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Til: Winnie Brandt; Henriette Bager 

Cc: Jean Jensen; Kai Nørrung; Jette Bay 
Emne: PIUs høringssvar vedr. implementeringsplan 2016 for Sundhedsaftalen 

 
Kære Winnie og Henriette, 
  
PIU tog overordnet stilling til implementeringsplan for 2016 på deres møde den 26. august. 
  
Udvalget havde følgende kommentarer: 
  
PIU efterlyser, at det bliver tydeliggjort i implementeringsplanen 2016, hvordan man har tænkt sig at 
inddrage borgerne i de enkelte indsatser og i de enkelte arbejdsgrupper.  
  
PIU deltager gerne i det omfang, det er muligt, eller hjælper med at udpege repræsentanter til de enkelte 
indsatser. Det er samtidig vigtigt, at det bliver tydeliggjort, hvordan brugerinddragelsen tilrettelægges, så 
der sikres en fornuftig inddragelse. Det bør fremgå tydeligt, hvilke metoder, der tænkes anvendt i fht 
brugerinddragelse. Hver arbejdsgruppe bør beskrive: 
  
1) Hvor bliver brugerne inddraget 
2) Hvordan bliver de inddraget og  
3) Hvad er målet med inddragelsen 
--------------- 
Indstillingen til udvalget var formuleret sådan her: 
  
Høring af implementeringplan for Sundhedsaftalen 2016. (15 minutter) 

  
Det er aftalt, at implementeringen af Sundhedsaftalen for 2015 – 2018 skal ske gennem årlige 
implementeringsplaner. Implementeringsplanen for 2016 er blevet diskuteret i 
Sundhedskoordinationsudvalget i maj og vil nu blive drøftet i en dialog med alle kommunerne i regionen via 
KKR-Hovedstaden (Kommunekontaktrådet).  
  
Det er ligeledes besluttet at sende forslaget i høring i Patientinddragelsesudvalget.  
  
Den endelige godkendelse af implementeringsplanen for 2016 forventes at ske på 
Sundhedskoordinationsudvalget møde den 2. oktober 2015. 
  
En oversigt over fordeling af alle indsatser for år 2015-2018 er vedhæftet som bilag. 
Implementeringsplanen for 2015 er godkendt. PIU bedes således vurdere, om det har kommentarer til 
fordelingen af indsatser i 2016. 
  
  

Det indstilles til udvalget: 
At orientere sig i implementeringsplanen for 2016 og eventuelt kommentere på fordelingen og 

prioriteringen af indsatser for 2016. 
  
Bilag: Samlet overblik over indsatser i implementeringsplanen for sundhedsaftalen 2015-18. 
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