Patientinddragelsesudvalget
Tværsektoriel udvikling
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

REFERAT

Opgang Blok B, stuen
Telefon 38 66 50 00

Møde i:
Dato:
Kl.:
Sted:

Patientinddragelsesudvalget
25. maj 2016
17.30-19.00
Lokale H7, Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød

Deltagere:

Fra Danske Patienter:
Malene Madsen, Nyreforeningen (afbud)
Annette Rolsting, Bedre Psykiatri/LMS
Jette Bay, Scleroseforeningen
Fra Danske Handicaporganisationer:
Lotte Klim, Diabetesforeningen
Marie Louise Allerslev, Osteoporoseforeningen
Svend Christensen, Diabetesforeningen
Fra Ældresagen:
Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden
Fra Regionsældrerådet:
Bente Clausen, Regionsældrerådet.
Sekretariat:
Jean Hald Jensen, Enhedschefer, Enhed for tværsektoriel udvikling
(afbud)
Lone Holm, sekretær for udvalget

Dagsorden
1) Kort status – sket siden sidst
Annette orienterede om, at Psykiatrivirksomheden er ved at omlægge deres
ambulante og stationære behandling, og at der er blevet afholdt en
udviklingsevent med patientrepræsentanter, fagpersonale, administration
og politikere. Der er lanceret et projekt, der hedder Bedre behandling
under indlæggelse.
Jette fortalte, at der til repræsentantskabsmødet i Danske
Handicaporganisationer har været en diskussion af servicering af
patientinddragelsesudvalg i forhold til sundhedsområdet.
Kai orienterede om Ældre Sagens konference om pårørende, der holdes
den 26. maj på Nyborg Strand.
2) Opfølgning på fællesmøde med Regionshandicaprådet
Det indstilles til udvalget:
At følge op på og evaluere fællesmødet med Regionshandicaprådet, der

Dato: 30. maj 2016

afholdes samme dag kl. 16-17.30.
PIU var godt tilfredse med mødet, både indholds- og formmæssigt. Der
skal planlægges et formandsskabsmøde til efteråret. Sekretariatet forsøger
at finde en dato.
Vedr. diskussionen om brugerrepræsentanter i hospitalsfora: Den mail, der
er sendt til regionens kvalitetschefer omkring brugerrepræsentation i
hospitalsfora bedes sendt til udvalgets orientering.
Det blev ligeledes nævnt, at Sundhedsstyrelsen har lavet et sæt
anbefalinger omkring inddragelse af pårørende til alvorligt syge patienter.
De kan ses på nettet her:
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/~/media/AE70549836C2
4B72B95E025C6603FCDD.ashx
3) Evaluering af PIUs arbejde og de næste skridt
På sidste møde den 21. marts blev det besluttet, at udvalget på et
kommende møde skulle tage stilling til, hvordan der skal arbejdes videre
med resultaterne af evalueringen. Der er i mellemtiden kommet en
henvendelse fra konsulent Grethe Brorholdt, KORA, der gerne vil
igangsætte et evalueringsprojekt nationalt af de fem PIU´er. Yderligere
tilbagemelding afventes herfra.
Evalueringen i PIU viste et ønske om at se tydeligere resultater for de
enkelte patienter og at få et tættere samarbejde med kommunerne om bedre
kommunikation og sammenhæng i det tværsektorielle samarbejde.
Det blev også gjort klart, at det skal være overkommeligt at være
udvalgsmedlem. Det første 1½ år har været arbejdstungt, og alle
medlemmer har bidraget på hver sin vis i det omfang, det har været muligt.
Det kan betyde, at ikke alle når at læse alle mails og dokumenter, og at
skriveopgaver og møder må fordeles mellem dem, der har mulighed for
det.
På opfølgningsmødet den 21. marts, tog udvalget fat på at diskutere
motivationen ved at være medlem af udvalget. Her blev der lagt vægt på
det relationelle i samarbejdsformen og den personlige læring samt den
idealistiske del af arbejdet, hvor det er sagen og de svageste patienter, der
kæmper.
Det indstilles til udvalget:
 At tage en runde, hvor hvert enkelt medlem kort giver en status på,
hvordan de oplever/hvor de står i forhold til udvalgets opgaver,
arbejdsmænge og indflydelse
 At beslutte, om der skal arbejdes videre med resultaterne af
evalueringen, f.x. i form af en handlingsplan.
 At overveje, om der skal gøres mindre initiativer, der styrker det
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relationelle arbejde
Grethe Brorholt fra KORA har sendt et forslag til evaluering af PIU
nationalt. Det udsendes til PIU efter mødet.
Dernæst tog udvalget en runde, hvor hvert medlem gav en status på
udvalgets aktuelle arbejdsmængde og mødekadence.
Et par stikord fra runden:
Det blev foreslået, at PIU arbejder for at mindske ventetiderne i
ambulatorierne inden for en kort tidsfrist.
Der var tilfredshed med udvalgets korte referater fra de møder, de hver
især deltager i.
Der blev udtrykt ønske om at kende arbejdsplanen og opgaverne for
udvalget længere frem i tiden, så man bedre kan forberede sig.
Sekretariatet sagde i den forbindelse, at der ligger følgende opgaver
forude: høring af de to praksisplaner for fysioterapi og kiropraktik og
høring af implementeringsplan 2017 for Sundhedsaftalen.
Der blev spurgt, om der er særlige initiativer i budget 2017 for regionen,
som udvalget skal være særligt opmærksomme på. Sekretariatet vil følge
op på dette.
Det blev foreslået, at PIU især prioriterer regionens kvalitetshandlingsplan,
model for patientrepræsentationen på hospitalerne, sundhedsplatformen,
Bornholm som udviklingshospital og det tværregionale PIU-møde i
efteråret.
Der blev spurgt til, hvordan der arbejdes videre med de sårbare patienter i
regi af sundhedsaftalen. Sekretariatet undersøger det og vender tilbage.
Det blev efterfølgende aftalt, at der skal lave en handlingsplan som
opfølgning på evalueringen, og at Jette og sekretariatet laver et første
udkast.

4) PIUs deltagelse i møder/konferencer
PIUs medlemmer har i løbet af foråret deltaget i flere seminarer og
konferencer. Siden sidste møde har der været følgende arrangementer:
Danske Regioners bedømmelsespanel af patientinddragelsesinitiativer 25.28. marts: Bente og Annette
LUP-seminaret den 8. april: Kai og Lotte
Workshop om ny kvalitetshandlingsplan i Region Hovedstaden, den 20.
april: Jette
Patientsikkerhedskonferencen, den 26. april: Lotte
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Fællesmøde med Regionshandicaprådet og Psykiatriudvalget den 27.
april: Bente, Svend, Kai og Marie Louise
Konference om patientinddragelse, Yngre Læger, 28. april: Jette, Marie
Louise og Bente
Det indstilles til udvalget:
At tage oversigten til efterretning og eventuelt supplere med pointer fra
møderne.
Punktet blev taget til efterretning, og Kai orienterede om, at han og Jette
deltager i seminar om Bornholm som udviklingshospital den 6. juni. Det
blev ligeledes besluttet, at PIU ikke deltager i KLs ældrekonference til
efteråret.
5) Kort orientering om status i arbejdsgruppen vedr. aktivt samarbejde
Jette og Annette giver en kort orientering (5 min)
Punktet udgik, idet orienteringen blev givet på dagens forudgående møde
med Regionshandicaprådet.
6) Ændring af bekendtgørelse vedr. patientinddragelsesudvalget
I henhold til ændringen i bekendtgørelsen for patientinddragelsesudvalg
kan Regionsrådene nu beslutte at yde diæter, erstatning for tabt
arbejdsfortjeneste samt udgiftsgodtgørelse til PIUs medlemmer efter
bestemmelserne i §16 a i lov om kommunernes styrelse og regler fastsat i
medfør heraf.
Ændringen træder i kraft pr. 1 juli 2016. Sagen forventes sat på
dagsordenen på Forretningsudvalgets møde i juni måned og dernæst på
Regionsrådsmødet, så der en beslutning klar omkring den 1. juli.
Det indstilles til udvalget:
At tage sagen til orientering.
Udvalget tog punktet til efterretning.
7) Eventuelt
Lotte orienterede om, at det nu er muligt at melde sig som
patientrepræsentant til Medicintilskudsnævnet, hvis man er interesseret.
http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/indkaldelse-af-forslag-tilmedlem-af-medicintilskudsnaevnet

Næste møde den 13. juni kl. 16-18 er aflyst. PIU mødes igen den 22. august kl. 16-
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