Invitation til dialog om sundhedspolitikken 2015-18

Hvordan skal Aarhus’ sundhedspolitik se ud?
Aarhus skal have en ny sundhedspolitik. Vi vil samle 140 mennesker, der vil
være med til at kvalificere grundlaget for den - og derfor har vi brug for dig.
Målet for sundhedspolitikken er, at aarhusianerne får bedre livskvalitet og trivsel, at de lever
længere, at alle skal have lige mulighed for et sundt liv og at flere i højere grad skal være
uafhængige af behandling, pleje og hjælp.
For at kvalificere arbejdet med at nå disse mål har vi bedt Sager der Samler om at være vært
for nogle dialoger. Vi inviterer en mangfoldig gruppe af borgere, fagpersoner og interessenter. Dialogerne skal udforske vigtige temaer for sundhedspolitikken og give input, der kan
styrke det videre arbejde.
Du er den rette person fordi:
• Du interesserer dig for sundheden i Aarhus.
• Du har viden og erfaring, der kan være med til at kvalificere sundhedspolitikken.
• Du vil være med til at se på sundhed i Aarhus som en helhed og berige sundhedspolitikken med dit perspektiv.
Dialogerne foregår forud for de officielle høringer. Målet med dialogerne om sundhedspolitikken er:
•
•
•
•

Viden, der styrker forståelsen af sundhedsudfordringerne
Anbefalinger, der styrker retning og prioritering af tiltag
Perspektiver, der styrker forankring af sundhedspolitikken
Forståelse, der styrker vores evne til at skabe mere sundhed sammen

Der er planlagt fire dialoger med samme dagsorden. Vi håber, du har lyst til og mulighed
for at bidrage på en af følgende datoer:
Mandag den 5. maj kl. 15-18
Tirsdag den 6. maj kl. 15-18
Onsdag den 7. maj kl. 15-18
Torsdag den 8. maj kl. 15-18
Dialogerne foregår hos Sager der Samler på Vesterport 3, 3. sal, indgang fra gården. Tilmeld
dig dialogerne ved at skrive til sundhed@sagerdersamler.dk. Skriv dit navn og hvilken dato,
du vil være med. Der er plads til 35 deltagere per dialog og du vil få yderligere information
tilsendt.
Vi håber, du vil være med.
Jette Skive, Rådmand for Sundhed og Omsorg

Sager der Samler er en forening, der gennem aktivt medborgerskab arbejder for at bygge bro mellem alle dele af
samfundet. I foråret 2013 skabte Sager der Samler i samarbejde med Aarhus Kommune projektet ”Sammen om
Sundhed”. Det førte til ni initiativer, der samler mennesker på tværs af kommune, virksomheder og civilsamfund
om at skabe en sundere by. Se mere på www.sagerdersamler.dk.

