Dialogmøde om Sundhedsaftale 2019-2023
Kom til dialog om fokusområder for den kommende sundhedsaftale
I Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden (SKU) er vi i fuld
gang med at forberede Sundhedsaftalen 2019 – 2023. Det første
aftaleudkast er udarbejdet og nu inviterer SKU til en drøftelse af de udvalgte
fokusområder.
Det er udvalgets mål, at vi skal have en ambitiøs sundhedsaftale med få,
klare og forpligtende mål, hvor vi får sat fokus på de områder, hvor der er
størst behov for at udvikle det tværsektorielle samarbejde om sundhed.
Udvalget har derfor i udarbejdelsen af udkastet til Sundhedsaftale 20192023 haft dialog med og fået input fra politikere, patientforeninger,
interesseorganisationer samt fagpersoner.
Denne gang inviterer SKU kommunale og regionale politikere og
patientrepræsentanter til dialog om de valgte fokusområder. Vi vil gerne
høre jeres syn på de enkelte fokusområder, og hvordan udvalget kan
arbejde videre med at prioritere disse. Alle får lejlighed til at blive hørt, så vi
kan få en sundhedsaftale, som afspejler, at vi alle står sammen om at gøre
en forskel - til gavn for borgerne.

Dialogmødet afholdes den 12. november 2018 kl. 16.00-18.30 på
Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød.

Tilmelding
Du tilmelder dig dialogmødet via nedenstående link, senest mandag den
22. oktober 2018:
http://www.fks-h.dk/ARRANGEMENTER.aspx

Spørgsmål vedrørende tilmeldingen eller mødets indhold kan stiles til
Kamilla Walther kamilla.walther@regionh.dk / tlf.: 38 66 60 84 eller Lars
Mørck Jarl laja@balk.dk / tlf.: 26 19 24 09.

Ca. 14 dage før mødet afholdes udsendes et udkast til sundhedsaftalen
samt program for mødet.
Vi håber på at se dig til dialogmødet – dine input er vigtige for vores videre
arbejde med Sundhedsaftale 2019-2023.

Med venlig hilsen
Formandskabet for Sundhedskoordinationsudvalget

Flemming Pless
Formand

og

Sisse Marie Welling
Næstformand

Bilag: Oversigt over deltagerkreds
Bilag: Fakta om Sundhedsaftalen og Sundhedskoordinationsudvalget

Side 2

Oversigt over deltagerkreds ved dialogmøde om
Sundhedsaftale 2019 -2023 den 12.11.2018
Vært for dialogmødet er:
• Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden

Inviteret er:
• Politiske repræsentanter i alle 29 kommuner i Region Hovedstaden samt
embedsmænd
•

Region Hovedstaden: Udvalget for forebyggelse og sammenhæng

•

Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden

•

Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden

•

Regionshandicaprådet i Region Hovedstaden

•

Repræsentant fra Regionsældrerådet for Region Hovedstaden

•

Repræsentanter fra patientforeninger under Danske Patienter

•

Repræsentanter fra patientforeninger under Danske Handicap
Organisationer

•

Repræsentant fra patientforeninger under Psykiatriforeningernes Fællesråd

•

Repræsentant fra Ældresagen

•

Repræsentanter fra regionsadministrationen i Region Hovedstaden.
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Sundhedsaftalen kort fortalt
Sundhedsaftale er den overordnede politiske ramme for samarbejdet om sundhed mellem
kommunerne og regionen, herunder almen praksis. Den nye sundhedsaftale skal gælde i
perioden 2019 – 2023.
Som overordnede formål skal en Sundhedsaftale:
• bidrage til sammenhængende patientforløb
• understøtte lighed i sundhed
• understøtte at borgere og pårørende inddrages i beslutninger om egen sundhed og
behandling, samt i udvikling af indsatser i sundhedsaftalen
• understøtte en effektiv og bæredygtig anvendelse af ressourcer i sundhedsvæsenet.
I Sundhedsaftalen skal kommuner og region derfor opstille fælles forpligtende politiske
målsætninger for det tværsektorielle samarbejde om sundhed inden for Region
Hovedstaden.
Forslaget til den kommende Sundhedsaftale udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget
i Region Hovedstaden. Det endelige forslag til den nye sundhedsaftale skal være godkendt i
Regionsrådet og i kommunalbestyrelserne i alle 29 kommuner i regionen senest 1.
juli 2019.
Læs om rammerne for den kommende sundhedsaftale:
www.sst.dk/da/planlaegning/sundhedsaftaler
Læs om den nuværende Sundhedsaftale: www.regionh.dk/Sundhedsaftale
Se video om den nuværende Sundhedsaftale: http://region-hovedstadenekstern.23video.com/sundhedsaftalen

Sundhedskoordinationsudvalget kort fortalt
Sundhedskoordinationsudvalget for Region Hovedstaden et politisk udvalg med politiske
repræsentanter fra regionsrådet, kommunerne og almen praksis.
Sundhedskoordinationsudvalgets vigtigste opgave er at udarbejde forslag til
Sundhedsaftalen og følge op på Sundhedsaftalen.
Læs om Sundhedskoordinationsudvalget på: www.regionh.dk/politik/politiske-udvalgog-fora/Oevrige-politiske-fora/Sundhedskoordinationsudvalget
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