KØBENHAVNS KOMMUNE
Socialforvaltningen
Mål- og Rammekontoret for Voksne

Dagsorden til møde i Dialogforum den 26. februar 2015

Dato:
Tid:
Sted:

26. februar 2015
13.30-15.30
Rådhuset, 1 sal, Udvalgsværelse D

Mødet er opdelt i to (med to separate dagsordener):
1. Kl. 13.30-14:30: Formøde i Dialogforum med Jesper
Christensen som mødeleder.
2. Kl. 14:30- 15:30: Møde i Dialogforum med deltagelse af
medlemmer fra Sundheds- og Omsorgsudvalget.
Socialborgmester Jesper Christensen som mødeleder.
Dagsorden til 1. del af mødet (kun Dialogforum)
Dagsorden

Supplerende bemærkninger

Vejl. tid

1. Velkomst

Velkomst.

13:30

2. Dagsorden

Dialogforum skal godkende dagsorden til
dagens møde.

13.35

3. Godkendelse
af referat

Godkendelse af referat fra sidste møde d. 12.
november 2014. Der er foretaget to rettelser i
referatet på baggrund af bemærkninger. Efter
godkendelse vil referatet blive offentliggjort på
kk.dk.

14:40

4. Orienteringer

Jesper Christensen orienterer og følger op på
sager fra sidste møde:

14:45

Opfølgning på sager fra sidste møde
-

Personaleflugt Sundbygaard
Regninger fra KS, der ikke er korrekte

Nyt for Socialforvaltningen:
-

Åbning af nyt akuttilbud
Socialstrategi
Dialogmøde om Budget 2016

Dialogforums medlemmer orienterer om nyt fra
organisationerne og centerrådene.

5. Forberedelse
af møde med
Sundheds- og
Omsorgsudvalget

Jesper Christensen gennemgår dagsordenen for
Dialogforums møde med Sundheds.- og
Omsorgsudvalget. Dialogforums medlemmer
skal drøfte, om der er nogle særlige
perspektiver i forhold til at styrke sundheden
for borgere med psykiske lidelser, de gerne vil
diskutere med Sundheds- og Omsorgsudvalget
på det efterfølgende møde.

14:55

Mål- og Rammekontoret
for Voksne
Bernstorffsgade 17
1592 København V
Mobil
2053 5829
E-mail
ZM93@sof.kk.dk

6. Næste møde i
Dialogforum den
20. maj
7. Evt.

Det foreslås, at næste møde bruges på at drøfte
den nye socialstrategi.

15:20

15.25

Der er 5 min pause inden anden del af mødet med deltagelse af
Sundheds- og Omsorgsudvalget starter klokken 14.30

Klik her for at angive en
dato.
Sagsnr.
2014-0086711
Dokumentnr.
2014-0086711-5
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Dagsorden til 2. del af mødet, hvor Sundheds- og
Omsorgsudvalget deltager
Dagsorden

Supplerende bemærkninger

Vejl. tid

1. Velkomst

Velkomst v. Jesper Christensen

14:30

2. Oplæg: Københavns
nye sundhedspolitik og
handleplan for bedre
psykisk sundhed. Hvad
ligger
sundhedspolitikken op til
i forhold til at styrke
sundheden for
københavnere med
psykiske lidelser

v. Lotte Larsen, Afdelingsleder
Center for Sundhed

14:35

4. Fælles drøftelse

Dialogforum og SOU drøfter hvilke
muligheder, der er for at styrke
sundheden for københavnere med
psykiske lidelser.

14:50

Baggrund:
Der er en stor overdødelighed blandt
borgere med psykisk lidelse bl.a. på
grund af medicin og
livsstilssygdomme. Hvordan kan
Sundhedsforvaltningen i samarbejde
med Socialforvaltningen være med til
at skabe rammerne for bedre sundhed
fx kost, motion, rygning m.m., som er
en del af handleplanen for bedre
psykisk sundhed.

5. Afrunding

v. Jesper Christensen

15:25

Sundheds- og Omsorgsudvalget består af: Borgmester Ninna Thomsen (F),
Susan Hedlund (A) (Næstformand), Tue Hækkerup (A), Henrik Appel (A),
Charlotte Lund (Ø), Allan Mylius Thomsen (Ø), Ikram Sarwar (B), Michael
Gatten (V), Caroline Stage (V), Sisse Marie Welling (F), Karin Storgaard (O).
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