Dialogmøde om Sundhedsaftale 2019-2022
Kom og giv dit input til den kommende sundhedsaftale
Hvad er de største udfordringer, når borgerne bevæger sig rundt mellem kommune, hospital og praktiserende læge? Hvilke knaster i overgangene er vigtigst at tage fat i for at skabe sammenhængende forløb af høj kvalitet for borgerne?
Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden inviterer til dialogmøde
med fokus på de udfordringer, der er forbundet med overgangene i borgernes
forløb i sundhedsvæsenet. Mødet er det første skridt på vejen mod en ny sundhedsaftale, som skal sætte rammen for det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet de næste fire år.
I sundhedskoordinationsudvalget ønsker vi at få input og inspiration fra alle
vinkler - lokale politikere, brugere, patientforeninger, fagpersoner, og ledere i
alle sektorer - til arbejdet med den kommende sundhedsaftale.
Det bliver et møde, hvor vi på kryds og tværs af sektorer, roller og professioner
skal tale sammen om, hvad der er vigtigst, når det gælder om at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen. Alle får lejlighed til at pege på, hvor der er allermest brug for at sætte ind, så vi sammen kan gøre en forskel - til gavn for
borgerne.
Dialogmødet afholdes den 30. maj kl. 14.30-18.00 i Frederiksborgcenteret,
Milnersvej 39, Hillerød.

Tilmelding
Du melder dig til dialogmødet via nedenstående link til Kursusportalen, senest
den 8. maj 2018.
https://kursusportalen.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=39d84444-7784-44c088f3-77fa2baabff0&r=KursusValg.aspx?id=55403

Vi starter allerede dialogen ved tilmeldingen. I forbindelse med tilmeldingen
vil vi derfor opfordre dig til at svare på, hvilke udfordringer og områder du
synes er vigtigst, at vi sammen tager fat i med sundhedsaftalen.
Spørgsmål vedrørende tilmeldingen eller indholdet i mødet kan stiles til Lene
Schack Nielsen på lescni@regionh.dk eller tlf. 3866 6078.

Vi håber at se dig til dialogmødet – dine input er vigtige for vores videre arbejde med Sundhedsaftalen.

Med venlig hilsen
Formandskabet for Sundhedskoordinationsudvalget

Flemming Pless
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Sisse Marie Welling
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Bilag: Oversigt over deltagerkreds
Fakta om Sundhedsaftalen og Sundhedskoordinationsudvalget
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Oversigt over forventet deltagerkreds ved dialogmøde
om sundhedsaftale 2019 -2022 den 30. maj 2018
Vært for dialogmødet er: Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden
Inviteret er:
Politiske repræsentanter fra kommunalbestyrelserne i alle 29 kommuner i Region Hovedstaden.
Region Hovedstaden: Udvalget for forebyggelse og sammenhæng
Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden
Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden
Regionshandicaprådet i Region Hovedstaden
Regionsældrerådet for Region Hovedstaden
Brugerrepræsentanter fra samordningsudvalgene
Brugerrepræsentanter fra de somatiske og psykiatriske hospitaler
Repræsentanter fra patientforeninger under Danske Patienter
Repræsentanter fra patientforeninger under Danske Handicap Organisationer
Repræsentanter fra patientforeninger under Psykiatriforeningernes Fællesråd
Repræsentanter fra Ældresagen
Repræsentanter fra Praktiserende Lægers Organisation – Region Hovedstaden
Repræsentanter fra praktiserende læger udpeget via KAP-H
Sundhedsfagligt personale fra hospitaler og kommuner med praktisk erfaring i
det tværsektorielle samarbejde
Ledende embedsmænd fra kommunerne, hospitalerne og 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 – 2022.
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-hovedstaden-ekstern.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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