
 

 

Ældre Sagen 

Snorresgade 17-19 

2300 København S 

Tlf. 33 96 86 86 

aeldresagen@aeldresagen.dk 

www.aeldresagen.dk 

Protektor:  

Hendes Majestæt Dronning 

Margrethe II 

Gavebeløb til Ældre Sagen  

kan fratrækkes efter gældende 

skatteregler · Giro 450-5050 

 

 

Til medlemmer af Koordinationsudvalg og lokalbestyrelser i distrikt 2 og 3. 

August 2021 

Invitation til et regionalt sundhedspolitisk topmøde i forbindelse med Regionsrådsvalget 
2021  

Kære medlemmer af koordinationsudvalg og lokalbestyrelser i Ældre Sagens Distrikt 2 og 3 
 
Ældre Sagens Sundhedsudvalg i Region Midt inviterer til et regionalt sundhedspolitisk topmøde i 
anledning af det forestående valg. Det sundhedspolitiske topmøde afholdes torsdag  
Den 28. oktober kl. 9.30 – 15 i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum 
 
Temaet for topmødet er : hvordan sikrer vi værdige og sammenhængende forløb for Ældre medicinske 
patienter 
 
Program for topmødet:  
9.30-10.00 Kaffe m/brød 
10.00-10.10 Velkomst v/Formanden for Ældre Sagens sundhedsudvalg i region Midt Lillian Andersen 
10.00-11.00 Oplæg om Ældre Sagens fokusområder med henblik på en handlingsplan v/Rikke 

Sølvsten Sørensen 
11.00-11.10 Pause 
11.10 -12.00 Oplæg ved regionspolitiker Annette Roed, Sundhedskoordinationsudvalget  Regionale 

indsatser – Sundhedsaftalen – Praksisplanen og klyngesamarbejdet 
12.00 – 12.45 Frokost 
12.45 – 13.30 Oplæg ved  visitationschef i sundhed- og ældre i Herning kommune – Organisering af det 

kommunale samarbejde incl. sundhedshuse  
13.30 – 14.00 Spørgsmål fra salen 
14.00 – 14.15 Kaffe 
14.15 – 14.45 Oplæg om rollen for almen praksis i det nære sundhedsvæsen – Samarbejdet med region 

og kommune med patienten i centrum ved repræsentant i Ældre Sagens sundhedsudvalg i 
region Midt Esben Mikael Iversen, tidligere praktiserende læge. 

14.45-15.00 Paneldebat om emnet: Hvad gør vi nu hver især – regionalt – kommunalt og i Ældre 
sagens sundhedsudvalg og koordinationsudvalg 

15.00    Afslutning – Tak for i dag – Kom godt hjem og held og lykke med det videre arbejde 
 
Har I spørgsmål til topmødet er I velkomne til at kontakte undertegnede på mail eller telefon. Jeg vil 
gerne bede om endeligt tilsagn om deltagelse senest den 28.9.  
 

Med venlig hilsen 
Formand for Ældre Sagens Sundhedsudvalg i Region Midt 

Lillian Andersen 
Mobil 22827342 eller E-Mail lillianandersen9@gmail.com 


