KKR
HOVEDSTADEN

Administrativt dialogmøde om Sundhedsaftale III
Tirsdag den 24. juni 2014 kl. 15.00-17.00
Atriet, Ballerup Rådhus, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup

Embedsmandsudvalget for Sundhed inviterer til administrativt dialogmøde om Sundhedsaftale III.
Sundhedsaftale III
Status på Sundhedsaftale III er, at Sundhedskoordinationsudvalget har sendt udkast til den politiske
del af aftalen i høring i kommuner, regionsråd, praksisplanudvalg, patientinddragelsesudvalg mv.
frem til d. 30. juni 2014.
Udkast til den administrative del af sundhedsaftalen er nu under udarbejdelse i en intensiv proces.
Der er nedsat arbejdsgrupper på 7 delprojekter, som har udarbejdet tekstudkast med afsæt i de fire
politiske visioner fra den politiske aftale. Tekstudkast fra de 7 delprojekter har været udsendt til
kommentering i kommunernes klynger og hospitalernes direktioner. Parallelt hermed arbejdes der
på at sammenskrive udkastene til en sammenhængende aftaletekst, som struktureres efter de fire
politiske visioner.
Kort før dialogmødet afholder Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler (DAS)
døgnseminar (18.-19. juni 2014), hvor der arbejdes med den administrative del af sundhedsaftalen.
Der vil indledningsvist på dialogmødet blive givet en orientering om drøftelserne på seminaret.
Endvidere vil deltagerne på dialogmødet få lejlighed til at drøfte konkret udkast til den
administrative del af sundhedsaftalen (udsendes direkte til deltagerne d. 17. juni 2014). Input fra
dialogmødet vil blive taget med på møde d. 27. juni 2014 i Koordinationsgruppen for Sundhedsaftale
III.
Målgruppe for dialogmødet
Kommunale direktører og chefer på sundheds- og psykiatriområdet. Hver kommune kan tilmelde
flere deltagere.
Tilmelding
Tilmelding kan ske på via Det fælleskommunale sundhedssekretariat – Hovedstadens hjemmeside på
http://www.fks-h.dk/ARRANGEMENTER.aspx senest d. 16. juni 2014.
Med venlig hilsen
Torben Laurén
Formand for KKR’s Embedsmandsudvalg for Sundhed
Sundheds- og Omsorgschef, Frederiksberg Kommune

Program for administrativt dialogmøde om sundhedsaftale III den
24. juni 2014
15.00-15.15

Velkomst og status på arbejdet med sundhedsaftalen
v. sundheds- og omsorgschef Torben Laurén, formand for Embedsmandsudvalget for
Sundhed

15.15-16.00

Del 1: Drøftelse af tekstudkast til administrativ aftale under visionsområdet
”Kvalitet og sammenhæng”
- Drøftelser ved borde og i plenum
v. direktør Niels Peter Møller og sundheds- og bestillerchef Mette Riegels,
medlemmer af Embedsmandsudvalget for Sundhed

16.00-16.10

Pause

16.10-16.55

Del 2: Drøftelse af tekstudkast til administrativ aftale under visionsområderne
”Lighed i sundhed”, ”Aktivt samarbejde med borgere” samt ”Nye og bedre
samarbejdsformer”
- Drøftelser ved borde og i plenum
v. direktør Mette Bierbaum, medlem af Embedsmandsudvalget for Sundhed

16.55-17.00

Tak for i dag
v. sundheds- og omsorgschef Torben Laurén, formand for Embedsmandsudvalget for
Sundhed

