Den 28. oktober 2015

Dialogmøde om fælles sundhedshuse i hovedstadsregionen
Hvilken rolle skal sundhedshuse spille i fremtidens sundhedsvæsen? Kan vi forestille os et sundhedshus uden
mursten? Hvis sundhedshuse er svaret, hvad er så spørgsmålet? Kan sundhedshuse skabe mere lighed i
sundhed? Og kan det styrke lægedækningen? Hvad er de fælles opgaver og er personale og økonomi fælles i
et sundhedshus? Og kan det skabe en bedre sammenhæng?

Kære alle
Igennem 2015 har Region Hovedstaden, kommunerne i regionen og de praktiserende læger i forskellige
fora arbejdet med idéen om en regionsdækkende vision for modeller for fælles sundhedshuse. I den
anledning inviteres kommuner, hospitaler, praksissektoren og brugerrepræsentanter til at drøfte
muligheder og perspektiver på fælles sundhedshuse i hovedstadsregionen.

Dialogmødet afholdes torsdag den 19. november 2015 kl. 16.30-20.00
Sundhedshuset Albertslund, Skolegangen 1, 2620 Albertslund

Målgruppe
Mødet er for deltagere på administrativt niveau:
• Repræsentanter fra de 29 kommuner
• Repræsentanter for regionen
• Repræsentanter fra praksissektoren
• Brugerrepræsentanter udpeget af Patientinddragelsesudvalget

Formål
Mødet skal give input til en bred regionsdækkende vision for fælles sundhedshuse med et tilhørende
inspirationskatalog med forskellige modeller for sundhedshuse. På mødet vil deltagerne derfor skulle drøfte
forskellige perspektiver på, hvordan tværsektorielle sundhedshuse kan spille en rolle i vores region. Mødet
vil veksle mellem inspirationsoplæg og drøftelser mellem deltagerne i forskellige grupper.
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Proces
Med input fra dialogmødet vil der blive udarbejdet et udkast til vision for modeller for fælles sundhedshuse
i Region Hovedstaden. Sektorerne vil blive inddraget i en kvalificering af udkastet. Herefter vil udkastet
blive forelagt Den Administrative Styregruppe med henblik på godkendelse i
Sundhedskoordinationsudvalget. Når visionen foreligger, vil den skulle danne rammen for lokal opfølgning
mellem parterne.
Tilmelding
Du kan tilmelde dig her:
https://www.conferencemanager.dk/Sundhedshuse
Sidste frist for tilmelding: 11. november.
Praktiske oplysninger
Mødet afholdes i Albertslund Kommunes nye sundhedshus, som officielt åbner den 9. december 2015.
Adressen er Skolegangen 1, 2620 Albertslund.
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Foreløbigt program1
Klaus Fjalland fra Implement faciliterer mødet
Kl. 16.00-16.30: Ankomst og forfriskninger
Kl. 16.30-16.40: Velkomst
v. Steen Christiansen, formand for Kommunekontaktrådet (KKR) og borgmester i Albertslund
Kl. 16.40-16.50: Rammesætning
v. Jean Hald Jensen, chef i Enhed for Tværsektorielt Samarbejde i Region Hovedstaden
kl. 16.50-17.50: Inspirationsrunde
17.50-18.20: Pause med mad og drikke
18.20-18.50: Kreativ proces i grupper
18.50-19.05: Idéer og forslag – præsentation
19.05-19.35: Drøftelse af behov og muligheder i planområderne
19.35-19.50: Idéer og forslag – præsentation
19.50-20.00: Afrunding
v. Torben Laurén, sundhedschef i Frederiksberg Kommune
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Endeligt program udsendes senere
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