
 

 

 

 

  

 

 

Invitation til politisk møde med KL’s Sundheds- og Ældreudvalg 

i Faxe den 14. november 2019 

 

KL’s Sundheds- og Ældreudvalg inviterer til et politisk møde om rekrutte-

ring og social ulighed i sundhed den 14. november 2019 for kommunal-

politikere på Syd- og Vestsjælland som afslutning på udvalgets besøg i 

hhv. Vordingborg og Faxe Kommune samme dag.  

 

Baggrunden for det politiske møde er udvalgets ønske om løbende både 

at besøge kommunerne samt drøfte udviklingen på sundheds- og ældre-

området med de enkelte fagudvalg i kommunerne. Som led i udvalgets 

kommunebesøg afsluttes dagen derfor med et fælles politisk møde med 

udgangspunkt i relevante temaer.  

 

På mødet får I mulighed for at komme med input til og drøfte følgende te-

maer med hinanden:  

 

Rekruttering 

Rekrutteringsudfordringerne på sundheds- og ældreområdet er højt på 

dagsordenen i kommunerne, bl.a. fordi der kommer flere plejekrævende 

ældre og fordi færre uddanner sig til social- og sundhedsassistenter. 73 

procent af kommunerne mangler allerede nu arbejdskraft på ældreområ-

det, og frem mod 2040 vil der være ca. 269.000 flere borgere over 80 år. 

Det er en væsentlig problemstilling, der kræver handling på mange områ-

der.   

 

Social ulighed i sundhed 

Der er i stigende grad forskel på, hvor lange og sunde liv vi lever alt efter 

hvilken social baggrund og position, vi har i samfundet. Ofte er der tale 

om sociale- og uddannelsesmæssige forhold, der forstærkes i sundheds-

væsenet. KL er netop gået med i en treårig national alliance mod social 

ulighed i sundhed, der skal sætte fokus på vigtigheden i at mindske so-

cial ulighed i sundhed.  

 

Det politiske møde afholdes torsdag den 14. november 2019 kl. 16.00-

18.00 i Faxe Sundhedshus, Præstøvej 78, 4640 Faxe.  

 

Det endelige program for det politiske møde vil blive sendt ud til delta-

gerne umiddelbart inden mødet.  

 

Tilmelding skal ske via følgende link: https://tilmeld.kl.dk/politiskmoede-

KLsundogaeldre senest den 1. november 2019. 

https://tilmeld.kl.dk/politiskmoede-KLsundogaeldre
https://tilmeld.kl.dk/politiskmoede-KLsundogaeldre


 

 

 

 

 

 

Vi håber meget på jeres deltagelse og ser frem til gode drøftelser den 14. 

november 2019.  

 

 

På vegne af KL’s Sundheds- og Ældreudvalg 

 
Jette Skive, formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg 

 


