
      Sygehusudvalget i Region Midtjylland    

             

  

Referat 

 Tirsdag den 18. december 2018 kl. 10.30 - ca. 15.00 

 Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum 

 

  Afbud fra Niels Peter på forhånd og Jesper dagen før grundet sygdom 

  

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden godkendt 

2. Godkendelse af referat fra 29. august.  

Referatet medførte ingen kommentarer 

3. Evaluering af kursusdagen den 1. november 2018 region Midt 

Der var jo afbud fra morgenstunden fra Henrik Fjeldgaard fra regionen grundet 

sygdom. Lillian gav i stedet en grundlæggende og god gennemgang af arbejdet 

med sundhedsaftalen. Vi havde forventet mere indhold i oplægget fra PLO, 

oplægget fra Silkeborg Kommune gav en god oplevelse af forholdene i 

Silkeborg Kommune. Med 66-67 deltagere oplevede sygehusudvalget også god 

opbakning fra lokalafdelingerne. Alt i en god kursusdag på trods af 

forhindringerne, vi kunne overveje at afvikle en ny kursusdag midt i den 

kommende sundhedsaftale-periode – dvs. eksempelvis i 2020. 

4. Opfølgning på mødet med landsbestyrelsen, sygehusudvalgene og de 

ældrepolitiske koordinatorer d. 15. november 2018 

Godt med oplæg fra Bjarne Hastrup. Pjece om sygehusudvalget blev 

præsenteret og drøftet. Det nære sundhedsvæsen bliver et kennedy-projekt. 

Lillian orienterede om dette sygehusudvalgs planer for 2019 med besøg i 

sundhedshuse og hospitaler  

• Pjece om sygehusudvalget, redigering og færdiggørelse samt distribution 

Pjecen suppleres med et indstik på en A4 side, hvor oplysningerne om vores 

sygehusudvalg står. Lillian udfylder A4-siden for vores udvalg og sender den 

ud til kommentering – som en wordfil,  

Vi påtænker at dele den ud på ældrepolitiske møder og på årsmødet i 

distrikterne. Lillian bestiller 400 pjecer som fordeles med 200 til hvert distrikt.  

5. Nyt fra Region Midtjylland de respektive udvalg 

• Det nære sundhedsvæsen 

Bent orienterer – der er afsat små midler til at udflytte opgaver til 

sundhedshusene. Lemvig, Skanderborg, Grenå, Ringkøbing og Skive. Her ejer 

regionen sundhedshusene. Der er tale om aktivitet, som kan udflyttes 

eksempelvis ved at personalet kommer til sundhedshusene. Der er også 

drøftelser vedr. yder-numre for fysio- og fodterapeuter. 

Bodil orienterer om svære problemer med lægedækningen i Lemvig 

Kommune. Aftalen med Nordic medicare er forlænget til sommeren 2019, 

dette samarbejde er der dog ikke udbredt tilfredshed med. 



Vedr. akutbiler, så er Bent gået sammen med en repræsentant fra Ældrerådet. 

Sagen om akutbiler i Ringkøbing-området mangler stadig belysning. Der 

kommer en lægebil i stedet for to akutbiler.  

Lillian retter henvendelse til regionen vedr. et ønske om en orientering om det 

præ-hospitale beredskab inkl. begreber, bemanding, evt. møde med en fra 

administrationen eller en fra udvalget for nære sundhedstilbud. 

• Hospitalsudvalget 

Ikke noget at referere pt. 

• Psykiatri- og socialområdet samt demensaftalerne 

Åbent hus og åbning  i november, et af de kommende møder i PIU den 23 maj 

2019 afholdes i psykiatrien på Skejby. 

6. Sundhedsaftalen 2019- 2022 

Vi forventer sundhedsaftalen kommer i høring primo januar med høringsfrist 

den 1. marts, Lillian udsender den til distriktsformændene, hvor der opfordres 

til at den sendes videre til lokalafdelingerne. Sygehusudvalget opfordrer 

distrikterne til at sundhedsaftalen bringes op på diverse distriktsmøder, Lillian 

samler kommentarer. Sygehusudvalget laver høringssvar på vegne af Ældre 

Sagen i distrikt 2 og 3.  

Lillian vil tale med Mirjana i sekretariatet om et notat vedr. fokuspunkter, et 

notat som kunne sendes med ud til lokalafdelingerne. 

7. Økonomi 2018 status + økonomi 2019 

Resterende tilgodehavende fra Ældresagen for 2018 er modtaget mod 

dokumentation af kassereren i distrikt 3. 

Udvalget har samme rådighedsbeløb som i 2018. Budget udarbejdes, men der 

skal ikke indsendes handlingsplan for 2019. 

Der anvendes samme procedure som i 2018, hvor godkendte udgifter 

refunderes efter fremsendelse til Ældre Sagen v/Rikke Sølvsten Sørensen. 

 

8. Patientinddragelsesudvalget 

Ældre Sagen har inviteret Ældre Sagens fem landsdækkende medlemmer af 

PIU til møde med besøg på Holbæk Sygehus med emnet det geriatriske team 

og fælles medicinsk ambulatorium. Besøg på Bispebjerg Hospital vedr. 

patientsikker sygehus og den gode udskrivning. Projekt” I patientens fodspor” 

om samarbejdet vedr. udskrivelser. Et fokus på genindlæggelser har medført et 

fald på 25 % i genindlæggelserne.  

Herudover har Lillian deltaget i et fællesmøde for formandskaberne i PIU 

arrangeret af regionerne. Erfaringsudveksling mv.  

Lillian orienterer om patientkontoret i Region Midtjylland, der er ansat 

patientvejledere. Næste møde i PIU afholdes i sundhedshuset i Grenå d.20/2 

2019, da PIU gerne vil se et sundhedshus i funktion. Et 3. møde den 19/9 

afholdes i Center for sundhed i Holstebro. Det 4. møde i 2019 er et fællesmøde 

med sundhedskoordinationsudvalget – foregår den 30 oktober oktober 2019. 

 

9. Planer 2019 

4 ordinære møder – gerne fast i Aulum grundet gode priser og god behandling. 



 

Præhospital beredskab i Regionen (akutbiler, lægebiler, ambulancerne, 

helikopter mv.) – evt. møde med Susanne Buch. 

 

Et ordinært møde i sygehusudvalget ønskes afviklet i sundhedshuset i 

Holstebro – Center for sundhed. 

To møder i regionen om sygehusudvalgets arbejde, et møde i hvert distrikt. 

Møderne kunne foregå i en ramme fra kl. 10 -13 med emnet præhospital 

beredskab med gæst (Susanne Buch i distrikt 2 og en tilsvarende i øst) fra 

regionen, og så med oplæg om sygehusudvalgets arbejde. Gerne i 3. kvartal – 

drøftes igen på næste møde. 

 

Undersøgelse af status for akut beredskab i kommunerne – Lillian laver udkast 

til brev som kan sendes ud til koordinationsudvalgene og de solitære 

lokalafdelinger. 

 

 

10. Nyt fra distrikt 2 og 3 inkl. Status Gødstrup og Skejby 

Distrikt 2 – temadag om demens den 15/1, med ekspertoplæg og workshops. 

Bent orienterer i den sammenhæng om Ældre Sagens ekspertkatalog, hvor der 

gives tilskud til honoraret. I februar arrangeres temadag med fokus på 

samarbejdet i koordinationsudvalget.  

Distrikt 3 – pt. ingen socialhum koordinator pt. Der arbejdes med at finde en, 

der afvikles møde desangående. Distriktsledelsen skal på besøg i Snorresgade 

den 7/2. 

Silkeborg Sygehus får igen prisen som landets bedste mindre sygehus i Dagens 

Medicin, afdelingen for ældre sygdomme i Skejby har også fået pris som 

landets bedste. Også en pris til Holstebro Sygehus. 

Gødstrup: Det er indtrykket, at der pt. er stille omkring Gødstrup 

Skejby: Stor strålekanon er ankommet, problemer med udsatte operationer 

grundet problemer i sterilcentralen.. 

11. Distribution af referater fra sygehusudvalget – forslag fra Niels Peter 

Forslaget fremlagt og drøftet, proceduren for udsendelse besluttes i de enkelte 

distrikter og distrikterne må selv beslutte hvorledes de vil gøre det. I distrikt 2 

udsendes det fra distriktets sekretær. 

12. Næste møde 25/4 i Aulum, vær opmærksom på at datoen er ændret. Mødested 

gerne i Aulum, men måske flyttes det til et andet afhængig af mødets indhold. 

13. Eventuelt  

Bent orienterer fra møde i regionens tilgængelighedsudvalg – emnerne har 

været letbanen i Århus og letbanen til Odder. Der afholdes to møder årligt, 

Bent påtænker at sende referaterne fra møderne ud til sygehusudvalget. 

 

  På udvalgets vegne 

 Lillian Andersen 

 Formand  


