
Aktivitetsoversigt - Sundhedsbrugerrådet i 2009 
 
Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland har i 2009 - drøftet og rettet fokus 

på følgende emner (mødedato er anført i parentes): 
 

 
• Ambulancekørsel i Regionen efter udbud (13. januar 2009) 

 
• Orientering om Erik Juhl-rapporten og opfølgningen herpå (13. januar 2009) 

 
• Forslag til mødetemaer i Sundhedsbrugerrådet for 2009 (13. januar 2009) 

 
• Situationen på det medicinske område (4. marts 2009) 

 
• Visions- og praksisplan på almen-lægeområdet i høring (4. marts 2009) 

 
• Sammenhængende patientforløb - ud fra patientvinklen (4. marts 2009) 

 
• Hvad får en kronisk patient ud af et forløbsprogram? (4. marts 2009) 

 
• Lærings- og mestringsperspektivet: Den velinformerede patient (4. marts 2009) 

 
• Høringssvar vedr. forslaget til sundhedsplan (16. april 2009) 

 
• Regionens nye ambulancekontrakter og Regionens vagtcentral i fremtiden (16. april 

2009) 
 

• Kronikerindsatsen (16. april 2009) 
 

• Borgernes perspektiv – udfordringer for kronikerindsatsen (16. april 2009) 
 

• Den kroniske patient – forskningsbaserede nærbilleder af livet med kronisk sygdom 
(16. april 2009) 

 
• Genoptræning i regionalt regi (9. juni 2009 på Hammel Neurocenter) 

 
• Helikopteroverblik over behandlings- og genoptrænings- og rehabiliteringsområdet (9. 

juni 2009 på Hammel Neurocenter) 
 

• Neurorehabilitering (9. juni 2009 på Hammel Neurocenter) 
 

• Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland (9. juni 2009 på Hammel Neurocenter) 
 

• Drøftelse af temaer til fællesmøde med Sundhedskoordinationsudvalget den 30. 
september 2009 (2. september 2009) 

 
• Budget 2010 for Region Midtjylland (2. september 2009) 

 
• Patientrelationer og de bløde værdier (2. september 2009) 

 
• Funktionelle lidelser (2. september 2009) 

 
• Fællesmøde med Sundhedskoordinationsudvalget, herunder vedr. kronikerpuljen (30. 

september 2009) 
 

• Telemedicin – fremtidige udfordringer (30. september 2009) 
 

• Det Nye Universitetshospital (DNU) og brugerinddragelse (30. september 2009) 
 

• Resultat fra landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse mm. (26. november 2009) 
 



 
Sundhedsbrugerrådet har afgivet udtalelser om følgende: 
 

• Om forslag til visions- og praksisplan for almen praksis, marts 2009  
 

• Om medicinske senge, marts 2009 + pressemeddelelse: Sundhedsbrugerrådet forudser 
nye overbelægninger 

 
• Om rapporten fra udvalget vedr. social ulighed i sundhed, april 2009  

 
• Pressemeddelelse: Sundhedsbrugerrådet kræver handling mod social ulighed i sundhed, 

april 2009  
 

• Om forslag til den første samlede sundhedsplan for Region Midtjylland, april 2009  
 

• Pressemeddelelse: Hjerneskadede skal sikres genoptræning i kommunerne, juni 2009  
 

• Vedr. forslag til nyt sundhedsbrugerråd for 2010-2013, juni 2009 
 

• Pressemeddelelse: Patienter frygter skrøbeligt budget, september 2009  
 

• Pressemeddelelse: Fremtidens hospital lytter til patienterne 
 
 
Sundhedsbrugerrådet har anmodet om følgende redegørelser:  
 

• Kommunale overtagelser af institutioner på social- og psykiatri-området, januar 2009  
 

• Behandlingskoncept for traumatiserede flygtninge, januar 2009  
 

• Status for overbelægning på de medicinske afdelinger, marts 2009  
 

• Redegørelse vedr. transport af hjælpemidler/behandlingsredskaber, marts 2009  
 
 
Sundhedsbrugerrådets medlemmer har deltaget i en række møder og 
arrangementer i 2009: 
 

• Møde med udvalget vedr. social ulighed i sundhed – afrapportering, februar 2009  
 

• Konference om kroniske udfordringer, marts 2009  
 

• Brugerworkshop – Det Ny Universitetshospital, marts 2009  
 

• Sparringsmøder vedr. udvikling af hjemmesiden i Hospitalsenheden Vest, efteråret 
2009  

 
• Indvielse af nyt kræftcenter i Herning, september 2009  

 
• Indvielse af Frank Gehry-bygningen, Heimdal, Århus, september 2009 

 
• Grundstensnedlæggelse, Det Ny Universitetshospital, oktober 2009  

 
• Konference om social ulighed i sundhed, oktober 2009    

 
• Flere Regionsrådsmøder 


