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Indbydelse til temamøde for sundhedsaftaler den 5. marts 2008
Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark indbyder hermed til et temamøde om
sundhedsaftaler med fokus på samarbejde om indsats for personer med kronisk sygdom.
Målgruppen for temamødet er politikere og ledende embedsmænd i kommuner, region og fra
praksissektoren med interesse for sundhedsaftaler.
Temamødet finder sted den 5. marts 2008, kl. 14.30 – 17.30 på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7,
5500 Middelfart. Efterfølgende serveres en sandwich til at køre hjem på.
På temamødet sættes særligt fokus på indsatsen for kronisk sygdom i Region Syddanmark, på
samarbejdet mellem praktiserende læge, sygehus og kommune samt på muligheder for at understøtte
indsatser ved hjælp af telemedicin. Emnerne er centrale for udviklingen af en sammenhængende
behandlingsindsats for personer med kronisk sygdom og er derfor vigtige omdrejningspunkter i
sundhedsaftalerne, der revideres pr. 1. oktober 2008.
Program for temamøde:
Kl. 14.30
Kl. 14.40
Kl. 15.20

Velkomst ved Bo Libergren, formand for Sundhedskoordinationsudvalget
Muligheder for kommuner, region og praksissektor i forhold til håndtering af kronisk
sygdom ved Finn Kamper-Jørgensen, Statens Institut for Folkesundhed
Indsats for kronisk sygdom i Region Syddanmark. Præsentation af forslag til strategi
ved Charlotte Scheppan, Odense Kommune og Peter Simonsen, Region Syddanmark

Kl. 15.40

Pause – der serveres frugt og kage

Kl. 15.55

Den praktiserende læge og kronisk sygdom, ved Søren Jensen, formand for
Praksisudvalget i Syddanmark og Frank Ingemann Jensen, Region Syddanmark
Debat ved bordene mellem de politiske repræsentanter om indsats for kronisk sygdom
– optakt ved Arne Nikolajsen, Esbjerg Kommune

Kl. 16.15
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Debatten kan handle om bla. følgende spørgsmål:
• Hvilke udfordringer og muligheder ser deltagerne i forhold til håndtering af
kronisk sygdom?
• Kan den foreslåede strategi til indsats for kronisk sygdom løfte udfordringerne
og understøtte mulighederne?
• Hvordan sikres en god implementering til gavn for borgere og patienter?
• Er der politisk vilje til at sikre ressourcer til området?
• Hvilke yderligere forslag bør bringes ind i strategien og indsatsen?
Kl. 16.40

Kl. 17.05
Kl. 17.25

Opsamling på debat – replik fra Bo Libergren, Karl Kristian Knudtzen, Finn KamperJørgensen, Charlotte Scheppan, Peter Simonsen, Søren Jensen og Frank Ingemann
Jensen
Brug af telemedicin i forhold til kronisk sygdom – AK-behandling og hjemmepleje, ved
Torben Bjerregaard Larsen, Odense Universitetshospital
Afslutning ved Karl Kristian Knudtzen, næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget

Tilmelding til temamødet sker til Gitte Sveinsson, Afdelingen for Kommunesamarbejde, Region
Syddanmark, e-post: gitte.sveinsson@regionsyddanmark.dk.
Tilmeldingsfrist er den 8. februar 2008.
Ved tilmelding fremsendes oplysning om:
• Navn, titel og organisation (kommune, sygehus eller lignende) for hver deltager
• EAN-nummer og personreference til faktura
• samt hver deltagers e-postadresse til eventuel eftersendelse af materiale.
Deltagelsesgebyr er kr. 500,-, der opkræves efter tilmeldingsfristens udløb.
Af hensyn til bestilling anmodes om tilbagemelding, hvorvidt du agter at blive og indtage en sandwich
sammen med de øvrige deltagere.
Yderligere oplysninger om temamødet kan fås ved henvendelse til Jan Hermansen, Afdelingen for
Kommunesamarbejde, Region Syddanmark, tlf. 7663 1218, e-post:
jan.hermansen@regionsyddanmark.dk.
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