Patientinddragelsesudvalget
Tværsektoriel udvikling
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Opgang Blok B, stuen
Telefon 38 66 50 00

Møde i:
Dato:
Kl.:
Sted:

Patientinddragelsesudvalget
25. marts 2015
15.00-17.00
Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 6

Deltagere:

Fra Danske Patienter:
Malene Madsen, Nyreforeningen
Annette Rolsting, Bedre Psykiatri/LMS
Jette Bay, Scleroseforeningen
Fra Danske Handicaporganisationer:
Jens Barfoed, Hjernesagen
Lotte Klim, Diabetesforeningen
Marie Louise Allerslev, Osteoporoseforeningen
Fra Ældresagen:
Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden
Fra Regionsældrerådet:
Bente Clausen, Regionsældrerådet.
Sekretariat:
Else Hjortsø, Vicedirektør, Center for Sundhed
Jean Hald Jensen, Enhedschef, Enhed for tværsektoriel udvikling
Lone Holm, Udvalgssekretær (ved afbud: mail lone.holm@regionh.dk
eller mobil: 2065 0887)

Dagsorden
1. Kort nyt fra formand, næstformand og medlemmerne – hvad er der sket
siden sidste møde (sidste møde i PIU var den 19. februar), og hvad ligger der
af kommende aktiviteter. Herunder nyt fra arbejdsgrupperne under ny
praksisplan og udkast til høringssvar vedr. HOPP2020.
Kl. 15.05-15.50:
2. Sundhedsaftale 2015-2018 – med deltagelse af Per Seerup Knudsen
Sundhedsaftalen er nu blevet godkendt i Sundhedsstyrelsen, og Per Seerup Knudsen,
formand for Sundhedskoordinationsudvalget, vil på mødet give en kort orientering om
resultatet og de næste skridt. Derudover vil der være mulighed for at drøfte andre
emner af betydning for det tværsektorielle samarbejde, herunder HOPP2020.
Der er sat 30 minutter af til Sundhedsaftale-delen og 15 minutter til øvrige emner.

Dato: 19. marts 2015

En ny hjemmeside med Region Hs Sundhedsaftale 2015-2018 forventes lanceret i uge
13, og udvalget vil modtage link, så snart hjemmesiden er publiceret.

3. PIU’s bidrag til ny praksisplan og efterfølgende høring
Som led i udarbejdelsen af ny praksisplan for almen praksis har repræsentanter fra
PIU indgået i diverse arbejdsgrupper, der har bidraget til dele af den kommende
praksisplan. I vedlagte bilag ses, hvilke arbejdsgrupper PIU har deltaget i og her
fremgår det også, hvornår der er deadline for de enkelte temaafsnit i praksisplanen.
På dette møde fremlægges to emner til drøftelse (se efterfølgende sager):
’Patientinddragelse’ og ’Kronisk sygdom og den ældre medicinske patient’. De øvrige
emner vil af hensyn til den samlede tidsplan blive fremsendt til høring i PIU via mail
forud for den politiske drøftelse i Praksisplanudvalget.
PIU indgår desuden i høringen af den samlede praksisplan på linje med øvrige
høringsparter. Det samlede høringsudkast til ny praksisplan forventes godkendt på
PPU den 22. juni og sendes derefter i høring frem til slutningen af september 2015.
Det indstilles til udvalget:
- At tage orienteringen til efterretning
Bilag 1: PIUs inddragelse i ny praksisplan

4. Patientinddragelse i almen praksis – i ny praksisplan
Der foreligger nu et udkast til tekst til praksisplanen om patientinddragelse. Udkastet
fokuserer på patientinddragelse ud fra to perspektiver: aktivt samarbejde med
patienten om eget behandlingsforløb og organisatorisk patientinddragelse. Der er taget
udgangspunkt i ”Borgeren som aktiv samarbejdspart”, der er en af de 4 overordnede
politiske visioner for sundhedsaftalen. Der er i øvrigt en sammenhæng til sporet om
'lighed i sundhed', da det er vigtigt, at patientinddragelse sker under hensyntagen til
den enkeltes ressourcer, ønsker og behov for inddragelse i eget forløb.
Der har ikke været nedsat en arbejdsgruppe om emnet. Tekstudkastet er koordineret på
sekretariatsplan mellem Region Hovedstaden, Kommunekontaktrådet (KKR) og PLOH, og på PAS’ møde den 27. februar blev teksten anbefalet overfor
Praksisplanudvalget (PPU).
PPU skal drøfte tekstudkastet på sit kommende møde d. 13. maj.
Som aftalt i samarbejdsaftalen, skal Patientinddragelsesudvalget involveres inden
punktet forelægges for PPU.
Det indstilles til udvalget:
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At drøfte tekstudkastet om patientinddragelse.
Bilag 2: Patientinddragelse i almen praksis

5.

Kronisk sygdom og den ældre medicinske patient – i ny
praksisplan

Der er nu lavet et udkast til tekst til praksisplanen vedr. kronisk sygdom og den ældre
medicinske patient (bilag 3). I udkastet er der fokus på almen praksis´rolle ved
kronisk sygdom og i forløb med ældre medicinske patienter i håb om at forbedre
forholdene for de ældre, der har behov for støtte og hjælp til at klare
dagligdagen. Desuden er kræftområdet og herunder rehabilitering- og
palliationsforløb i forbindelse med kræft også beskrevet (bilag 4).
Der har været nedsat en arbejdsgruppe om emnet, som PIU har deltaget i.
Tekstudkastet vedr. kronisk sygdom og den ældre medicinske patient er desuden
koordineret på sekretariatsplan mellem Region Hovedstaden, Kommunekontaktrådet
(KKR) og PLO-H. Det er aftalt, at afsnit om børneastma (ad 2 i bilag 1) flyttes til
andet afsnit.
PPU skal drøfte tekstudkastet på sit kommende møde d. 13. maj. Som aftalt i
samarbejdsaftalen, skal Patientinddragelsesudvalget involveres inden punktet
forelægges for PPU.
Det indstilles til udvalget:
At drøfte tekstudkastet om kronisk sygdom og den ældre medicinske patient –
herunder tekstudkast til kræftområdet.
Bilag 3: Arbejdsgruppens notat vedr kronisk sygdom og den ældre medicinske
patient
Bilag 4: Notat om kræft rehabilitering og palliation

6. Eventuelt

Næste møde i PIU er den 4. maj 2015
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