
 

 Ældre Sagens sundhedsudvalg i region midt 
Referat fra udvalgsmøde tirsdag den 3 november 2020 
Aulum Fritidscenter , Markedspladsen 10, 7490 Aulum 
 
Afbud: Arne Pedersen og Tina Hosbond 
Deltagere: Bodil Carstensen, Bent Møller Jensen, Jesper Schou, Lillian Andersen og Karen Skou 
 
Godkendelse af dagsorden 
Valg af ordstyrer og referent: Bodil Carstensen ordstyrer, Lillian Andersen referent 
 
Opfølgning på referat fra 13 august 
Godkendt 
 
Status økonomi 
Brugt under 10.000. 
 
Siden sidst V/Lillian med flere 
 
Temamøde 19 november i Ældre sagen aflyst 
 
2,6 mio. Til forskning på Regionshospitalet i Randers 
Projekt omkring behandling og efterbehandling ved hoftebrud. 
Projekt omkring forløbet for patienter med akut åndenød 
 
Lægemiddel Keytruda til lungekræftpatienter i kemoterapi 
Keytruda er godkendt og kan forlænge levetiden for patienter med lungekræft i kemobehandling  
med 7 måneder i nogle tilfælde op til 18 måneder. 
 
Besøg hos Region Sjællands nyetablerede Sundhedsudvalg 
Lillian informerede der om arbejdet i udvalget i region midt. 
 
Status Buurtzorg i Ikast-Brande (Engesvang) 
Godt med færre nye personaler i hverdagen i hjemmet 
Drøftet VIVES undersøgelse af, hvor mange med behov for hjælp, der ikke får denne. 
Drøftet status for rengøring under coronakrisen. Vi afventer nyt fra Ældresagen. 
 
 
Kopa rapport 
Ældre patienters øjenvidneberetninger fra sundhedsvæsenet. 
De ældre patienter og deres pårørende inddrages ikke. Der tales hen over 
hovedet på patienterne. 
 
Status på sundhedsudvalget pjece incl. Reaktioner 
IT afdelingen spørges til adgang Karen undersøger. 
Henvendelse fra Karen med baggrund i problematikken med ny benævnelse for 
de pladser, der henvises til ved udskrivning fra sygehus, når man ikke kan komme hjem til eget 
hjem. Erlægges der betaling for disse pladser. Forespørgsel fra Rønde. 

 



Vi følger op på sagen. 
Vi afventer ny pjece med SUU. 
 
Praksisplan for almen praksis - Høringssvar 
Udkast godkendt. 
Regionsklinikker er anerkendte, nu laves der også rene kommercielle klinikker, disse udelukkes fra  
lægefællesskabet. 
Der etableres lægepartnerskaber. 
Kommentarer til Praksisplanen tilsendes Lillian  indenfor 14 dage. 
Referat fra workshop 5 marts 2020: 
Fælles beslutning med patienter, på hospitaler. og i almen praksis 
Lighed i sundhed og forebyggelse - patienter skal behandles forskelligt og forebyggelsesagendaen 
 er vigtig. 
Tilgængelighed og digitale løsninger - øget borgertilgængelighed via video, samt videokonferencer  
mellem faggrupper og sektorer. 
Samspillet mellem almen praksis, hospital og kommune incl. Borgerperspektiv. 
Lægedækning og rekruttering - en fælles opgave. 
Rammerne for de næste 10 års organisering findes på sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk 
Der mangler geriatere for en helhedsudredning hos ældre medicinske patienter. 
 
 
Rette borger i rette seng. Egen seng hjemme, akutplads, Hospital. 
 
Vi har modtaget høringsudkast til Fødeplan for region Midtjylland. Sundhedsudvalget kommenterer  
ikke på denne. Der fremsendes kommentarer fra PIU. 
 
Årshjul 2021 
Besøg i Randers udsættes til sent efterår 2021. 
Mødedatoer 23/2 - 18/5 - 26/8  - 30/11. Mødested fortrinsvis Aulum. 
 
 
Fokuspunkter DÆMP 2021 
Uddannelse af flere geriatere og sikring af at der skaffes uddannelsesstillinger til disse. 
Forløbet for Den ældre medicinske patient - sektorovergange 
Medicingennemgang , FMK som støtteredskab for alle. 
Vi tager kontakt til en repræsentant fra Midtklyngen (f.eks. Viborg) for drøftelse af  
klyngesamarbejdet. 
Vi forsøger at få en regionspolitiker med til et møde for bl.a. Drøftelse af sektorovergange. 
Temamøde Djursland udsættes. Evt. Ændres indhold af temaer. 
 
PIU status på Sundhedsaftalen se referat fra Sundhedsstyregruppen samt møde i  
sundhedskoordinationsudvalget 28/5 2020. 
 
Aftale om palliativ indsats er på vej i høring. Vi afgiver høringssvar, når den kommer. 
Indsatsen om palliation halter. Almen praksis afventer handling fra palliative speciallæger og  
palliative teams. 
Ikke alle modtager det palliative tilbud når de er i terminal fase. 
 

http://www.sst.dk/


Styregruppemøde i LUP (landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser) 
Lillian er udpeget til styregruppen som repræsentant for PIU (Patientinddragelsesudvalget) 
1 møde afholdt virtuelt den 25/9-2020. 
Pkt. For drøftelse - Den glidende overgang til fremtidens LUP (virtuelt) 
Dataindsamling i gang for 4 LUP undersøgelser - psykiatri - somatik - akutmodtagelse og fødende 
One page pr. Undersøgelse (en side) - resultater af undersøgelsen 
LUP undersøgelser bevares i rigsarkivet. 
Vigtigt med en tværsektorel undersøgelse. Både kommuner og region er en del af projekt 
 "Et samlet patientoverblik" 
Der udarbejdes dagsordenspunkt for medtagelse i den nationale bestyrelse - af formand  
Ole Thomsen, for sikring af involvering af alle parter, stat, region og kommuner. 
Det besluttes i regionerne om de selv vil håndtere patientoplevelser eller om det skal ske i et  
samarbejde med KOPA(kompetencecenter for patientoplevelser). Tilbagemeldingen inden den 1/12. 
 
Nyt fra regionsrådet 
Antal sengepladser på hospices i region midt undersøges. 
Hospice søholm 13 pladser 
Hospice Anker Fjord 12 pladser 
Hospice Limfjord  12 pladser 
Hospice Djursland 15 pladser 
Gudenå Hospice 11 pladser 
Ialt 63 hospicepladser i region midt. 
 
Nyt fra sundhedskoordinationsudvalget 
Øget medicinforbrug. 
Indsats i 2021 i.f.t. Sundhedsaftalen - overvægt 
Pejlemærker for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen 
Status Sundhedsaftalen 2019-2023: 
 Akutte somatiske genindlæggelser 
Akutte indlæggelser i psyk. Tvangsindlæggelser over 16 år 
Sammen om ældre borger på akut området 
Status på den nære psykiatri 
 
 
 
Nyt fra nære sundhedstilbud 
Øget medicinforbrug 
Udviklingsplan for Regionshospitalet i Silkeborg 
Sundhedshus i Holstebro evt. CT scanner i nærområdet. 
Fælles medicinkort fungerer endnu ikke. Fæelles medicinkort som centralt tværsktorelt  
visningsværktøj. 
Forebyggelige indlæggelser ændres til forebyggelige ophold ved registrering. 
 
 
Nyt fra Hospitalsudvalget 
Udbygning af psykiatrien i Viborg 
Stationære Covid 19 klinikke etableres 
Ventetider på høreområdet er bedret. Lavest 35 uger op til 86 uger. 



Servicering halter samt kapacitet til udredning. 
 
Nyt fra Psykiatrien 
Geronto psykiatri kører under almen psykiatri, dette er meget uhensigtsmæssig. 
 
Nyt fra distrikt 2 og 3 
Hvordan distribueres nyt fra udvalget samt problemstillinger. Drøftet. 
Lillian kontakter Preben Staun vedr. Fokus i landsbestyrelsen. 
Distrikt 2 Ny formand, næstformand og sekretær. 
Distrikt 3 Ny formand , næstformand, kasserer og sekretær. 
 
Bodil, Bent og Lillian stopper i sundhedsudvalget til det kommende årsmøde. 
Nye emner efterlyses. 
 
Eventuelt - incl. Punkter næste møde samt dato for møde 
Ældre og selvmord projekt folder og instruks. I ÆS blad december. 
Foldere kommer ud til fagpersonale og politi. 
Der er udarbejdet ny SUU folder. 
 
Man begynder at se Parkinson sygdom som opstået i tarmen. 
 Man forsker stadig i forhold til om Alzheimer også opstår i tarmen. Iflg. Jesper. 
 
Møde slut kl. 16 
 
 
Sendt fra min iPad 
Med venlig hilsen 
Lillian Andersen 
 

 


