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Dato: 18. december 2013

HOVEDSTADEN

Kære udvalgsformænd for sundhed og psykiatri

I inviteres til dialogmøde om kommunernes fælles arbejde med den fortsatte udvikling af det nære
sundhedsvæsen.
Tirsdag den 28. januar 2014 kl. 16.30‐19.00
Møllesalen, Brøndby Møllevej 2, 2605 Brøndby

Dialogmødets emner
Sundhedsaftale III
Der skal inden udgangen af 2014 indgås en ny sundhedsaftale gældende for perioden 2015‐2018.
Regeringen har besluttet, at der med tredje generation af sundhedsaftaler kun skal laves én aftale i
hver region. Sundhedsaftalen er et helt centralt dokument i samarbejdet mellem region, almen
praksis og kommuner. På mødet vil vi få en introduktion til sundhedsaftalen med særlig fokus på den
politiske indgangsvinkel. Derudover vil vi blive orienteret om status og proces for indgåelse af
aftalen. Endelig skal vi drøfte, hvordan vi sætter et tydeligt politisk fingeraftryk på aftalen.

Opfølgning på økonomiaftalen for 2014
I økonomiaftalen for 2014 mellem KL og regeringen er der afsat et permanent løft på 300 mio. kr. til
at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Midlerne skal fokusere
på den patientrettede forebyggelse og de borgere, der har forløb på tværs af sektorer. Samtidig
fremgår det af regionernes økonomiaftale, at regionerne skal prioritere 250 mio. kr. til
sammenhængende løsninger på sundhedsområdet. Anvendelse af de kommunale og regionale
midler skal drøftes i regi af sundhedsaftalerne. KL har i efteråret 2013 gennemført
spørgeskemaundersøgelser, der belyser kommunernes prioritering af midlerne inden for en række
fokusområder. På mødet vil KL orientere om resultaterne og om udvikling af det nære
sundhedsvæsen.

Fælleskommunalt rammepapir for psykiatriområdet
De 29 kommuner i hovedstadsregionen har godkendt et rammepapir, som opstiller målsætninger og
fælles forpligtigelser for kommunernes arbejde med udviklingen af det nære sundhedsvæsen på det
somatiske område. Kommunerne har dog også en væsentlig rolle for mennesker med psykiske
lidelser. Derfor er der udarbejdet et forslag til et tilsvarende rammepapir for psykiatrien, som
præsenteres på mødet. Vi vil også få mulighed for at drøfte oplægget.

Målgruppe
Inviteret er udvalgsformænd for sundhed og psykiatri. Medlemmerne af Embedsmandsudvalget for
Sundhed vil deltage med henblik på opsamling, spørgsmål mv. Embedsmænd opfordres til at deltage
i det administrative dialogmøde den 15. januar 2014.

Tilmelding
Tilmelding bedes ske til Det fælleskommunale sundhedssekretariat – Hovedstaden på
frederikke.beer@albertslund.dk senest den 21. januar 2014. Oplys venligst navn, titel og e‐mail på
deltageren.

Med venlig hilsen
Ninna Thomsen
Sundheds‐ og Omsorgsborgmester København
Medlem af Sundhedskoordinationsudvalget

