


Sundhedssamarbejdet mellem kommuner, region og de praktiserende læger er en forud-
sætning for at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen til gavn for borgerne.  
En vigtig brik i dette samarbejde er Sundhedsaftalen, hvor vi i den seneste aftaleperiode 
fra 2015-2018 kan glæde os over et konstruktivt samarbejde og mange gode resultater. 

Men der er fortsat brug for fælles løsninger på de komplekse udfordringer vores fælles 
sundhedsvæsen står overfor:  

> Hvordan skaber vi mere helhed og sammenhæng for borgerne, særligt der hvor mange 
sundhedsfaglige aktører er involveret?

> Hvordan fortsætter vi arbejdet med fremme af lighed i sundhed, særligt for borgere 
 med psykiatriske problemstillinger? 
> Hvordan skaber vi bedre sammenhæng på tværs af sundheds-, social- og arbejds-
 markedsområdet?
> Hvordan inddrager vi i endnu højere grad borgerne som ansvarlige samarbejdspartnere, 

der aktivt bidrager til og er medbestemmende i egne forløb?
> Hvordan styrker vi fokus på forebyggelse og tidlig opsporing, ikke mindst i forhold til 

børn og unge? 

Hvis vi skal løfte disse udfordringer, kræver det et stærkt politisk lederskab og vilje til at 
sætte retningen. Derfor starter vi allerede nu arbejdet med de politiske visioner for den 
næste sundhedsaftale for perioden 2019-2022.

Sundhedskoordinationsudvalget inviterer derfor til et fælles politisk opstartsmøde. 

Inviterede deltagere

> Politikere fra relevante kommunale politiske udvalg med ansvar 
 for sundhedsaftaleområdet
> Medlemmer af Region Syddanmarks Udvalg for det nære 
 sundhedsvæsen samt Psykiatri- og socialudvalget
> Repræsentanter for PLO Syddanmark
> Medlemmer af Praksisplanudvalget
> Formandskabet i Kommunekontaktrådet
> Medlemmer af Det Administrative Kontaktforum
> Medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget 

Tid og sted

Tirsdag den 24. april 2018 kl. 11.30-16.00

Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

 



Program

11.30 > Registrering og mulighed for en sandwich

12.00 > Velkomst og oplæg til dagens drøftelser 
  v/Formandskabet for Sundhedskoordinationsudvalget. 

12.10 > Visioner for det syddanske sundhedsvæsen 2019-2022
  Præsentation af tre politiske oplæg fra henholdsvis KKR Syddanmark, 
  Region Syddanmark og PLO Syddanmark: 

  • Kommunekontaktrådet Syddanmarks sundhedspolitiske visioner
   v/ Formand for Kommunekontaktrådet Syddanmark

  • PLO Syddanmarks sundhedspolitiske visioner
   v/ Formand for PLO Syddanmark 

  • Region Syddanmarks sundhedspolitiske visioner
   v/ Formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark

12.50  > Præsentation af overleveringspapir fra det afgående 
  Sundhedskoordinationsudvalg
  v/ Tage Petersen og Henning Ravn, tidligere formand og næstformand 
  for Sundhedskoordinationsudvalget

13.05 > Pause

13.15 > Præsentation af resultater fra Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det?” 2017
  v/ Peter Lund Kristensen, Lektor, Region Syddanmark 

13.35 > Drøftelse i grupper 
  Grupperne arbejder med input til:
  • Visioner for den nye sundhedsaftale
  • Målsætninger for den nye sundhedsaftale

14.15 > Pause med kaffe, te, kage og frugt

14.35 > Fortsat drøftelse i grupper

15.30 > Opsamling og tak for i dag 
  v/ Formandskabet for Sundhedskoordinationsudvalget 

Proceskonsulent: Sten Kock-Hansen, Chefrådgiver, Ledelsesakademiet, Region Syddanmark 

 




