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Kommissorium patientinddragelsesudvalget 

 

 

Udvalget er nedsat i henhold til beslutning på møde i regionsrådet  
den 31. januar 2018 og skal fungere i perioden 1. april 2018 til  
31. december 2021.  
 
Medlemmer  
 

• 3 medlemmer udpeget af Danske Patienter 
 

• 3 medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer 
 

• 1 medlem udpeget af Ældre sagen  
   

• 1 medlem udpeget af Regionsældrerådet  
 
De nævnte organisationer udpeger et tilsvarende antal af 
stedfortrædere. Danske Patienter og Danske Handicaporganisationer 
skal ved udpegningen af medlemmer sikre repræsentation af personer, 
der repræsenterer patienter med såvel legemlige (somatiske) som 
psykiske sygdomme og funktionsnedsættelser. 
  

Der kan være ad hoc deltagelse fra administrationen, lige som udvalget 
kan invitere andre personer til at deltage, når det er ønskeligt af hensyn 
til en sags oplysning. 
 

Udvalgets formål 

 

Udvalget har til formål at bidrage til at styrke brugerperspektivet på 
sundhedsvæsenet med særligt fokus på det nære og sammenhængende 
sundhedsvæsen og samarbejdet mellem de 5 somatiske hospitaler, 
behandlingspsykiatrien, praksissektoren og kommunerne. 
 

Udvalget skal på denne baggrund inddrages og høres i forbindelse med 
større politiske planer og inddrages i relevante brugergrupper. Derved 
vil medlemmernes viden og erfaringer om behandlingsforløb kunne 
indgå som en vigtig del af udviklingen af det samlede sundhedsvæsen i  
regionen.  
 
Udvalgets opgaver 

 
Udvalget skal: 

• inddrages systematisk i drøftelser af emner, der ligger inden for  
praksisplanudvalgets og sundhedskoordinationsudvalgets 
emneområder 

 
• inddrages systematisk i forbindelse med udarbejdelse af ny 
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Side 2

praksisplan for almen praksis. Herunder skal udvalget inden udarbejdelsen af 
praksisplanen i hver valgperiode indkaldes til et møde med Praksisplanudvalget, hvor 
forventningerne til samarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af praksisplanen drøftes, 
og hvor repræsentanterne af udvalget får mulighed for at give udtryk for forventninger og 
forslag til indholdet i praksisplanen. 

 
• høres i forbindelse med praksisplanen for almen praksis, bekendtgørelse om 

praksisplanudvalget for almen praksis, og i forbindelse med revision af planen.  
 

• inddrages systematisk i forbindelse med udarbejdelse af sundhedsaftalen. Herunder skal 
udvalget inden udarbejdelsen af  nysundhedsaftale i hver valgperiode indkaldes til et møde 
med Sundhedskoordinationsudvalget, hvor forventningerne til samarbejdet i forbindelse 
med udarbejdelsen af sundhedsaftalen drøftes, og hvor repræsentanterne af udvalget får 
mulighed for at give udtryk for forventninger og forslag til indholdet i sundhedsaftalen. 
 

• høres i forbindelse med udarbejdelse og revision af praksisplan for almen praksis og 
sundhedsaftalen 
 
Herudover kan udvalget: 
 

• drøfte og kommentere emner, som udvalget finder relevante for sammenhængen i 
patientforløb mellem  akuthospitalerne, behandlingspsykiatrien, praksissektor og  
kommunerne 
 

• udtale sig om principelle og overordnede spørgsmål på sundhedsområdet, herunder  
behandlingspsykiatrien, som regionsrådet, sundhedskoordinationsudvalget eller 
praksisplanudvalget forelægger for patientinddragelsesudvalget, 
 

• udtale sig om sagsområder som udvalget på eget initiativ har taget op deltage i 
arbejdsgrupper, fora og brugerpaneler, som beskæftiger sig med  sammenhængen i 
patientforløb mellem akuthospitalerne, behandlingspsykiatrien praksissektoren og 
kommunerne. 
 

Udvalgets arbejdsform 

 

Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Udvalget kan afholde møder andre steder end i regionshusene. 
 
Udvalget afholder mindst fire møder om året, eller når mindst 1 af udvalgets medlemmer 
fremsætter begæring herom.  
 
Udvalget kan afgive udtalelser vedrørende emner, der ligger indenfor udvalgets 
kompetenceområde.  
 
Der skal tilstræbes enighed om udvalgets prioriteringer. Hvis ikke det er muligt at opnå enighed i 
udvalget, kan udvalgets medlemmer hver især afgive synspunkter.  
 



 
 

Side 3

Udvalget behandler ikke enkeltsager.  
 

Udvalgets afrapportering 

Udvalgets dagsordener og referater offentliggøres – med de begrænsninger, der følger af 
lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt – på Region Midtjyllands hjemmeside. Ved 
valgperiodens udløb vil der blive udarbejdet en overdragelsesrapport, som samler op på 
udvalgets arbejde i valgperioden. Rapporten vil blive forelagt for regionsrådet. 
 
Kommunikation  

Udvalget vil løbende have fokus på at udbrede kendskabet til udvalgets arbejde. Udover 
offentliggørelse af dagsordener og referater, vil udvalgets høringssvar og udtalelser være at finde 
på hjemmesiden.   
 
Fællesmøder med politiske udvalg 

Udvalget vil årligt afholde et fællesmøde med Sundhedskoordinationsudvalget. 
 
Udvalget kan i løbet af valgperioden afholde fællesmøder med relevante stående udvalg. 
 
Sekretariatsbetjening 

Patientinddragelsesudvalget sekretariatsbetjenes af Regionssekretariatet. 
 
 
 


