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REFERAT – MØDE 6

Patientinddragelsesudvalget
Mandag d. 17. december 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)
Jens Ibsen, Danske Handicaporganisationer (SIND), formand
Ulla Ringgren Nielsen, Danske Handicaporganisationer (Ulykkespatientforeningen) AFBUD
Charlotte Jensen, Danske Handicaporganisationer (Diabetesforeningen)
Jane Pedersen, vicekontorchef, Sundhedsplanlægning - Patientforløb og Økonomi, Region Nordjylland (deltog fra kl. 12:00)
Jens Ravnholt Pedersen, udviklingschef, Kvalitet og Forretningsprocesser, Region Nordjylland
Gæst: Maria Dinesen, konsulent, Sundhedsplanlægning – Patientforløb og Økonomi, under pkt. 3.
Mødeleder: Jens Ibsen
Referent: Ane Allermann Lemvigh, chefkonsulent, Patientforløb og Økonomi, Region Nordjylland
0. Præsentationsrunde
Jens Ravnholt Pedersen er ny ledelses-tilforordnet i udvalget.
Udvalget bød Jens velkommen og glæder sig over, at Regionen vil stille med ledelsestilforordnede fra to meget relevante områder.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra møde d. 29. oktober 2018
Referatet blev godkendt.
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3. Præsentation af høringsversionen af Sundhedsaftalen 2019 (kl. 10:05-11:30)
Jane Pedersen præsenterer høringsversionen af Sundhedsaftalen 2019, som forventes vedtaget i
Sundhedskoordinationsudvalget d. 7. december og offentliggjort d. 14. december. Høringsversionen kan således ikke udsendes sammen med dagsordenen, men eftersendes så snart den er officiel. Høringsfristen er d. 31. januar 2019.
Formand og næstformand foreslår, at mødet d. 7. januar bruges til brainstorm på input til høringssvar, som sekretariatet efterfølgende kan samle og sende til kommentering i udvalget, der så vil
have en kommenteringsperiode d. 11.-21. januar.
Samtidig foreslås også, at der d. 7. januar laves en erfaringsopsamling med eksempler med borgere/patienter, der er kommet i klemme mellem region/hospitaler, kommune og almen praksis.
Forslaget om en erfaringsopsamling var der enighed om, men også enighed om at det udskydes
til senere i 2019.
Efter gennemgangen af høringsversionen af sundhedsaftalen, som blev givet af konsulent Maria
Dinesen fra Sundhedsplanlægning, besluttede udvalget at komme med input til høringssvaret,
som sekretariatet skriver sammen til et udkast, der behandles på mødet d. 7. december. Udkastet
sendes ud med dagsordenen for det kommende møde.
Marias oplæg udsendes som bilag til referatet.
4. Drøftelse af proces omkring ny praksisplan for almen praksis (kl. 11:35-12:00)
D. 7. december deltager formand, næstformand og sekretær i Praksisplanudvalgets temadrøftelse om udarbejdelse af den kommende praksisplan for almen praksis.
Der orienteres fra mødet og aftales evt. hvordan udvalget deltager i arbejdet.
På mødet d. 7. december var der både god stemning, gode intentioner, lyst til samarbejde og en
konstruktiv tilgang fra alle involverede. Der blev arbejdet i tre grupper med hvert sit tema, hvor
Jens og Anni deltog i de to, der var relevante for PIU: fokus på tværsektorielt samarbejde og almen praksis’ muligheder for bidrage til at patienten oplever et samlet sundhedsvæsen.
Det er efterfølgende aftalt mellem sekretariatet for Praksisplanudvalget og sekretariatet for PIU, at
Praksisplanudvalget kan kalde på PIU til specifikke opgaver i relation til udarbejdelsen af den
kommende plan.
5. Orientering fra nationalt formandskabsmøde d. 16. november
Formand, næstformand og sekretær deltog d. 16. november i et møde med formandskaber og
sekretærer fra de øvrige regioner i Vejle, som havde to overordnede formål; erfaringsudveksling
om deltagelse i udarbejdelse af sundhedsaftaler og praksisplaner og arbejdet generelt samt drøftelse af et kommende seminar for alle de fem patientinddragelsesudvalg.
Det sidste forventes at foregå fredag d. 4. oktober 2019 – formentlig i Fredericia/Middelfart. Sekretariaterne har fået til opgave at komme med et endeligt bud på indhold, og de holder videomøde lige efter nytår.
Jens og Anni orienterer fra mødet.
Planen for et kommende seminar er beskrevet i dagsordensteksten, men der meldes om et godt
møde, hvor vi igen havde fornemmelsen af at det kører rigtig godt i Region Nordjylland.
6. Høring vedr. praksisplan for psykologer
Udvalget er høringspart vedr. den kommende praksisplan for psykologer. Der er frist for afgivelse
af høringssvar d. 18. januar 2019. Udvalget skal tage stilling til om man ønsker at afgive høringssvar og evt. proces herfor. Høringsbrev og høringsversion af planen er vedlagt som bilag.
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På grund af tiden blev drøftelsen meget kort, og det blev besluttet, at planen kommer på mødet d.
7. januar. Så vidt det kan lade sig gøre, vil der komme oplæg fra Administrationen om planen.
7. Mødedatoer for første halvår 2019
Formand og næstformand foreslår følgende datoer:
Mandag d. 18. marts
Mandag d. 6. maj
Begge dage kl. 10-12:30 med efterfølgende frokost i Gæstekantinen.
Møderne er bookede i Outlook.
8. Opsamling fra konferencer i Nyborg og København
De medlemmer, der har deltaget i de store nationale konferencer i hhv. Nyborg og København
orienterer om deres oplevelser.
Hjembragt fra Nyborg præsenterede formanden de 17 forskellige pjecer, der er udgivet under
samlebetegnelsen www.patientinddragelsesguiden.dk, der er en værktøjskasse udgivet af regionerne med forslag til hvordan man kan arbejde med konkretpatientinddragelse på hospitalerne
(og andre steder).
Generel tilfredshed med konferencerne. I Nyborg var det bedste sessionerne, men der var også
god læring i keynote-oplæggene.
9. Meddelelser
Jens Ravnholt:
 Der er i Jens’ kontor netop udgivet ”Håndbog i samskabelse”, som blev uddelt til udvalget.
Såfremt der er interesse, kan Anne Mølholm, der er hovedkraften bag håndbogen, på et senere møde give en grundigere præsentation.
 Næste års uddeling af prisen for det bedste borgerinddragende initiativ, som Danske Regioner uddeler, har i 2019 temaet Pårørendeinddragelse, og prisen uddeles på Danske Regioners generalforsamling d. 11. april.
Danske Regioner efterspørger i lighed med tidligere to repræsentanter fra hvert patientinddragelsesudvalg til at indgå i det patientpanel, der bedømmer de indkomne forslag. Det foregår
elektronisk i perioden 7.-22. februar.
Charlotte og Anni meldte sig til opgaven, og dette er efterfølgende meddelt Danske Regioner,
der udsender materialet direkte til panelet.
 Politik for inddragelse af patienter og pårørende har været igennem en mindre ændring, som
er på vej igennem det regionale system til endelig godkendelse. Når den er endelig, orienteres udvalget, der har været inde over ændringen i en tidlig fase.
10. Eventuelt
Uddelingen af Patienternes Pris til Psykiatrien d. 23. november gik rigtig fint. Der var ikke så meget pressedækning denne gang, men dog omtale i Nordjyske.
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