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REFERAT - MØDE 1

Patientinddragelsesudvalget
Mandag d. 12. februar 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)
Charlotte Jensen, Danske Handicaporganisationer (Diabetesforeningen)
Jens Kjær-Rasmussen, kontorchef, Kvalitetskontoret, Region Nordjylland
Mødeleder: Jens Ibsen under hele mødet
Referent: Ane Allermann Lemvigh, chefkonsulent, Sundhed på Tværs, Region Nordjylland

1. Præsentation og godkendelse af dagsorden
Udvalget præsenterede sig for hinanden af hensyn til det nyudpegede medlem, Charlotte Jensen
fra Danske Handicaporganisationer/Diabetesforeningen.
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat af referat (udgår)
3. Drøftelse af Forretningsorden, derefter konstituering
I forbindelse med etableringen af PIU vedtog udvalget en forretningsorden. Den kan findes her:
http://www.rn.dk/sundhed/til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/sundhedsfaglige-raad-ogudvalg/patientinddragelsesudvalget/-/media/Rn_dk/Sundhed/Til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/Sundhedsfaglige-r%c3%a5d-og-udvalg/Patientinddragelsesudvalget/Forretningsordenfor-PIU.ashx
Hvis der er ændringsforslag til forretningsordenen, bedes de fremført under punktet. Sekretariatet
har et ændringsforslag, der alene vedrører navnet på den afdeling, som huser sekretariatet.
Efter drøftelsen og evt. ændring af forretningsordenen skal udvalget konstituere sig med en formand og en næstformand.
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Udvalget godkendte den tidligere forretningsorden som gældende for denne periode med ændring af navnet på den afdeling, hvor sekretariatet hører hjemme; fra ”Sundhed – Plan og Kvalitet”
til ”Patientforløb”.
Forretningsordenen tilrettes og fremgår af udvalgets hjemmeside.
Efter godkendelse af forretningsordenen blev Jens Ibsen genvalgt som formand og Anni Olesen
genvalgt som næstformand.
4. Udpegning til diverse råd og udvalg
Der skal ske nyudpegning til de faste poster, som medlemmerne varetager på PIUs vegne:
• Patientudvalget ved NAU (2)
• Etisk Komité på Aalborg Universitetshospital (2)
• Kvalitetsrådet på Aalborg Universitetshospital (2)
• Indstillingsudvalget til Patienternes Pris (3)
Fra Regionsrådet er til Indstillingsudvalget udpeget Lone Sondrup (V) og Hanne Korsgaard
(A).
Der blev udpeget følgende:
• Patientudvalget ved NAU: Torben Andersen og Jens Ibsen, suppleant Ulla Ringgren Nielsen
• Etisk Komité på Aalborg Universitetshospital: Torben Andersen og Ulla Ringgren Nielsen,
suppleant Charlotte Jensen
• Kvalitetsrådet på Aalborg Universitetshospital: Jørgen Lindskov og Johannes Hvidegaard
• Indstillingsudvalget til Patienternes Pris: Jørgen Lindskov, Torben Andersen og Anni Olesen
Udvalget spurgte ind til, om der er nedsat råd eller udvalg på Regionshospitalet Nordjylland
(RHN), som PIU kan tilbyde at være med i. Jens Kjær-Rasmussen oplyste, at hele kvalitetsområdet i Regionen er under serviceeftersyn, så der kan komme ændringer – også på Aalborg Universitetshospital.
Udvalget besluttede at sende en henvendelse til Direktionen på RHN med forslag om at benytte
PIU i samme omfang som Aalborg Universitetshospital og i Psykiatrien, når der nedsættes nye
udvalg mv., hvor patientrepræsentation er oplagt.
Udvalget besluttede, at der skal laves en komplet fortegnelse over de råd og udvalg, som er nedsat på samtlige hospitaler, hvor patientinddragelse på organisatorisk niveau allerede sker – og
hvor der inddrages patienter med specifikke diagnoser. Sekretariatet forestår opgaven.

5. Fokusområder 2018-2022 og konference i 2018
Sidste år havde udvalget et årstema om tilgængelighed, hvilket medførte mange forskellige drøftelser. Jens Ibsen og Anni Olesen foreslår, at der besluttes en række fokusområder eller årstemaer og at der laves en brainstorm på hvad udvalget kunne tænke sig.
Sundhedsaftalen 2019-2022 og en ny praksisplan vil naturligvis være de to største enkeltområder, som udvalget skal arbejde med i både 2018 og 2019, men der er plads til andre emner også.
Sekretariatet vil præsentere en foreløbig skitse for den konference eller temadag, der skal afholdes i samarbejde med Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) i 3. kvartal 2018, og der er mulighed for at give kommentarer med til SKU, der holder sit første møde d. 23. marts 2018.
Udvalget drøftede mange aspekter, der spiller ind i det gode patientforløb: ansvarlighed, inddragelse af patienter og pårørende, koordination mellem de forskellige aktører i sundhedsvæsnet,
oplysning til borgerne om rettigheder og muligheder, rette hjælp til rette tid, ulighed mv.
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Eksempler på grænseflade-problematikker mellem aktørerne i sundhedsvæsnet fik også en del
plads; bl.a. hjælp til træning for bevægelseshandicappede; finansiering af Freestyle Libre (diabetesbehandling) og misbrugere med dobbeltdiagnoser i Psykiatrien.
Konklusionen blev, at det bliver implementering af Patientens Team i alle sektorer, implementering af patientansvarlig læge samt pårørendeinddragelse samt forløbskoordination, der bliver fokusområderne i 2018.
I dette spiller den planlagte konference eller temadag om patientinddragelse i samarbejde med
Sundhedskoordinationsudvalget i efteråret fint ind. Der vil blive nærmere involvering af udvalget i
planlægningen – formentlig formand og næstformand.

6. Forvaltning af forsøgsordningen med medicinsk cannabis-behandling i Region Nordjylland
Efter ønske fra Ulla Ringgren Nielsen skal der ske en drøftelse af hvordan Region Nordjylland forvalter forsøgsordningen med medicinsk cannabis-behandling. Som bilag er vedhæftet en artikel
fra Nordjyske, der har motiveret Ulla Ringgren Nielsens forslag med særlig fokus på ”lægeshopping”.
Faktuelt: Behandlingsdelen er Sundhedsstyrelsens ansvar og således den enkelte læges. Det betyder, at den enkelte læge kan afgøre om en patient kan få udskrevet medicinsk cannabis i forsøgsordningen. Den strukturmæssige del ift. om en patient har en praktiserende læge er Region
Nordjyllands ansvar. Sekretariatet vil give en kort status på forsøget.
Ulla Ringgren Nielsen indleder punktet.
Udvalget drøftede problemstillingerne, som der var blandede holdninger til. Derfor enedes udvalget om blot at konkludere, at det er et område, hvor der er brug for mere klare retningslinjer for
lægerne.

7. Kommentering af patientpjece til Aktiv Patientstøtte
I det nationale program Aktiv Patientstøtte er der en pjece målrettet patienterne under udarbejdelse. Programledelsen har spurgt om udvalget vil kommentere på pjecen, når det første udkast
er færdigt – og det har sekretariatet på udvalgets vegne sagt ja til. Desværre er der sket en forsinkelse fra grafikerne og derfor er pjecen ikke modtaget endnu. Den videresendes straks den modtages – ellers aftales en mailhøring.
Pjecen var ikke modtaget i sekretariatet til mødet, men der aftaltes mailkommentering, når den
modtages.
Sekretariatets bemærkning: alle har kommenteret og svarene er afsendt til Aktiv Patientstøtte d.
15. februar.
8. Meddelelser
Sekretariatet:
Arbejdsgruppen om Patientens Team på tværs af sektorer har færdiggjort sin rapport, der kan læses her:
http://www.rn.dk/sundhed/til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/sundhedsaftalen-20152018/udviklingsindsatser/behandling-og-pleje/afsluttede-projekter/5-2-1a-patientens-team-paatvaers-af-sektorgraenser/-/media/Rn_dk/Sundhed/Til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/Sundhedsaftaler/Sundhedsaftale-2015/Udviklingsindsatser/Behandling-og-pleje/5,-d-,2,-d,1A-Patientens-Team-p%c3%a5-tv%c3%a6rs-af-sektorgr%c3%a6nser/Dokumenter/PatientensTeam-paa-tvaers-af-sektorer-Principper-for-det-gode-forloeb-Endelig-udgave.ashx
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Sundhedsprofilkonference på Comwell Hvide Hus d. 12. marts 2018. Der er afbud fra Anni – andre? Og efterfølgende fra Charlotte. Ane kan heller ikke deltage.
Patientpanel der skal deltage i udvælgelse af modtager af Danske Regioners Initiativpris for Årets
Borgerinddragende Initiativ. Anni Olesen og Johannes Hvidegaard deltager.

Jens Ibsen:
Orienterer om deltagelse i workshop i Psykiatrien d. 30. januar 2018.
Jens udtrykte også undren over, at der var indbudt til en dag af samme karakter fra Aalborg Kommune dagen før uden at de to arrangører var vidende om det. Jens har efterfølgende skrevet en
mail til ældre- og handicaprådmand Jørgen Hein fra Aalborg Kommune og udtrykt sin undren
over, at de to instanser begge to udtrykker ønske om bedre samarbejde, men ikke gør det i praksis. Sekretariatets bemærkning: Jens er efter mødet inviteret til møde med rådmanden.

9. Mødedatoer til og med august 2018
Sekretariatet foreslår, at der så vidt muligt aftales en fast ugedag for møderne og at der aftales to
møder inden sommerferien og et i august:
Følgende datoer aftaltes – alle mandage og kl. 10.00-12.30 med efterfølgende frokost (når møderne holdes i Regionshuset):
• 16. april
• 18. juni
• 20. august
Invitationer er udsendt pr mail.
10. Eventuelt
For god ordens skyld blev de etiske spilleregler om udvalgets arbejde italesat: Der er ikke tavshedspligt, men det videregives ikke hvad den enkelte siger udover det referatførte, men der må
gerne refereres anonymt til ”en god mening”.

Kl. 11.15: Der blev taget nyt foto af udvalget, der uploades på udvalgets hjemmeside.
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