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Deltagere: Alle var mødt, undtaget Anni Faarup Christensen, som havde meldt afbud.  
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1-40-70-1-14 

1. Oplæg om Patientkontoret 

 

Patientvejleder i Region Midtjylland, Rikke Susanne Bang, gav oplæg om Patientkonto-

rets arbejde med at informere, vejlede og rådgive om patientrettigheder. Hun fortalte 

blandt andet om den aktuelle status på patientrettigheder i lyset af COVID-19 og svare-

de på spørgsmål om patientrettigheder i forbindelse med sygehusbehandling i anden 

region.  

 

Anni Faarup Christensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.  

  

1-40-70-1-14 

2. Oplæg om arbejdet med bæredygtighed i Region Midtjylland 

 

Faglig leder Maria Gaden og læge Anna Roe Rasmussen fra Center for Bæredygtige Hos-

pitaler gav et oplæg om arbejdet med bæredygtighed. Udvalget drøftede patienternes 

rolle i en bæredygtig omstilling med oplægsholderne.  

 

Anni Faarup Christensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.  

  

1-01-81-18-17 

3. Høring af Strategi for sundheds- og psykiatrihuse i Region Midtjylland  

 

Udvalget drøftede høringssvar til ”Strategi for sundheds- og psykiatrihuse”. Udvalget har 

tidligere haft lejlighed til at drøfte udkastet med Sundhedskoordinationsudvalget og har 

modtaget oplæg fra administrationen om det. Høringssvaret kan afspejle dette.  

 

Udvalget drøftede, at høringssvaret kan betone behovet for overblik over tilbuddene i de 

forskellige huse samt overvejelser om, at repræsentanter for patientforeninger og andre 

vejledningsressourcer kan få plads i husene til gavn for brugerne.  

 

Det blev aftalt, at input til høringssvar kan sendes til Lillian senest den 22. april.  

 

Anni Faarup Christensen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

  

1-40-70-1-14 

4. Tid til debat og gensidig orientering 

 

Efter forslag fra KB Nielsen aftalte udvalget, at det ønsker en opfølgning på oplægget om 

Patientkommunikation som udvalget modtog i februar 2019. 
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I forlængelse af dette orienterede administrationen om, at Region Midtjylland d.d. havde 

offentliggjort planerne om en ny app, som skal forbedre patientkommunikationen i Regi-

on Midtjylland. Se: https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyheder-2021/april-

21/ny-app-styrker-patientkommunikationen-i-region-midtjylland/  

 

Udvalget drøftede efter forslag fra KB Nielsen opfølgning på den orientering om venteli-

ster på høreapparater, som det modtog i november 2019. Udvalget efterspørger en op-

datering, når dette er muligt.  

 

KB Nielsen efterspurgte ”sidste nyt” i forhold til flyttedatoer for Regionshospitalet Gød-

strup. Administrationen følger op på dette.  

 

KB Nielsen orienterede om, at regionsældrerådet har fremsendt henvendelse om flex-

trafik og kollektiv trafik til regionsrådet. Patientinddragelsesudvalget tog orienteringen til 

efterretning.  

 

KB Nielsen efterspurgte en opdateret oversigt over aftaler i sundhedsaftalen. Leon Hiitola 

Iversen svarede, at Sundhedskoordinationsudvalget jævnligt modtager orienteringer om 

status på initiativer under sundhedsaftalen, som Patientinddragelsesudvalget også kan 

orientere sig i. Dagsordner og referater kan tilgås her: Dagsordener og referater for 

Sundhedskoordinationsudvalget - Region Midtjylland (rm.dk). Hvis man ønsker en mail, 

hver gang der kommer en ny dagsorden eller et referat, så kan man trykke på "Abonnér" 

på siden, der linket til ovenfor.  

 

Peter Husted Sørensen orienterede om, at Nyreforeningen aktuelt arbejder med spørgs-

målet om patientinddragelse i forhold til dialysemaskiner. Patientinddragelsesudvalget 

gav udtryk for opbakning til, at sagen rejses.  

 

Udvalget drøftede endvidere, at en mere generel drøftelse af patientinddragelse i forhold 

til indkøbsområdet kan dagsordenssættes på et senere møde.  

 

Lillan Andersen orienterede om nyt fra arbejdsgruppen om LUP og om status på underaf-

talen om palliation. 

 

Anni Faarup Christensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.  

  

1-40-70-1-14 

5. Aftale angående kommende møder 

 

Udvalget aftalte, at der skal foreslås nye mødedatoer.  

 

På den baggrund har administrationen efterfølgende mødet udsendt en Doodle til besva-

relse. Formandskabet har besluttet, at der skal holdes møder på de to datoer, hvor flest 

har tilkendegivet opbakning. De fastlagte mødedatoer er herefter 18. juni kl. 12.00-

15.00 og den 30. august kl. 12.30-15.30.  

 

Anni Faarup Christensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.  

https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyheder-2021/april-21/ny-app-styrker-patientkommunikationen-i-region-midtjylland/
https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyheder-2021/april-21/ny-app-styrker-patientkommunikationen-i-region-midtjylland/
https://www.rm.dk/politik/udvalg/sundhedskoordinationsudvalget/referater/
https://www.rm.dk/politik/udvalg/sundhedskoordinationsudvalget/referater/

