Den 20. marts 2014

Dialogmøde om sundhedsaftale 2015-2018
Kære politikere samt repræsentanter fra patient- og pårørendeforeninger
I inviteres til dialogmøde om udviklingen af samarbejdet mellem region, almen praksis og kommuner
i hovedstadsregionen. Mødet handler om den nye sundhedsaftale med særlig fokus på aktivt
samarbejde med borgere og pårørende samt lighed i sundhed.
Mødet afholdes onsdag den 30. april kl. 16-19
Bispebjerg Hospitals Uddannelsescenter, Indgang 50, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV
Formål
Sundhedskoordinationsudvalget i hovedstadsregionen inviterer til et møde, hvor deltagerne kan
drøfte den nye sundhedsaftale ud fra et borger-/pårørendeperspektiv og komme med input til det
videre arbejde med den nye sundhedsaftale. Når mødet afholdes vil den politiske del af
sundhedsaftalen være i høring. Samtidig vil den administrative del af sundhedsaftalen være under
udarbejdelse.
Målgruppe
Mødet er for inviterede deltagere:
• Repræsentanter for 27 patient- og pårørendeforeninger samt andre foreninger
• Medlemmerne af Sundhedskoordinationsudvalget
• Formanden for praksisplanudvalget
• 5 repræsentanter for PLO-Hovedstaden
• Udvalgsformænd for de 29 kommuners sundheds- og psykiatriudvalg i hovedstadsregionen
• Formænd og medlemmer fra relevante politiske udvalg i Region Hovedstaden
Tilmelding
Tilmelding kan ske på http://www.conferencemanager.dk/DialogmoedeSundhedsaftale senest den
23. april 2014. Alle foreninger kan tilmelde 1-2 deltagere til mødet.
Med venlig hilsen
Per Serup
&
Fmd. Sundhedskoordinationsudvalget
Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden

Ninna Thomsen
Medl. af Sundhedskoordinationsudvalget
Sundheds- og omsorgsborgmester,
Københavns Kommune

Program for Dialogmødet, 30. april kl. 15.30-19.00
15.30 – 16.00 Registrering

16.00 – 16.10 Velkomst
v. Per Seerup, formand for Sundhedskoordinationsudvalget og medlem af regionsrådet i Region
Hovedstaden

16.10 – 16.25 Sundhedsaftalen på 15 minutter
v. Ninna Thomsen, sundheds-og omsorgsborgmester, Københavns Kommune og medlem af
Sundhedskoordinationsudvalget

16.25 – 16.55 Første inspirationsoplæg
To personlige historier om samarbejdet mellem borgere, pårørende og sundhedsvæsenet

16.55 – 17.40 Workshop 1: Cafe-drøftelse om aktivt samarbejde med borgere og pårørende
17.40 – 17.55 Pause
Der vil være sandwich i pausen

17.55 – 18.10 Andet inspirationsoplæg
Hvordan kan det samarbejdende sundhedsvæsen bidrage til øget lighed i sundhed – også for de
sårbare borgere?

18.10 – 18.55 Workshop 2: Cafe-drøftelse om lighed i sundhed

18.55 – 19.00 Tak for i dag
v. Per Seerup, formand for Sundhedskoordinationsudvalget og medlem af regionsrådet i Region
Hovedstaden

