
Sundhedspolitisk Dialogforum 
5. oktober 2018



Velkomst 
v. Per Møller, næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget og formand for 
Sundhed- , Ældre- Handicapudvalget i Hjørring Kommune



Dagens program 1/2

08.00-08.30: Fælles morgenkaffe

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

Tema 1: Vision og Pejlemærker i sundhedsaftalen 2019-2023

8.40-9.00 Oplæg v/ Per Møller: Hvor er vi nu ift. udvikling af Sundhedsaftalen 2019?

9.05-10.00: Borddrøftelser om 1. udkast til politisk sundhedsaftale
 Er der input/ønsker til visionen ift. det udkast, som forelægges SKU 10. oktober 2018?
 Mangler vi fra kommunal side nogle fokusområder?
 Er der bestemte ”vinkler”, der skal være særlig opmærksomhed på ift. de enkelte fokusområder?

10.00-10.25: Fælles opsamling i plenum
 Der samles op på de fælles drøftelser i plenum med henblik på at give de kommunale 

medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget mandat til det videre arbejde

10.25-10.45: PAUSE



Dagens program 2/2

Tema 2: Praksisplan Almen Praksis (kl. 10.45-12.15)

10.45-11.10: Oplæg v. Ida Pedersen fra Praksisplanudvalget og Peter Hvid Paulsen fra Det 
fælleskommunale Sundhedssekretariat: Hvad er Praksisplanen for almen praksis, og hvordan er 
tidsplanen for arbejdet?

 Der orienteres om udviklingen af praksisplanen for almen praksis.

11.10-12.00: Borddrøftelser: Kommunale politiske input til den kommende Praksisplan for Almen 
Praksis

12.00-12.20 Fælles opsamling i plenum
 Der samles op på de fælles drøftelser i plenum med henblik på at give de kommunale medlemmer af 

Praksisplanudvalget mandat til det videre arbejde. 

12.20-12.30: Opsamling på dagen v/ Per Møller

12.30-13.00: Fælles frokost



Tema 1: Vision og 
Pejlemærker i 
Sundhedsaftalen 2019-2023



Hvor er vi nu ift. udvikling af 
Sundhedsaftalen 2019-2023?
v. Per Møller, næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget og formand for 
Sundhed- , Ældre- Handicapudvalget i Hjørring Kommune



Disposition

 Hvor er vi i tidsplanen med udvikling af den nye sundhedsaftale?

 Opsamling fra SKU-visionsseminar 22. juni og temamøde om 
borgerinddragelse 3. september

 Præsentation af foreløbigt arbejde vedr. sundhedsaftalens vision og 
pejlemærker

 Status vedr. den fremtidige politiske organisering



Hvor er vi i tidsplanen ift. udvikling af Sundhedsaftalen?

22. juni 2018: Visionsseminar

3. september 2018: Temamøde om patientinddragelse

5. oktober 2018: Sundhedspolitisk Dialogforum

10. oktober 2018: Møde i Sundhedskoordinationsudvalget

Oktober-december 2018: Sundhedskoordinationsudvalget arbejder videre med input og 
udarbejder høringsversion af sundhedsaftalen.

Medio december 2018 – ultimo januar 2019: Udkast i høring

Februar-april 2019: Sundhedskoordinationsudvalget behandler indkomne høringssvar og 
udarbejder sundhedsaftale til politisk godkendelse

Maj-juni 2019: Politisk godkendelse af sundhedsaftalen i kommunalbestyrelser og regionsråd

Ultimo juni 2019: Sundhedsaftalen fremsendes til Sundhedsstyrelsen



Opsamling fra visionsseminar d. 22. juni: Bud på vision i 
den kommende sundhedsaftale

 Nordjyderne er sunde og oplever et effektivt sundhedsvæsen, 
der er til for dem.



Opsamling fra visionsseminar d. 22. juni: Bud på 
indsatsområder i den kommende sundhedsaftale

 Samarbejde med fokus på kerneopgaver og sundhedstilbud tæt på borgerne

 Borgerne som aktive samarbejdspartnere skaber resultater

 Lighed i sundhed bidrager til et sundt Nordjylland

 Trivsel er grundlaget for gode leveår

 Et røgfrit Nordjylland vil øge nordjydernes levetid



Opsamling fra visionsseminar d. 22. juni: Bud på 
målgrupper for sundhedsaftalen

 Sundhedsaftalen omfatter alle borgere

 For at understøtte lighed i sundhed – særlig fokus på:

 Børn og unge med særlige udfordringer

 Borgere med psykisk sygdom

 Borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse problemstillinger



Status vedr. den fremtidige politiske organisering

På det kommende møde i Sundhedskoordinationsudvalget 10. oktober 
vil vi tage en indledende drøftelse af den fremtidige politiske organisering 
af sundhedsaftalen

Der er hentet eksempler fra de andre KKR’er – og vi har ligeledes gjort os 
vores egne erfaringer her i Nordjylland i sidste periode med vores 
politiske forankringsgrupper

Følgelig er det relevant at overveje om vi skal fortsætte med de politiske 
forankringsgrupper eller gøre noget andet i den kommende periode



Borddrøftelser om 1. udkast til politisk 
sundhedsaftale 
Visionsudkast:  Nordjyderne er sunde og oplever et effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem.

Er der input til visionen ift. det udkast, som forelægges SKU den 10. oktober 2018?

Udkast til indsatsområder:
 Samarbejde med fokus på kerneopgaver og sundhedstilbud tæt på borgerne
 Borgerne som aktive samarbejdspartnere skaber resultater
 Lighed i sundhed bidrager til et sundt Nordjylland
 Trivsel er grundlaget for gode leveår
 Et røgfrit Nordjylland vil øge nordjydernes levetid

Har vi de rigtige indsatsområdet til den kommende sundhedsaftale, eller mangler vi fra 
kommunal side noget? Er der bestemte ”vinkler”, der kommunalt skal være særlig 
opmærksomhed på ift. de enkelte fokusområder?



Fælles opsamling i plenum



Pause 
indtil kl. 10.45



Tema 2: Praksisplan – Almen 
praksis



Hvad er Praksisplanen for 
almen praksis, og hvordan er 
tidsplanen for arbejdet?
v. Ida Pedersen fra Praksisplanudvalget og Peter Hvid Paulsen fra Det 
fælleskommunale Sundhedssekretariat



Borddrøftelser: 
Kommunale politiske input til den kommende 

Praksisplan for Almen Praksis



Fælles opsamling i plenum



Opsamling på dagen
v. Per Møller, næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget og formand for 
Sundhed- , Ældre- Handicapudvalget i Hjørring Kommune



Tak for i dag


