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REFERAT – MØDE 2

Patientinddragelsesudvalget
Mandag d. 16. april 2018 kl. 10:00-12:30
Mødelokale D, Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst
Mødedeltagere
Torben Andersen, Ældrerådene i Region Nordjylland
Johannes Hvidegaard, Ældresagen i Region Nordjylland
Anni E. Olesen, Danske Patienter (Kræftens Bekæmpelse), næstformand
Jørgen Lindskov, Danske Patienter (Parkinsonforeningen)
Lisbeth Larsen, Danske Patienter (Bedre Psykiatri) AFBUD
Jens Ibsen, Danske Handicaporganisationer (SIND), formand
Ulla Ringgren Nielsen, Danske Handicaporganisationer (Scleroseforeningen) AFBUD
Charlotte Jensen, Danske Handicaporganisationer (Diabetesforeningen)
Jens Kjær-Rasmussen, kontorchef, Kvalitetskontoret, Region Nordjylland AFBUD
Mødeleder: Jens Ibsen
Referent: Ane Allermann Lemvigh, chefkonsulent, Sundhed på Tværs, Region Nordjylland
Gæster:
Anne Mølholm, projektleder, Kvalitetskontoret, Region Nordjylland, punkt 3
Martin Mejlby Jensen, konsulent, Sundhed på Tværs, Region Nordjylland, punkt 5
1. Præsentation og godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med den tilføjelse, at Eva Sejersdal Knudsen deltager kl. 12.
2. Godkendelse af referat fra møde d. 12. februar 2018
Referatet blev godkendt.
Sekretariatet blev bedt om at undersøge, om Kvalitetsrådet på Aalborg Universitetshospital fortsat
eksisterer.
3. Peerboard for benamputerede
Anne Mølholm, der er projektleder for peerboard for benamputerede, vil holde et oplæg om projektet, der netop har vundet Danske Regioners pris Årets Borgerinddragende initiativ.
Der kan læses om projektet her:
http://www.rn.dk/service/nyhedsliste-rn/nyhed?id=7064db02-ccca-458f-ae6f-d0eae412d283

Side 1 af 3

Efter Annes oplæg var der stor ros til projektet, der efter udvalgets opfattelse bør følges op på andre sygdomsområder. Der er meget at tage fat på ift. tværsektorielt samarbejde.
Udvalget peger på at der er behov for kulturændring i systemerne, idet personalet ikke pr definition ved hvad der er bedst for patienterne ift. patienternes livssituation.
Konklusion: Mere af det! Og det bliver taget med videre til arbejdet med sundhedsaftalen.
Annes oplæg udsendes med referateet.
4. Meddelelser
Sekretariatet:
• Orientering om Thisted Sygehus’ nye status
Pr. 1. maj 2018 er sygehuset i Thisted en del af Aalborg Universitetshospital i stedet for en
del af Regionshospital Nordjylland. Den politiske beslutning er truffet først og fremmest af
hensyn til rekrutteringssituationen på lægeområdet.
• Lægedækning – projekt Nye Veje
Der arbejdes i Nye veje med at optimere rekrutteringen af læger, og i de første initiativer er
der fokus på Morsø Kommune. En repræsentant fra projektet vil på et senere møde i udvalget
orientere om de konkrete tiltag.
• Nye pladser på medicinstudiet på Aalborg Universitet.
Der er netop oprettet 28 ekstra pladser på medicinstudiet, således at der fra sommer 2018
optaget 178 studerende i stedet for 150. Dette er en rigtig god nyhed, der også kræver, at Regionen finder tilsvarende plads i klinikken til de studerendes kliniske undervisning.
• Konference om patientinddragelse
Konferencen/temadagen, hvor udvalget sammen med SKU er vært, vil afholdes i 3. kvartal
2018, og administrative repræsentanter fra kommuner og region mødes d. 20. april for at
drøfte programmet nærmere.
5. Sundhedsprofilen i Region Nordjylland 2017 – Hvordan har du det
Martin Mejlby Jensen, der har været med til at udarbejde den nye sundhedsprofil, vil præsentere
de væsentligste highlights.
Flere medlemmer deltog i konferencen d. 12. marts 2018, hvor sundhedsprofilen blev præsenteret, men ikke alle. Derfor er Martin inviteret, således at alle får et overblik forud for arbejdet med
den nye sundhedsaftale.
Martins oplæg gav anledning til at reflektere over områder, hvor der er særlige udfordringer for
patienter med kroniske sygdomme, og der er et godt grundlag for deltagelsen i arbejdet med
sundhedsaftalen.
Martins oplæg udsendes med referatet.
6. Procesplan for arbejdet med den kommende sundhedsaftale
Sekretariatet vil gennemgå den plan, der er udarbejdet for processen med at få udarbejdet den
kommende sundhedsaftale. Sundhedsaftale-teamet har desværre ikke mulighed for at deltage
under punktet, hvorfor sekretariatet bliver klædt på til oplægget.
Udvalget bliver inviteret til et møde med SKU d. 22. juni 2018, hvor strukturen til den kommende
sundhedsaftale drøftes og besluttes.
Det aftaltes, at der på udvalgets kommende møde d. 18. juni vil blive sat god tid af til forberedelse
af deltagelsen i SKUs møde, der også forventes at have flere inviterede deltagere.
Den præsentation af procesplanen, der desværre ikke kunne vises på mødet pga. tekniske udfordringer, udsendes med referatet.
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7. Eventuelt
Hvis kalenderen passer, vil direktør Eva Sejersdal Knudsen fra afdelingen for Patientforløb
komme og hilse på.
Kalenderen passede:
Efter en præsentation drøftede udvalget og direktøren følgende:
Udvalgets kommende involvering i sundhedsaftalearbejdet, som udvalget efter sundhedsprofilkonferencen og mødet i dag samt erfaringer fra den forrige periode har et godt grundlag for at
involvere sig i.
Udvalget ønsker involvering så tidligt som muligt og stiller sig til rådighed i arbejdsgrupper eller
hvad der måtte blive behov for og ser også frem til den fælles konference/temadag med SKU i 3.
kvartal 2018.
Nye Veje (også omtalt under punkt 4), der er en indsats, der skal afhjælpe lægemangel i de hårdest ramte områder begyndende med Morsø Kommune, hvor der er taget flere initiativer, bl.a. besøg hos egen læge via video samt en regionsklinik, der må drives i seks år. Et borgerpanel er
også under overvejelse, hvilket Eva gerne fortæller udvalget om på et senere møde.
Patientinddragelse i det tværsektorielle samarbejde kan være udfordret af, at der i de 11 kommuner er forskellig praksis for inddragelse, og dermed kan det efter udvalgets opfattelse være udfordrende at få patientperspektivet med hele vejen rundt. I det konkrete er patientens Team en
løsning på dette, hvis alle involverede vil deltage. Derfor bør Patientens Team være et centralt
eksempel på konferencen/temadagen, hvor der kan præsenteres ”modelprojekter”, som også kan
have kommunikation som et særligt fokus.
Øvrigt under Eventuelt:
• Jørgen har deltaget i møde i den nationale følgegruppe for Aktiv Patientstøtte, der er et nationalt projekt, hvor sygeplejersker giver patienter med høj risiko for akutte indlæggelser og forebyggelige genindlæggelser støtte via telefonsamtaler.
Senere på året kan udvalget få en nøjere gennemgang af projektet, hvis der er interesse for
det.
• Anni og Lisbeth har deltaget i en tænketank/ekspertgruppe som repræsentanter for Danske
Patienter, der har udarbejdet et fælles manifest om brugerinddragelse, der skal præsenteres
på Christiansborg d. 18. april. Anni udsender manifestet efter offentliggørelsen.
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