Patientinddragelsesudvalget
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
www.rn.dk

PatiendrglsuvNBohVj3092AalbrgØstw.ndk

REFERAT

Patientinddragelsesudvalget
Mandag d. 25. januar 2021 kl. 10:00-12:00
Møde via Zoom
Mødedeltagere
Anni E. Olesen, Danske Patienter (Kræftens Bekæmpelse), formand
Torben Andersen, Ældrerådene i Region Nordjylland, næstformand
Ole Guldberg, Ældresagen i Region Nordjylland
Jørgen Lindskov, Danske Patienter (Parkinsonforeningen)
Lisbeth Larsen, Danske Patienter (Bedre Psykiatri)
Ulla Ringgren Nielsen, Danske Handicaporganisationer (Ulykkespatientforeningen)
Ulla Skov, Danske Handicaporganisationer (Gigtforeningen)
Daniel Kjærsgaard Simonsen, Kontorchef, Sundhedsplanlægning, Region Nordjylland
Jens Ravnholt, Udviklingschef, Kvalitet og Forretningsprocesser, Region Nordjylland
Maja Lynderup Behrmann, AC-fuldmægtig, Region Nordjylland
Mødeleder: Anni Olesen
Sekretær: Maja Behrmann
1. Godkendelse af dagsorden
Referat:
Punkt 3 og 4 udskydes til næste møde, da der ikke foreligger en ny udpegning fra Danske
Handicaporganisationer.
2. Godkendelse af referat fra d. 11. december 2020
Referat:
Mødet d. 11. december blev aflyst, hvor seneste møde var d. 16. november. Referatet fra
dette møde blev godkendt.
3. Velkomst til ny repræsentant for Danske Handicaporganisationer
Referat:
Punktet blev udskudt
4. Konstituering
Der blev aftalt en midlertidig konstituering på mødet d. 16. november. Idet udvalget nu er fuldtalligt, besluttes en endelig konstituering.
Referat:
Punktet blev udskudt
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5. Høring om Region Nordjyllands hospitalsprofiler (oplæg)
Profilplanen 2021-2025 udspringer af Region Nordjyllands Budget 2020 ’Trædesten til Fremtiden’, hvor det beskrives, at der skal udarbejdes profiler for de enkelte hospitalsmatrikler. Det
overordnede formål med profilplanen er, at der udarbejdes klare profiler for regionens hospitaler, Psykiatrien samt Den Præhospitale Virksomhed – hvor er de i dag, og i hvilken retning
skal de udvikle sig i de kommende år. Profilerne danner rammen for den generelle faglige udvikling og opsætter generelle, fælles præmisser for denne udvikling.
Et særligt fokus i udviklingen af hospitalerne, Psykiatrien og Den Præhospitale Virksomhed,
er udviklingen af deres roller som udadvendte hospitaler og deres rolle i udviklingen af det
nære og sammenhængende sundhedsvæsen tæt på borgerne i samarbejde med kommuner
og almen praksis.
Patientinddragelsesudvalget bedes drøfte Profilplanen med henblik på at indgive et høringssvar til Region Nordjylland.
Bilag 1: Høringsmateriale
Bilag 2: Høringsbrev
Referat:
Mathilde Hougaard gav et oplæg om hospitalsprofilerne. På baggrund af oplægget og det
fremsendte materiale drøftede udvalget hospitalsprofilerne mhp. at give et høringssvar. Udkast til høringssvar udarbejdes på baggrund af drøftelserne og sendes til skriftlig godkendelse
i udvalget.

6. COVID-19 – vaccination og konsekvenser for behandling (oplæg)
Patientinddragelsesudvalget præsenteres for vaccineplanerne i Region Nordjylland og får en
aktuel status på, hvordan det ser ud med leverancer og vaccination af målgrupperne i Region
Nordjylland. Derudover gives der en status på COVID-19 situationen generelt, herunder hvordan COVID-19 aktiviteten på hospitalerne med bl.a. mange indlagte, har påvirket den øvrige
aktivitet.
Referat:
Ander Cinicola gav et oplæg på COVID-19 situationen, herunder status og plan for vaccination.

7. Udpegning til politiske klynger
Sundhedskoordinationsudvalget drøftede øget inddragelse af PIU i sundhedsaftale samarbejdet på deres sidste møde. Nedenfor fremgå indstillingen og referatet fra mødet:

Indstilling:
Det indstilles, at Sundhedskoordinationsudvalget;
1. Beslutter at Sundhedsaftalens områder gennemgås med henblik på at vurdere, hvor
brugerinddragelse/patientperspektiv (repræsentation) kan tænkes ind
2. Beslutter at Patientinddragelsesudvalget bidrager til udarbejdelsen af midtvejsevalueringen af Sundhedsaftalen 2019
3. Beslutter at Patientinddragelsesudvalget har fast deltagelse til Sundhedspolitisk Samling
4. Beslutter at Patientinddragelsesudvalget repræsenteres i de politiske klynger
5. Beslutter at Patientinddragelsesudvalget repræsenteres i relevante arbejdsgrupper i
klyngesamarbejdet
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Referat:
Alle indstillinger blev fulgt med følgende præcisering ift. indstilling 4 og 5:
4. Patientinddragelsesudvalget indgår i de politiske klynger med som udgangspunkt én repræsentant.
5. Klyngesamarbejdet kan efter behov invitere Patientinddragelsesudvalget til at være repræsenteret i relevante arbejdsgrupper.

Patientinddragelsesudvalget skal som følge heraf udpege én repræsentant til henholdsvis
Klynge Syd, Nord, Midt og Vest.
Mht. de øvrige indstillinger, planlægges inddragelse i midtvejsevalueringen af Sundhedsaftalen til næste møde i PIU. Der igangsættes en proces administrativt ift. at sikre, at repræsentation fra PIU indtænkes i relevante arbejdsgrupper.
Antal møder i klyngerne:
Klynge Nord: 3 møder
Klynge Vest: 3 møder (hvoraf det ene er i forlængelse af Sundhedspolitisk Samling)
Klynge Syd: 2-4 møder
Klynge Midt: 2-3 møder
Bilag 3: Kommissorium for de politiske klynger
Referat:
Følgende udpegning blev besluttet: Torben Andersen i Klynge Syd, Jørgen Lindskov i Klynge
Vest, Ulla Skov i Klynge Nord, Anni Olesen i Midt.
8. Drøftelse af konference – Pårørende i fremtiden
D. 11. januar afholdt Komiteen for Sundhedsoplysning virtuel konference om Pårørende i
Fremtiden – Hvordan styrkes medgang i modgang?
Bilag 4: Vidensdeling om pårørende i fremtiden
Referat:
Konferencen blev drøftet. Der var bred tilslutning til, at det var en god konference, med et
vedkommende emne. Der er tilslutning til at få muligheden for at deltage i virtuelle konferencer på denne måde.
Det blev aftalt at dagsordenssætte emnet på det kommende møde, med henblik på at få et
indblik i, hvad man allerede gør for de pårørende i Region Nordjylland.
9. Fastsættelse af 4. møde i 2021
Der var flere medlemmer, som var forhindrede i den foreslåede dato til 4. møde, hvorfor der
foreslås følgende alternative datoer:
Mandag d. 6. december kl. 10-12
eller
Onsdag d. 8. december kl. 10-12
Referat:
Det blev besluttet, at 4. møde i 2021 afholdes d. 6. december kl. 10-12.
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10. Meddelelser
Referat:
Der er udpeget to repræsentanter fra udvalget til at indgå i panelet til kåringen til Årets borgerinddragende initiativ. De har fået tilsendt 5 projekter, som skal have karakterer. Nordjylland er repræsenteret. Nordjylland har tidligere vundet prisen 3 ud af de 5 gange den har været uddelt.
Der ønskes dagsordenssat en orientering om psykiatriens hus, samt inddragelse af udvalget i
processen.
Til orientering har Center for frivilligt arbejde en platform til gennemgang af virtuelle møder.
11. Eventuelt
Referat:
Sundhedsprofil undersøgelsen iværksættes i februar med dataindsamling i foråret. Databearbejdning sker resten af året og data præsenteres primo 2022.
LUP indenfor somatikken offentliggøres i uge 8. Der dagsordenssættes et punkt på næste
møde med status og opdatering herom. Fremover går man over til at sende et mindre spørgeskema løbende, så man kan få data i hele året.
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