
Bilag: Sundhedskoordinationsudvalget                                                                                                   

 

Ramme for dialogmøde om Sundhedsaftale 2019 -2022  

I forbindelse med de første politiske drøftelser om den kommende Sundhedsaftale blev 

der tydeligt markeret klare ønsker om en inddragende proces, som understøtter et bredt 

engagement og ejerskab for den kommende sundhedsaftale.  

 
Det foreslås derfor, at Sundhedskoordinationsudvalgets fælles proces til udarbejdelsen 
af Sundhedsaftale 2019-2022 igangsættes med et dialogmøde, hvor 
Sundhedskoordinationsudvalget inviterer alle parter - med interesse i Sundhedsaftalen - 
til dialog om ønsker og forventninger til den kommende Sundhedsaftale.  
 
 
Tid og sted: 29. maj kl. 16.00 – ca.19.00 på Hotel X (formentlig Hotel Crowne Plaza 
Copenhagen Towers).  
 
 
Målgrupper:  
 

 Politikere (relevante udvalgsformænd) fra kommunerne  

 Regionsrådspolitikere fra relevante udvalg  

 Patientinddragelsesudvalget 

 Praksisplanudvalget  

 Repræsentanter fra patientforeninger samt særligt inviterede patienter og 
pårørende.  

 Embedsmænd og fagpersonale fra kommuner, hospitaler, praktiserende læger 
 
I alt foreslås, at der inviteres ca. 300 personer til mødet.  
 
Fokus på dialogmødet  
 
Et helt centralt mål med Sundhedsaftalerne er at skabe sammenhængende forløb for 
patienterne/borgerne på tværs af sektorgrænserne.   
 
Regionen og kommunerne har arbejdet med at skabe mere sammenhæng i 
patientforløbene siden vi indgik de første sundhedsaftaler i 2007, og der er skabt mange 
positive resultater. Men, der er fortsat alt for mange mennesker, som oplever 
uhensigtsmæssige patientforløb i forbindelse med overgange mellem sektorerne.   
  



 
Det foreslås derfor, at temaet på dialogmødet bliver:    
  
Hvordan får vi skabt det sammenhængende sundhedsvæsen? - Udfordringer i forhold til 

overgange og sammenhæng mellem det specialiserede og det nære sundhedsvæsen.  

 
 
Metode:  
 
Det foreslås, at mødet afvikles som et ”cafe-møde” med dialog ved borde, hvor 
deltagerne på kryds og tværs af sektorer, professioner og roller får lejlighed til at tale 
om, hvor deltagerne ser og/eller selv oplever de største udfordringer i samarbejdet 
mellem hospitaler, kommuner og almen praksis.         

For at understøtte den brede og åbne dialog foreslås endvidere, at dialogen 
rammesættes af emneområder, som mødedeltagerne har meldt ind på forhånd.  

Endvidere foreslås, at mødet indledes med velkomst fra formandskabet fra 
Sundhedskoordinationsudvalget samt at formandskabet sammen med en repræsentant 
fra PLO-Hovedstaden ligeledes deltager i en afrunding af mødet.  

 

Målsætninger for dialogmødet  

Det forventes at dialogmødet kan bidrage til:  

 At understøtte det politiske engagement og ejerskab til sundhedsaftalen   
 

 At understøtte brugeres og fagpersoners engagement og inddragelse i arbejdet 
med forberedelsen af sundhedsaftalen   

 

 At medlemmerne af Sundhedskoordinationsudvalget får viden og inspiration med 
fra mødet til udvalgets videre drøftelser og valg af fokusområder for 
sundhedsaftale 2019-2022. 

 

Videre proces:  

Invitation til mødet udsendes umiddelbart efter mødet i Sundhedskoordinationsudvalget.  

Det endelige program udarbejdes i samarbejde med en erfaren facilitator/moderator og 
forventes udsendt ca. 3 uger før mødets afholdelse.    

  


