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DAGSORDENSPUNKT 1: Godkendelse af dagsorden
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DAGSORDENSPUNKT 2: Oplæg om Steno Diabetes Center

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
1. At regionshandicaprådet tager orienteringen til efterretning.

SAGSFREMSTILLING
Oplæg om Steno Diabetes centret ved Allan Flyvbjerg, centerdirektør
og klinisk professor.
Steno Diabetes Center Copenhagen yder behandling af personer med
diabetes og står herudover for forskning og uddannelse samt udvikling
af nye metoder til at forebygge og inddrage personer med diabetes.
Oplægget giver en oversigt over centrets vigtigste aktiviteter samt et
overblik over de fremtidige strategiske sigtelinjer, herunder det
kommende diabetescenter ved Herlev hospital.
Herefter vil der være mulighed for spørgsmål og dialog med
regionshandicaprådet.
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DAGSORDENSPUNKT 3: Oplæg om patientansvarlig læge

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
1. At regionshandicaprådet tager orienteringen om patientansvarlig
læge til efterretning.

SAGSFREMSTILLING
Patientansvarlig læge er er nationalt initiativ, der implementeres i alle
regioner, og som skal være fuldt udrullet til alle kræftpatienter og øvrige
patientgrupper, hvor det er fagligt relevant, ved udgangen af 2019.
Center for Sundhed giver en status på indførelsen af patientansvarlig
læge i Region Hovedstaden.
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DAGSORDENSPUNKT 4: Meddelelser
-

Mundtlig status for fællesmøde med regionshandicaprådet,
sundhedskoordinationsudvalget, udvalget for forebyggelse
og sammenhæng og patientinddragelsesudvalget

-

Værktøjskasse om digital tilgængelighed til regionens
medarbejdere
Som led i regionens arbejde med at efterleve
tilgængelighedslovens krav er der i vinteren 2018/2019 lagt en
værktøjskasse om IT-tilgængelighed på regionens intranet.
Værktøjskassen indeholder vejledninger om, hvad
medarbejdere, som arbejder med digital kommunikation og
borger-/patientrettede IT-løsninger, skal gøre for at sikre, at
personer med handicap kan læse regionens digitale produkter.
Værktøjskassen blev lanceret for alle regionens medarbejdere i
februar 2019 og indeholder desuden information om
tilgængelighedslovens krav til regionens digitale produkter.
Herudover er alle webredaktører blevet undervist i at
tilgængelighedssikre regionens hjemmesider.
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DAGSORDENSPUNKT 5: Arbejdsplan 2019

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
1. At regionshandicaprådet drøfter emnerne til arbejdsplanen for
2019.

SAGSFREMSTILLING
Regionshandicaprådet fastlægger selv sin arbejdsplan.
Regionshandicaprådet har besluttet at arbejde med følgende emner:
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Regionshandicaprådet skal have fokus på medarbejderrettede
IT-systemer.
Invitere Region Hovedstadens Akuthjælp til et møde i
regionshandicaprådet, for at drøfte tilgængelighed ift. Akuthjælp
app’en.
Afholde en workshop om tilgængelighed i Smart Cities i
samarbejde med Center for Regional Udvikling og andre
relevante samarbejdspartnere.
Invitere politikere med til flere af regionshandicaprådets møder.
Undersøge hvordan regionshandicaprådet kan bidrage til
arbejdet i udvalget for værdibaseret styring.
En årlig opfølgning på regionens arbejde med brugerinddragelse
på forskellige områder (Der har været et oplæg om
brugerinddragelse i Den Sociale Virksomheds tilbud).
Status for Steno diabetescenter: Allan Flyvbjerg holdte oplæg om
det nye center på regionshandicaprådets møde i april 2017, hvor
det blev aftalt at han kan komme tilbage og holde oplæg med en
status.
At de 47 nye pladser til patienter med særligt behov for
rehabilitering, som oprettes i Frederikssund under Psykiatrisk
Center Nordsjælland, har høj kvalitet, at visitationen fungerer og
bliver anvendt til de borgere som har behov for dem. Skal på
mødet i september.
At Region Hovedstaden arbejder med at møde borgeren i
øjenhøjde – især inden for psykiatriområdet.
At kampagnen God Adgang også inkluderer den kognitive
tilgængelighed
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•
•
•
•

Undersøge hvilke muligheder der er for at anvende SP til at se og
benytte data om borgere med handicap. Herunder om der evt.
allerede arbejdes med det.
Følge op på regionens arbejde med ny lovgivning om tvang til
somatisk syge.
Invitere udvalgsformanden for udvalg for værdibaseret styring til
mødet i juni, med henblik på at undersøge hvordan
regionshandicaprådet kan bidrage til udvalgets arbejde.
Genoptage samarbejdet med patientinddragelsesudvalget (PIU).
Aftale møde mellem formandskaberne for PIU og
regionshandicaprådet.

Derudover er der en række emner, som regionhandicaprådet følger
løbende:
• Kampagnen God Adgang
• Implementering af Patientansvarlig læge
• Nye rammeaftaler for det sociale område
• Regionens arbejde med tilgængelighed
Regionshandicaprådets mødeplan for 2019:
• Onsdag d. 30. januar kl. 16-18
• Onsdag d. 27. marts kl. 16-18
• Onsdag d. 19. juni kl. 16-18
• Onsdag d. 11. september kl. 16-18
• Onsdag d. 20. november kl. 16-18
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