
Det politiske opstartsmøde om den kommende Sundhedsaftale 2019-2022 
- Invitation 

 til kommunalt formøde  
 
Sundhedskoordinationsudvalget har inviteret til politisk opstartsmøde om den kommende sundhedsaftale.  
 
For at vi i fællesskab med de regionale politikere og PLO kan nå til enighed om at formulere visioner og 
målsætninger for den kommende sundhedsaftale, inviteres I til et kommunalt formøde.  
 
Formålet med det kommunale formøde er således at drøfte input til, hvilke politiske visioner og 
målsætninger, der skal sætte retningen for at løse de tværsektorielle udfordringer på sundhedsområdet. 
Forventningen er, at det vil gøre det lettere at foretage de nødvendige prioriteringer på det efterfølgende 
møde, så de meste relevante visioner og målsætninger kan blive bærende i den kommende 
sundhedsaftale.  
 
 

Tid og sted 
Dato: Tirsdag den 24. april 2018 kl. 8.30 - 11.00 
Sted: Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart 
 

Program 
8.30: Registrering og kaffe +brød 
 
9.00: Velkomst og introduktion til sundhedsaftalesamarbejdet v/næstformand for 
Sundhedskoordinationsudvalget, Henning Ravn 
 
9.15: Drøftelse ved bordene 

 Hvad er særlig vigtigt, at vi løser i det tværsektorielle samarbejde? 

 Hvilke politiske visioner og målsætninger for det tværsektorielle samarbejde vil være særligt 
vigtige at bringe ind i eftermiddagens arbejde? 
 

10.30: Fælles videndeling 
Opsamling på gruppedrøftelserne 
 
11.00: Hvad tager vi med os til det politiske opstartsmøde 
Afrunding på mødet 
 
Proceskonsulent Sten Kock-Hansen vil hjælpe igennem dagens program.  
 
 

Praktiske oplysninger 
 
Deltagerkreds 
Politikere fra relevante kommunale politiske udvalg med ansvar for sundhedsområdet 

 
Tilmelding 
Du tilmelder dig ved at sende en mail til Christina Ryborg, cetr@haderslev.dk, hvor du oplyser dit navn, 
udvalg samt telefonnummer og e-mail.  
 
Som kommunal politiker er du både inviteret til det tværsektorielle opstartsmøde samt det kommunale 
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formøde, og du bedes oplyse ved tilmelding, hvorvidt du ønsker at deltage i begge møder.  
 

Yderligere spørgsmål 
Har du spørgsmål til dagens møde, er du velkommen til at kontakte Fælleskommunalt 
Sundhedssekretariat, Christina Ryborg, 40281307,cetr@haderslev.dk eller Cæcilie Lumby, 30600683, 
celu@haderslev.dk  
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