Invitation
Efteråret 2016

Sundhedskoordinationsudvalget
inviterer til politiske midtvejsmøder
om Sundhedsaftalen 2015-2018

Sundhedskoordinationsudvalget ønsker at gøre midtvejsstatus på arbejdet med Sundhedsaftalen 2015-2018. For at skabe en god dialog omkring dette arbejde har Sundhedskoordinationsudvalget besluttet at afholde fire politiske møder, hvor hver kommune vil have
mulighed for at deltage i ét møde.
Formålet med møderne er i fællesskab at:
•
•
•

gøre status på samarbejdet i regi af sundhedsaftalen; hvor langt er vi egentlig nået,
og er vi på rette vej?
drøfte fælles udfordringer; er der særlige områder eller indsatser, der kræver noget
mere eller ekstra af os?
finde fælles løsninger; hvordan kan vi hver især bidrage til at komme godt i mål til
gavn for borgerne?

Hvem?
•
Formænd og næstformænd for kommunale politiske udvalg med ansvar for sundhedsaftaleområdet, samt én embedsmand fra hver kommune
•
Medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget
•
Formandskabet for PLO Syddanmark
•
Medlemmer af Region Syddanmarks Sundhedssamordningsudvalg
Hvor og hvornår?
Tirsdag den 30. august 2016 kl. 14.00-17.30
Sted: Kulturøen, Havnegade 6-10, 5500 Middelfart
Torsdag den 1. september 2016 kl. 14.00-17.30
Sted: Fremtidsfabrikken, Jessens Mole 11, 5700 Svendborg
Fredag den 9. september kl. 9.00-12.30
Sted: Sundhedscenter Kolding, Skovvangen 2a, 6000 Kolding
Onsdag den 14. september kl. 9.00-12.30, Aabenraa
Sted: Aabenraa Rådhus, lokale 412, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa
Tilmelding
Hver kommune bedes indsende én samlet tilmelding. Kommunerne tilmelder sig møderne
i prioriteret rækkefølge, således at mødet, kommunen helst deltager i, markeres med tallet
1 og mødet, der passer dårligst, markeres med tallet 4. Af hensyn til processen i midtvejsmøderne, skal der deltage nogenlunde lige mange kommuner i hvert møde. Vi vil forsøge,
at tage hensyn til alles 1. prioritet, og I vil få endelig besked, når alle kommuner er tilmeldt.
Tilmelding sker ved at sende en mail til Katrine Dennak på Katrine.Dennak@rsyd.dk.
Skriv gerne et forventet deltagerantal.
Tilmelding skal ske senest den 7. juni 2016
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Program
Velkomst og formål med dagen
Velkommen, formålet med dagen og programmet v/Tage Petersen, formand for Sundhedskoordinationsudvalget og Henning Ravn, næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget
Præsentationsrunde v/deltagerne.
Status på arbejdet med Sundhedsaftalen 2015-2018
Hvad siger dem, som det hele handler om? Patientperspektiv på arbejdet med Sundhedsaftalen i form af en video om en borger med KOL. I videoen fortæller en borger om sine
oplevelser i forbindelse med at deltage i udarbejdelsen af det nye forløbsprogram for
mennesker med KOL i Region Syddanmark.
Formandskabet i Sundhedskoordinationsudvalget opridser kort historikken for Sundhedsaftalen 2015-2018, fortæller om de særligt prioriterede indsatser, og hvor langt vi er med
arbejdet.
Kommunernes arbejde med Sundhedsaftalen 2015-2018
De deltagende kommuner holder et kort oplæg på 10 minutter ud fra følgende
spørgsmål:
•
Hvordan arbejder I med Sundhedsaftalen i jeres kommune?
•
Hvor gør sundhedsaftalen en positiv forskel for kommunens borgere?
•
Er der indsatser, hvor det er eller vil være svært at komme i mål og i givet
fald hvorfor?
Målet er et fælles billede af status på arbejdet, samt inspiration til det videre arbejde.
Fælles drøftelse og fælles billede af hvor vi er i arbejdet med Sundhedsaftalen 20152018
Der samles op på kommunernes oplæg, og deltagerne skaber sig et fælles billede af, hvor
sundhedsaftalen særligt gør en positiv forskel for borgerne, men også hvor der er udfordringer, som evt. kræver en særlig eller ekstra indsats fremadrettet. Det drøftes, hvad det
kræver at komme i mål – både for den enkelte sektor, men ikke mindst i fællesskab.
Seancen vil være en kombination af plenum- og gruppedrøftelser.
Afrunding og tak for i dag
Formandskabet i Sundhedskoordinationsudvalget samler op på dagen og orienterer om
det videre arbejde.
Chefrådgiver Sten Kock-Hansen, Ledelsesakademiet, Region Syddanmark er proceskonsulent på møderne.
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Kontaktpersoner:
Katrine Dennak, Tværsektorielt Samarbejde
Katrine.Dennak@rsyd.dk
Telefon. 51709731
eller
Christina Ryborg, Fælleskommunalt Sundhedssekretariat
cetr@vejen.dk
Telefon. 40281307
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