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REFERAT – MØDE - 7

Patientinddragelsesudvalget
Mandag d. 7. januar 2019 kl. 10:00-12:30
Mødelokale D, Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst
Mødedeltagere
Torben Andersen, Ældrerådene i Region Nordjylland AFBUD
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, Region Nordjylland AFBUD
Jens Ravnholt, udviklingschef, Kvalitet og Forretningsprocesser, Region Nordjylland
Mødeleder: Jens Ibsen
Referent: Ane Allermann Lemvigh, chefkonsulent, Patientforløb og Økonomi, Region Nordjylland
Gæster:
Thomas Kanstrup, specialkonsulent, Sundhedsplanlægning, Region Nordjylland (under punkt om
Praksisplan for psykologer)
Christoffer Rommedal Bidstrup, AC-fuldmægtig, Nære Sundhedstilbud, Region Nordjylland (under
punkt om Praksisplan for speciallægeområdet)

0. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
1. Godkendelse af referat fra møde d. 17. december 2018
Referatet blev godkendt.
2. Udarbejdelse af endeligt høringssvar på Sundhedsaftale 2019 (10:10-10:40)
På mødet d. 17. december 2018 brainstormede udvalget med input til et høringssvar, som er
sammenskrevet og udsendes med dagsordenen som bilag. Det er dette udkast, som udvalget
skal drøfte og tage endelig stilling til.
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Udvalget gennemgik det udsendte udkast til høringssvar og endte med enkelte rettelser, hvorefter
sekretariatet fremsender det til Sundhedskoordinationsudvalgets høringspostkasse.
3.

Præsentation af Praksisplan for Psykologer. (10:40-11:10)
Patientinddragelsesudvalget er høringspart i forhold til den kommende praksisplan for psykologer
i Region Nordjylland.
På mødet vil Thomas Kanstrup præsentere planen, hvorefter udvalget drøfter input til høringssvar. Høringsfristen er d. 18. januar 219.
Bilag vedhæftet.
Thomas Kanstrup præsenterede Praksisplan på Psykologområdet, der overordnet set er et driftsområde. Der findes en overenskomst mellem Psykologforeningen og Danske Regioner, der regulerer samarbejdet på landsplan, og praksisplanen er den nordjyske aftale mellem parterne.
Udvalget besluttede efterfølgende at fremsende et høringssvar med fokus på ventetider og på at
tilbyde sig med patientperspektivet i afledte udviklingsarbejder under denne plan samt til fremtidige planer.

4. Præsentation af Praksisplan for speciallægeområdet (11:20-11:50)
Patientinddragelsesudvalget er høringspart i forhold til den kommende praksisplan for speciallægeområdet i Region Nordjylland.
På mødet vil en medarbejder fra Nære Sundhedstilbud præsentere planen, hvorefter udvalget
drøfter input til høringssvar. Høringsfristen er d. 21. januar 2019.
Christoffer Rommedal Bidstrup præsenterede Praksisplan for speciallæge-praksisområdet, der er
koncentreret omkring kapaciteter og ydernumre med forslag om udvidelse med fire kapaciteter og
nedlæggelse af en række kapaciteter, der har været ubesatte i en årrække.
Udvalget besluttede efterfølgende at fremsende et høringssvar med fokus på ventetider og på at
tilbyde sig med patientperspektivet i afledte udviklingsarbejder under denne plan samt til fremtidige planer.
5.

Meddelelser
Jørgen Lindskov orienterede om at han og Johannes Hvidegaard er blevet kontaktet af ledelsen
på Aalborg Universitetshospital med meddelelse om at Kvalitetsrådet er nedlagt, og at arbejdet
med styring på området alene findes i ledelsessystemet. Udvalget enedes om at skrive til hospitalsledelsen og beklage nedlæggelsen samt udtrykke håbet om at patientsynsvinklen og patientrepræsentationen tilgodeses på anden vis.

6.

Eventuelt
Annie Olesen orienterede om at hun på udvalgets vegne havde udtalt sig til Nordjyske vedr. de
nye strammere regler om patientbefordring. Artiklen udsendes med referatet.
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