 

arbejdet med udvikling af ny sundhedsaftale. Den nye sundhedsaftale skal politisk godkendes i 2018.  

Rammepapiret skal således medvirke til en drøftelse af sundhedspolitiske visioner på forkant med 

den nationale sundhedspolitiske dagsorden. 

 

Anders Broholm vil fremlægge forslag til mulige temaer/målsætninger for rammepapiret. Disse tager 

udgangspunkt i de emner, som har været drøftet på de sidste møder i Sundhedspolitisk Dialogforum 

og som særligt har været fremherskende i de mange fælles drøftelser.  

 

Der lægges op til, at alle kan byde ind med egne ideer og prioriteringer, både via drøftelser i mindre 

grupper klyngevis og efterfølgende i plenum. 

 

Efter planen skal et endeligt rammepapir godkendes af Sundhedspolitisk Dialogforum d. 18. august 

2017. Herefter planlægges KKR-behandling i sensommeren 2017.   

 

 

10.25-10.45: Pause 
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10.45-12.15: Lægedækning – hvordan er situationen i Nordjylland?  

Regionen er inviteret til en drøftelse af den aktuelle situation vedr. lægedækning i Region 

Nordjylland.  

 

Der vil være både administrativ og politisk deltagelse fra regionen, som vil starte med et kort oplæg 

(ca. 15 minutter) med fokus på:  

 Lovgivning/overenskomst på området 

 Status på lægedækningssituationen 

 Status på udbud 

 Hovedkonklusioner fra Lægedækningsberegningen  

 

Herefter er der lagt op til fælles drøftelser i plenum.  

 

 

12.15-12.30 Opsamling på dagen v. Ole Stavad 

 

 

12.30-13.00: Fælles frokost 

 

 


