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Patientinddragelsesudvalget
Mandag d. 2. november 2020 kl. 10.00-12.00
Mødelokale 6, Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst
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

Afbud:
Jens Ibsen, Danske Handicaporganisationer (SIND), formand
Ulla Ringgren Nielsen, Danske Handicaporganisationer (Ulykkespatientforeningen)
Jens Ravnholt, udviklingschef, Kvalitet og Forretningsprocesser, Region Nordjylland
Gæster: Ane Allermann Lemvigh, Chefkonsulent, Tværsektoriel Enhed
Mødeleder: Anni E. Olesen, næstformand
Sekretær: Monalisa Stephano, Sundhedsplanlægning, Region Nordjylland

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra d. 14. september 2020
Referatet blev godkendt.

3.

Oplæg

om

Sundhedshuse

v/

Ane

Allermann

Lemvigh

På sidste møde i udvalget blev der udtrykt ønske om at få en generel introduktion til de
regionale sundhedshuse - herunder hvordan principperne er for etablering af husene.
Udvalget er også interesseret i at få information om, hvorledes borgerinddragelsen er i
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forbindelse

med

sundhedshusene.

Ane Allermann Lemvigh (AAL) præsenterer et overblik over sundhedshusene. Sundhedshusene er etableret for at tiltrække læger og andet sundhedspersonale, således at
borgerne kan få sundhedstilbud i nærmiljøet. Vi har fire rent regionale sundhedshuse i
Hurup, Pandrup Morsø og Jammerbugt. Samt to sundhedshuse der ejes sammen med
henholdsvis Brønderslev og Sæby kommune. AAL fortæller at der er krav om at der skal
være en alment praktiserende læge i sundhedshusene. Dette har været et problem i
Sæby, men der blev i september 2020 ansat en læge. I Thisted har de haft god erfaring
med

at

involvere

lægerne

i

etableringsprocessen

af

sundhedshuset.

På nuværende tidspunkt har de fokus på sundhedshus i Hobro, på hospitalsmatriklen.
Der bliver spurgt ind til, hvem der kommer til at sidde i sundhedshuset i Hobro. AAL
fortæller at de skal have møde med praktiserende læger, samt et møde i november hvor
alle

sundhedsaktører

i

Hobro

og

omegn bliver

præsenteret

for

planerne.

Punktet er relevant for PIU, da de i sundhedshusenes styregruppe gør sig overvejelser
omkring

brugerinvolvering.

AAL vil konsultere PIU om hvad der er nok involvering, hvem de rigtige er at involvere,
hvornår

der

skal

involveres

og

hvad

der

giver

mening

at

involvere

i.

Det bliver foreslået at PIU-repræsentanter skal være en del af etableringsprocessen,
således at de kan deltage i vurderingen af hvorvidt der er behov for brugerinddragelse i
driften. Hvis der er behov for dette, skal brugerrepræsentanterne være fra organisationer der kender lokalbefolkningen.

4.

Opsamling fra møde med sundhedskoordinationsudvalget
Jens Ibsen, Anni Olsen, Lisbeth Larsen og Torben Andersen har været til møde i Sundhedskoordinationsudvalget. Der gives på mødet en tilbagemelding til PIU på hvilke beslutninger, der blev truffet for det videre samarbejde.
Jane Pedersen (JP) præsenterer kort sundhedskoordinationsudvalget (SKU). JP fortæller at SKU bakker PIU op i deres bud på inddragelse.
Der efterspørges en tidsplan for hvornår de to sekretariater kan tale sammen. Dette
bliver først etableret når der er fundet en ny sekretær for PIU.
For at sikre systematisk inddragelse af PIU ved SKU, skal vi til næste møde præsentere
konkrete forslag til inddragelse ved klyngerne eller at en arbejdsgruppe fra PIU inddrages i diskussionen mellem sekretariaterne. Dette punkt skal på dagsordenen næste
gang PIU mødes, således forslagene er klar til næste møde i SKU d. 10. december
2020.
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5.

Patienternes pris
Grundet situationen med COVID – 19 er det besluttet at udsætte selve receptionen hvor
overrækkelsen at prisen officielt finder stede. Vinderen offentliggøres dog, og der laves
en nyhed herom på regionens hjemmeside. Receptionen udsættes til foråret 2021.
Arbejdsgruppen har indkøbt et kunstværk til patienternes pris, samt en pengepris. Vinderen er fundet og offentliggøres med presse på i løbet af november. Fejringen bliver
grundet Covid-19 udskudt. Til næste møde vil arbejdsgruppen foretage en orienteringsrunde om hvordan patienternes pris bliver til.
Anni Olesen (AO), Torben Andersen (TA) og Jørgen Lindskov (JL) har været i denne
arbejdsgruppe siden den blev etableret – skal der vælges nye repræsentanter?

6.

Sundhedspolitisk Samling
Sundhedspolitisk Samling den 20. november 2020 gennemføres som virtuelt møde via
ZOOM. Der ønskes en drøftelse af, hvordan PIU´s adgang til dette sikres.
Det er på sidste møde aftalt at Anni Olesen holder 5 minutters PIU Introduktion på samlingen.
Arbejdsgruppen som deltog på SKU-mødet i sidste uge, har erfaret at de havde gavn af
at sidde sammen, hvorfor hun foreslår at gøre dette igen til Sundhedspolitisk Samling.
Det bliver foreslået at alle tager egen computer og headset med, således der er mulighed
for
at
sidde
sammen
med
minimale
lydudfordringer.
Det bliver aftalt at det skal være op til den enkelte, om de har lyst til at møde op herude
eller om de vil deltage hjemmefra.

7.

Høring på Region Nordjyllands hospitalsprofiler
Der arbejdes i øjeblikket på at beskrive profiler for Region Nordjyllands hospitaler. PIU
er høringspart. Høringsperioden er fra den 17. november 2020 til den 7. Januar 2021
PIU skal inden d. 07. januar have læst profilerne igennem og komme med inputs til
sekretariatet, som på baggrund af dette laver et høringssvar, som skal godkendes på et
møde.
Profilerne læses af udvalget inden d.09. december, hvorefter profilerne vil blive diskuteret og eventuelle spørgsmål afklares på mødet d. 11. december 2020.

8.

Evt.
Herunder drøftelse af, om vi kan afprøve at holde et møde virtuelt, da COVID – 19 situationen forventeligt vil påvirke udvalgets arbejde langt ind i 2021.

Vi kan komme i den situation at der nedlægges forbud mod fysiske møder
Derfor skal vi gøre alle i PIU fortrolige med Microsoft Teams og Zoom.
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Monalisa vil foretage virtuel oplæring i Zoom og Microsoft Teams mandag d.16. november
kl.
11-12.00

Orientering
om
sekretariatsbetjening
Sekretariatsbetjening for PIU vil blive afklaret i løbet af de næste 14 dage.
Planlægning
af
Punktet udskydes til næste møde.

møder

i

fremover:

2021:
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