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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 finder sted: 

Den 5. oktober 2018 

kl. 8.00-13.00 

 

Comwell Rebild Bakker, 

Rebildvej 36, 9520 Skørping 

 

 

Arrangementet vil denne gang have fokus på udvikling af den kommende sundhedsaftale for perioden 

2019-2023. På baggrund af visionsseminar afholdt 22. juni 2018 er der udviklet forslag til vision og 

fokusområder for den kommende sundhedsaftale. Der vil med afsæt heri være mulighed for at sætte 

sit præg på, hvilket kommunalt mandat medlemmerne af Sundhedskoordinationsudvalget skal 

arbejde videre med ift. Sundhedsaftalen 2019-2023. 

Derudover vil der blive orienteret om arbejdet med Praksisplan for Almen praksis, som påbegyndes 

i efteråret 2018. Der vil i den forbindelse være mulighed for at give input til det kommende arbejde 

med Praksisplanen i Praksisplanudvalget og dermed styrke mandatet for de kommunale medlemmer 

af Praksisplanudvalget.  

 

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

 

Venlig hilsen 

De kommunale medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget 
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Program – Sundhedspolitisk Dialogforum 5. oktober 2018 

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? 

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

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

• Status vedr. den fremtidige politiske organisering 

• Præsentation af foreløbigt arbejde vedr. sundhedsaftalens vision og pejlemærker 

 

9.00-10.00: Borddrøftelser om 1. udkast til politisk sundhedsaftale (vision og pejlemærker i overskriftsform): 

• 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 

 

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

 

10.45-11.05: Oplæg v. Ida Pedersen fra Praksisplanudvalget: Hvad er Praksisplanen for almen praksis, og 

hvordan er tidsplanen for arbejdet? 

Der orienteres om udviklingen af praksisplanen for almen praksis. 

 

11.05-12.00: 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 


