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Referat af 1. møde i underudvalget om sundhedsfremme og forebyggelse den 19.
april 2010

Afbud fra Kirsten Johannsen, Kolding kommune, praksiskonsulent Svend Erik Trane.
Hedensted vil ikke være repræsenteret i udvalget, men Vejen kommune vil sende en repræsentant,
til dette møde deltog sundhedschef Marianne Hansen
1. Marit Nielsen Man og Helle Adolfsen gennemgik den struktur, som vores underarbejdsgruppe hænger sammen med.
Samordningsforum – DAK – SKU og sundhedsaftalen, som binder det hele sammen.
Den fornemste opgave for samordningsforum og underudvalgene er at medvirke til implementering af sundhedsaftalerne
De forskellige underudvalg knytter op på specifikke afsnit i sundhedsaftalen.
2. Præsentation
Præsentationsrunde, opdateret liste over deltagere i arbejdsgruppen vedlægges referatet
3. gennemgang af kommissorium
- hovedopgaver for udvalget vil være at understøtte implementering, gennemførelse og opfølgning af grundaftalen for forebyggelse og sundhedsfremme samt indsatsen for personer
med kroniske sygdom og IT strategien
- vi skal have fokus på arbejdsdelingen mellem kommune, almen praksis og sygehussektoren og de øvrige grundaftaleområdet herunder øvrige underudvalg
4. arbejdsform og mødedatoer
På baggrund af erfaring fra andre underudvalg, vælges en næstformand, som skal være fra
sygehuset, forbi formanden er fra en kommune. Medlemmerne udpeget fra sygehuset vender
tilbage med navnet.
Det henstilles, at der bakkes op om møderne, og at specielt de 4 kommuner i underudvalget
møder op, eller lader sig repræsentere ved en suppleant, idet arbejdet i underudvalget bliver
meget vanskeligt, hvis der ikke bliver kontinuitet og bred repræsentation.
Næste møde aftales til den 7. Juni kl 14.00 til 16.00
Forslag til kommende mødedatoer

17/8
12/10
30/11

5. kommende opgaver
høringssvar på grundaftalen
stratificering – der er i grundaftalen om kroniske sygdomme indskrevet den model, som også blev brugt i forrige aftale, og der er helt klart brug for at drøfte definitioner i forhold til at
finde et fælles sprog.

Venlig hilsen

Lis Huge
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