
 

Ældre Sagens sygehusudvalg i Region Midtjylland 
 

Referat 
Tilstede: Bodil Carstensen, Bent Møller Jensen, Jesper Schou, Niels 
Peder Mols Jensen, Lillian Andersen og Torben Færk 
 
Møde den 25. april kl. 10.30 til ca. 15 
 
Sted: Center for Sundhed mødelokale 1, 1 sal 
Stationsvej 35, 7500 Holstebro 
 
Vi starter med kaffe og rundvisning i Center for sundhed  
Rundvisning ved centerleder Lene Holm 
 
Dagsorden: 

1.  Godkendelse af referat fra 18. december 2018 

Referatet godkendt – ingen indsigelser 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

3. Nyt fra PIU i region midt 

Lillian orienterer om at Region Midtjylland påtænkte at udbetalte diæter og 
kørselsgodtgørelse til møderne i PIU fremover skulle beskattes, dette er dog efter 
Lillian og PIUs protester nu meddelt fra Region Midtjylland, at det var en fejl. 
Høringssvaret til sundhedsaftalen er sendt afsted, og behandlingen er påbegyndt i 
sundhedskoordinationsudvalget 
Blodprøvetagning – henvendelse vedr. blodprøvetagning på Djursland. Rønde og 
Ebeltoft, patienten kunne ikke få en tid, og måtte køre videre til Randers. Lillian har 
spurgt i regionen til proceduren. 
27/5 møde i Ældre Sagen for Ældre Sagens PIU-medlemmer. 
4/10 møde for alle PIU fra hele landet. 
Næste møde i PIU i psykiatrien i Skejby, forrige møde var i sundhedshuset i Grenå. 
Lillian har på vegne af PIU deltaget i møde i Aktiv Patientstøtte. Oplevelse af at 
genindlæggelser er minimeret i projektet. Projektet er støttet af de fem regioner, og 
der deltager sygeplejersker fra alle regioner, støtten til patienterne har været pr. 
telefon, og med samtaler i forbindelse med udskrivningen. 
Konference vedr. pårørende, hvor blandt andet Dacapo-teatret deltog. Bent 
repræsenterede Ældre Sagen og Lillian repræsenterede PIU. Bent: Spændende dag 
også dialogen ved bordene, hvor der var blanding af pårørende og fagprofessionelle 
deltagere. 
Kigget på det med behandlingsgarantien, som er overtrådt 5 gange i februar måned, 
analysen viser at fejl i produceren ved henvisningen, proceduren revideres. Bodil 
spørger til kræftpakkerne, hvor der har været eksempler på længere ventetid. Det 
drejer sig primært om kræft- og hjerteområdet. 
Forløbsprogrammet for KOL-patienter har PIU haft i høring, PIU har afgivet 
høringssvar. 
Honorar til speciallæger – nogen praktiserende speciallæger må drive privat praksis 
ved siden af, det er en lovfæstet mulighed, der er etiske overvejelser i 
overenskomstens. Derfor kan behandling foregå i privat regi f.eks. som selvbetaler 



eller som forsikringspatient. Henvendelsen til PIU drejede sig om at et honorar alene 
bragte patienten foran i køen, Lillian undersøger videre, hvad sagen helt præcist 
drejer sig om. 
Informationsteknologi – henvendelse fra en i regionen, som spurgte til hvorledes 
informationsteknologien kunne patienttilrettes, fagpersonen inviteret til møde i PIU og 
emnet blev belyst. 

4. Borgermøder i region midt 

Regionspolitikerne i Region Midtjylland har inviteret til borgermøder, der har været 
følgende møder: Sundhed i landdistrikterne mv. i Rønde, Ældre og Sundhed i 
Horsens, Behandling på patientens præmisser i Brabrand, Sundhedshuse og 
psykiatrihuse i Holstebro, psykisk sygdom i Silkeborg, regionens målsætning har 
været at inddrage borgerne. 

5. Folketingsvalg 2019 – Pjece fra Ældresagen – Er Danmark klar til flere 

ældre 

Ældre Sagens pjece uddeles, Lillian tænker spørgsmålene er udmærkede. 
Status på pjece med indstik fra sygehusudvalget 
Pjecen runddelt på årsmøderne i distrikt 2 og distrikt 3 med indstik. 

6. Sygehusudvalgets opgaver 2019 

Fastsættelse af datoer for de 2 distriktsmøder + dagsorden inkl. oplægsholdere + 
sted for afholdelse 
Forslag: Paramediciner og politiker fra regionen. Kunne vi se akutbilen? Evt. en 
akutlæge. Lillian undersøger mulighederne for oplægsholdere 
30/9 i Vest I Aulum 
24/10 i Øst formentlig på Djursland 

7. Nyt fra distrikt 2 og 3 

Ny distriktsformand Hans Erik Nielsen fra Skive i distrikt 2. Der blev valgt nye 
koordinatorer for ældrepolitik, social-humanitær og motion. 
Ny distriktsformand Eigil Andreasen fra Hammel i distrikt 3. Der blev valgt ny 
ældrepolitisk koordinator i distrikt 3. 
På begge årsmøder indlæg fra sygehusudvalgets arbejde. 
  

Hospitalsudvalget 
Bodil: handler bl.a. om budgetterne og udmøntning af budgettet, der er påregnet med 
mindre antal ambulante besøg, der kommer nyt landsdækkende akutsystem, som 
dækker hele landet (vi er dog i tvivl vedr. region Hovedstaden) Lilian vil være 
opmærksom på det i PIU. 
 

Nære sundhedstilbud 
Bent: Arbejder med at forberede opgaveflytningerne fra hospital til kommunerne, der 
påtænkes at uddele midler til at udbygge det nære sundhedstilbud rundt omkring i 
regionen, både på sundhedshuse og i praksissektoren. 
Arbejder med udfordringen med at rekruttere læger til almen praksis, Bent nævner 
eksempel fra Skjern, hvor en lægepraksis på grund af arbejdspres har sagt 1000 
patienter fra, de patienter skal nu tilknyttes andre lægepraksisser. Ringkøbing-Skjern 
kommune har inviteret 10 medicinstuderende til en slags charmeoffensiv.  
I Lemvig er der etableret en regionsklinik med læger fra hospitalsenhed Vest, det er 
ikke startet endnu, hvordan vil det gå? I Bøvling er der nu en udbudsklinik.  
 
 



Sundhedskoordinationsudvalget 
Lillian: Undersøgelse viser, at der er forskel på akut beredskabet i kommunerne. Bl.a. 
har Samsø, Lemvig og Ringkøbing-Skjern kommune ikke udekørende akut 
beredskab. 
Der er kommet flere ting med fra vores høringssvar til sundhedsaftalen; bl.a. 
pårørende, økonomien ved sektorovergange. En tid med spænding – hvordan bliver 
det med en fremtidig sundhedsreform. 
  

Psykiatrien 
Jesper: Orienterer om interview i ugeskrift for læger vedr. geriatrien.  Der er for få 
geriatere, og hvis myndighederne vil i mål med ønsket om færre indlæggelser, så må 
der fokuseres på flere geriatriske speciallæger. Jesper har henvendt sig til Dansk 
Selskab for Geriatri og spurgt til en kortlægning over geriatrien, når Jesper får svar 
arbejder vi videre, Ældre Sagens sekretariat orienteres om emnet. Næste trin kunne 
være selve demensudredningen, ønsker en ”demenspakke”. 
Nævner dagens nyhed om psykiatriske patienter der har begået drab mv, og som det 
vurderes kunne være undgået, hvis behandling var sat ind i tide. Mange ældre 
psykiatriske patienter begår voldelige handlinger overfor personalet og andre 
patienter, det er en kedelig udvikling. 
  

8. Dato for næste møde 

18/6 er der temadag for medlemmer af sygehusudvalgene i Middelfart og 12/11 er 
der møde i Snorresgade hvor også landsbestyrelsen deltager. 
Næste møde 30/8 i Aulum Fritidscenter mødestart 09.30 og slut 12.30, hvorefter der 
er frokost inden vi kører hjem. 

9. Evt. 

Kaffe og historie fra Lillian. 
  
  
Venlig hilsen  
 
Torben Færk 
Foreningskonsulent 
Frivilligafdelingen 
Direkte: 28 10 48 45 
Mobil: 28 10 48 45 
tf@aeldresagen.dk 
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Læs vores 
persondatapolitik  
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