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Invitation til møde i Sundhedspolitisk Dialogforum 

Du inviteres hermed til denne valgperiodes første 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 finder sted: 

Den 13. april 2018 

kl. 8.00-13.15 

 

Aalborg Stadion, Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg 

 

Arrangementet vil denne gang have fokus på en introduktion til det fælleskommunale 

sundhedsområde samt politisk drøftelse af kommunale udfordringer på sundhedsområdet. I 

forlængelse af dette vil der blive set frem mod den kommende sundhedsaftale mellem kommunerne 

og regionen for perioden 2019-2023.  

I den netop afsluttede valgperiode udarbejdede Sundhedspolitisk Dialogforum et fælleskommunalt 

sundhedspolitisk rammepapir, som fungerer som overlevering til de nye kommunale 

sundhedspolitikere samt som kommunalt politisk indspark til udvikling af den nye sundhedsaftale. 

Der vil være mulighed for, at ”det nye” Sundhedspolitiske Dialogforum med udgangspunkt i 

rammepapiret kan drøfte ønsker til indholdet af den nye sundhedsaftale. 

 

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

08.00-08.30: Fælles morgenkaffe 

 

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

 

Tema 1: Introduktion til det fælleskommunale sundhedsområde og Sundhedsaftalen 2019-2023 

 

08.35-09.05: Introduktion til det fælleskommunale sundhedsområde  

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

sundhedsområdet 

 Oplæg ved Per Møller om Sundhedspolitisk Dialogforum, og om, hvordan det fælleskommunale og 

tværsektorielle arbejde på sundhedsområdet er organiseret. 

 

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) 

 

Tema 2: Udfordringer på sundhedsområdet og Sundhedsaftalen 2019-2023 

 

Udfordringer på sundhedsområdet  

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. Oplægget fokuserer på kommunale udfordringer på sundhedsområdet, herunder sammenhæng til 

hospitalsområdet og opgaveoverdragelse mellem sektorer. 

Sundhedsaftalen 2019-2023 

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: Med udgangspunkt i oplæg og rammepapiret tages en 

indledende drøftelse af kommunale politiske ønsker til indholdet af ny sundhedsaftale 2019-2023. 

 

12.05-12.30:  Opsamling i plenum om politiske ønsker til den nye sundhedsaftale. 

 

12.30-12.35:   Opsamling på dagen v/ Per Møller 

 

12.35-13.15:  Fælles frokost 


