
Sundhedspolitisk 
Dialogforum

13. april 2018



Velkomst

v/ Per Møller, Kommunal næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget



Dagens program
08.30-08.35:
Velkomst v/ Per Møller, næstformand for 
Sundhedskoordinationsudvalget

08.35-09.05:
Introduktion til det fælleskommunale sundhedsområde 

- Oplæg ved Mogens Gade 
- - Oplæg ved Per Mølle

09.05-09.20:
Præsentation af politikerne i Sundhedspolitisk Dialogforum

09.20-09.35: 
Introduktion til udvikling af ny sundhedsaftale 

09.35-09.45: Administrative principper for arbejdet med ny 
sundhedsaftale v. direktør Leif Serup (Hjørring)

09.45-10.15: Oplæg om forebyggelse i kommunalt regi v/ Tine Curtis, 
Leder af Center for forebyggelse i praksis (KL).

10.15-10.30 PAUSE

10.30-11.15: 
Oplæg v/ Jakob Kjellberg, professor ved VIVE – Det Nationale Forsknings-
og Analysecenter for Velfærd.

11.15-11.25:
Præsentation af det fælleskommunale sundhedspolitiske rammepapir 
udviklet af Sundhedspolitisk Dialogforum i sidste valgperiode v. Per Møller.

11.25-12.05:
Gruppedrøftelser ved bordene:

12.05-12.30:
Opsamling i plenum

12.30-12.35:   
Opsamling på dagen v/ Per Møller



Tema 1: Introduktion til det fælleskommunale sundhedsområde

Oplæg ved Mogens Gade (næstformand for KKR Nordjylland) om 
sammenhæng mellem KKR og sundhedsområdet



Oplæg v. Per Møller: 

Hvordan er det fælleskommunale 
og tværsektorielle arbejde på 
sundhedsområdet organiseret ? 

Præsentation af politikerne i 
Sundhedspolitisk Dialogforum

Tema 1: Introduktion til det fælleskommunale sundhedsområde



KKR
NORDJYLLAND

Den fælleskommunale organisering: 



Sundhedsaftalen 2019-2022

Introduktion til udvikling af ny Sundhedsaftale (v.  Direktør Bente Graversen)



Oversigt over de administrative principper/fokusområder ved 
udvikling af Sundhedsaftalen 2019-2022:

 Kommunal kerneopgave og tilhørende udfordringer er styrende 

 Implementering i bund 

 Økonomisk grundlag ved opgaveoverdragelse 

 Aftalt opgaveoverdragelse 

 Datadrevet udfordringsbillede og opfølgning 

 Afprøvning af nye samarbejdsformer 

 Dynamisk sundhedsaftale 

 Decentral udviklingsstruktur 

 Spændvidden/forskelligheder mellem kommunerne skal håndteres

 Fleksibel organisering 

 Politisk ejerskab 

Administrative principper for 
arbejdet med ny 
sundhedsaftale

V. direktør Leif Serup (Hjørring kommune)



Tema 2: 

Udfordringer på sundhedsområdet og Sundhedsaftalen 
2019-2023

• Oplæg om forebyggelse i kommunalt regi v. Professor Tine Curtis, forskningschef og 
leder af Center for forebyggelse i praksis (KL).



PAUSE 
(10.15-10.30)



Tema 2: 

Udfordringer på sundhedsområdet og 
Sundhedsaftalen 2019-2023 (10.00-11.30)

10.30-11.15: Oplæg v/ Jakob Kjellberg, professor ved VIVE – Det Nationale 
Forsknings- og Analysecenter for Velfærd



Udvikling af fælleskommunale sundhedspolitiske målsætninger 
(rammepapir)

• Sundhedspolitisk Dialogforum besluttede d. 14. 
oktober 2016 at udarbejde et fælleskommunalt 
sundhedspolitisk rammepapir. 

• Den endelige version blev godkendt af 
Sundhedspolitisk Dialogforum i efteråret 2017.

• Rammepapiret er godkendt i alle kommuner i 2017 
og kan findes på bordene.



Den overordnede vision:

”Et stærkt fælles sundhedsvæsen i 
Nordjylland, der understøtter og i 
samarbejde med borgerne bidrager til, at 
nordjyske borgere sikres lige muligheder for 
at have  et godt liv med mange sunde og 
gode leveår.”



 Ulighed i sundhed som 
centralt pejlemærke

 Rehabilitering som 
kommunal kerneværdi

 Fokus på 
opgaveoverdragelse som 
forudsætning for 
opgaveløsningen



 Fokusområde 1: Vi skal styrke børn og unges 
fysiske og mentale sundhed

 Fokusområde 2: Vi skal sammen styrke 
sundheden hos mennesker med psykisk sygdom

 Fokusområde 3: Vi skal bidrage til at sikre 
borgerens arbejdsmarkedstilknytning

 Fokusområde 4: Vi skal styrke fokus på 
tilgængelighed til sundhedsydelser

Fælleskommunale fokusområder



Sundhedsaftalen 2019-2023

Gruppedrøftelser ved bordene (kl.11.25-12.05): 

Hvad er de 3 vigtigste fokusområder 
for kommunerne i arbejdet med 

ny sundhedsaftale?



Sundhedsaftalen 2019-2023

Opsamling i plenum

(kl. 12.05-12.30)



Opsamling på dagen og 
tak for i dag …

v. Per Møller


