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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 nuværende udfordringer og løsningsmuligheder 

på sundhedsområdet. Vi vil få et bud på, hvilken retning de mange nuværende og kommende nationale/centrale 

initiativer udstikker for sundhedsområdet med henblik på at vi kommunalt kan forberede os på denne 

udvikling. Herefter vil der være plads til en åben politisk drøftelse af de lokale udfordringer og 

løsningsmuligheder vi som kommuner står overfor på sundhedsområdet. I lyset af de nationale tiltag og lokale 

udfordringer/løsninger vil vi afslutningsvis vende, hvad vi som kommuner vil med Sundhedsaftalen mellem 

kommunerne og regionen, og hvordan vi sikrer en passende politisk dialog og proces omkring 

Sundhedsaftalen. 

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

 

Arrangementet finder sted: 

Den 17. marts 2016 kl. 8.00-13.00 

Idrætscenter Vendsyssel (Mødelokale 5) 

Stadionvej 17, 9760 Vrå 

 

 

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 

 

 

08.35-09.40: Nationale initiativer i forhold til det nære sundhedsvæsen  

Med udspring i bl.a. Økonomiaftalen 2016, Finansloven 2016 og Regeringens Sundhedsstrategi er en række 

nationale/centrale initiativer vedrørende det nære sundhedsvæsen i gang eller undervejs. Initiativer såsom 

handleplaner for den ældre medicinske patient og demens, læger på plejehjem, ”en værdig ældrepleje” etc. er 

ved at blive iværksat eller venter i nærmeste fremtid, og et større nationalt udvalgsarbejde om det nære 

sundhedsvæsen er igangsat. Spørgsmålet er, hvilken retning de mange initiativer kan forventes at udpege for 

det nære sundhedsvæsen, og dermed hvad vi som kommuner skal ruste os til og søge indflydelse på. 

  

8.35-9.05 Oplæg v. repræsentant fra KL. 

 

09.05-09.40: Spørgsmål til oplægsholder og debat i plenum omkring emnet. 

 

 

09.40-09.55 Pause 

 

 

09.55-11.15:  Hvad optager de nordjyske kommuner på sundhedsområdet? 

Der lægges op til en åben politisk drøftelse af hvilke konkrete udfordringer af fælleskommunal relevans 

kommunerne har på sundhedsområdet, og hvordan vi kommunalt kan løse eller bidrage til løsningen af disse 

udfordringer. På tværs af kommunerne kan vi blive klogere på problemstillinger, som de enkelte 

kommuner/klynger slås med samt løsningsmuligheder. Derudover kan drøftelsen bruges som input til bl.a. det 

kommende arbejde med revision af Sundhedsaftalen 2015-2018. 

 

09.55-10.00: Kort oplæg v. Anders Broholm  

 

10.00-10.30: Drøftelse i klyngegrupper 

Opdelt i de fire klynger ønskes en åben drøftelse af: 

 Hvilke udfordringer af tværkommunal interesse oplever de enkelte kommuner/klynger på 

sundhedsområdet? 

 Hvordan kan vi kommunalt bidrage til løsning af disse udfordringer (eventuelt via 

fælleskommunale/tværsektorielle tiltag)? 

 

10.30-11.15: Præsentation af gruppedrøftelser og debat i plenum 

 

 

11.15-11.30:  Pause 
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11.30-12.15:  Hvad vil kommunerne med Sundhedsaftalen? 

På baggrund af dagens tidligere emner og de hidtidige erfaringer med sundhedsaftalen ønskes en fælles 

drøftelse af, hvad kommunerne vil med sundhedsaftalen med regionen. Både i forhold til revision af den 

nuværende Sundhedsaftale 2015-2018 og på den længere bane skal vi kommunalt være afklarede med, hvad 

vi gerne vil opnå med sundhedsaftalen – hvilke mål har vi og hvilke udfordringer skal sundhedsaftalen bidrage 

til at løse? Herunder skal også sikres, at der er de nødvendige ”kanaler” til at sikre, at det kommunale politiske 

bagland holdes informeret og kan bidrage til Sundhedskoordinationsudvalgets arbejde med sundhedsaftalen. 

 

11.30-11.45: Oplæg v. Anders Broholm 

 

11.45-12:15: Debat i plenum 

 

 

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

 

 

12.30-13.00: Fælles frokost 

 


