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REFERAT – MØDE 17

Patientinddragelsesudvalget
Mandag d. 16. november 2020 kl. 11.00-12.00
Møde via Teams
Mødedeltagere
Torben Andersen, Ældrerådene i Region Nordjylland
Ole Guldberg, Ældresagen i Region Nordjylland
Anni E. Olesen, Danske Patienter (Kræftens Bekæmpelse), næstformand
Jørgen Lindskov, Danske Patienter (Parkinsonforeningen)
Lisbeth Larsen, Danske Patienter (Bedre Psykiatri)
Ulla Skov, Danske Handicaporganisationer (Gigtforeningen)
Jane Pedersen, chefkonsulent, Sundhedsplanlægning, Region Nordjylland
Ulla Ringgren Nielsen, Danske Handicaporganisationer (Ulykkespatientforeningen)
Jens Ravnholt, udviklingschef, Kvalitet og Forretningsprocesser, Region Nordjylland
Daniel Simonsen, vicekontorchef, Sundhedsplanlægning, Region Nordjylland.
Mødeleder: Anni E. Olesen, næstformand
Sekretær: Monalisa Stephano, Sundhedsplanlægning, Region Nordjylland

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt m. tilføjelse af præsentationsrunde

2.

Præsentationsrunde
Udvalget præsenterede sig, hvorefter Maja Lynderup Behrmann (MLB) præsenterede sig. MLB
skal fremover sekretariatsbetjene Patientinddragelsesudvalget. Yderligere præsenterede
Daniel Simonsen (DS) sig. Han indtræder som ledelsesrepræsentant fra
Sundhedsplanlægning, idet Jane Pedersen (JP) udtræder.

3.

Patientinddragelsesudvalget mindes Jens Ibsen
Anni Olesen (AO) orienterede udvalget om, at Jens Ibsen er afgået ved døden. 1-minuts stilhed
afholdes i ære for Jens Ibsen.
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4.

Midlertidig konstituering
I Patientinddragelsesudvalgets forretningsorden står der:
”Udvalget vælger en formand og en næstformand blandt medlemmerne i udvalget (jf. BEK nr.
257 § 1 stk. 5). Valget sker ved flertalsvalg. Hvis et medlem har afgivet fuldmagt til et andet
medlem om at afgive stemme, da tæller fuldmagten som stemme. Medlemmerne kan ved
fravær vælge at meddele Sekretariatet hvem der peges på til de to poster, og dette vil også
tælle som stemmer. Ved stemmelighed trækkes lod blandt de aktuelle kandidater. Formand og
næstformand vælges for hele valgperioden, der svarer til valgperioden for regions-råd og
kommunalbestyrelser. Formanden leder udvalgets møder og ved dennes forfald ledes
møderne af næstformanden. Formanden repræsenterer Patientinddragelsesudvalget udadtil i
forhold til pressen og indadtil i forhold til Sekretariatet. Formand og næstformand laver
dagsorden til møderne i samarbejde med Sekretariatet.”
Endelig konstituering forventes først foretaget, når udvalget igen er fuldtalligt.
Anni Olesen udpeges som formand af et enigt udvalg, med baggrund i hendes rolle som
næstformand.
Torben Andersen udpeges næstformand af et enigt udvalg. Det er dog vigtigt for ham at
understrege, at dette er midlertidigt og kun vil være gældende indtil udvalget er fuldtalligt igen.

5.

Orientering om kontakt med Danske Handicaporganisationer
Danske Handicaporganisationer er kontaktet med henblik på at udpege en repræsentant.
Danske Handicaporganisationer har igangsat deres udpegningsproces med henblik på at
udpege en ny repræsentant til Patientinddragelsesudvalget. Idet alle deres
medlemsorganisationer skal kontaktes, forventes det, at processen kommer til at pågå noget
tid. Patientinddragelsesudvalget orienteres, når der er nyt i sagen.

6.

Evt.
Planlægning af møder i 2021:
Punktet udskydes til næste møde.
Monalisa testede Teams og Zoom med udvalget.
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