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for
det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerhed

Udvalget er nedsat i henhold til beslutning på møde i regionsrådet
den 26. februar 2014 med opstart 1. marts 2014 og er blevet forlænget på regionsrådsmødet den 29. april 2015 frem til 31. december
2016.
Udvalget har følgende medlemmer:
Formand:
Næstformand:
Medlemmer:

Erik Vinther (V)
Susanne Buch Nielsen (F)
Olav Nørgaard (V)
Ole Davidsen (V)
Henrik Gottlieb Hansen (A)
Claus Kjeldsen (A)
Henrik Fjeldgaard (A)

Fra administrationen deltager afdelingschef Mette Kjølby og konst.
kontorchef Ida Rønne Antonsen, Koncern Kvalitet. Der kan være
yderligere ad hoc deltagelse fra administrationen, lige som udvalget
kan invitere andre personer, herunder andre regionsrådsmedlemmer
til at deltage, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning.
Udvalgets formål
Udvalget har til formål at bidrage til en styrket indsats for patientsikkerhed og en nedbringelse af antallet af fejl og patientskader i Region
Midtjylland. Udvalget skal bidrage til at sætte et øget fokus på arbejdet med patientsikkerhed samt være med til at synliggøre behovet
for en udvikling af patientsikkerhedskulturen.
Udvalget skal samtidig arbejde med realisering af aspekter af Region
Midtjyllands sundhedsplan, især i forhold til de emner, der relaterer
sig til sporet ”på patientens præmisser” og planen for ”Borgernes
Sundhedsvæsen”. Fokus vil især være på, hvordan sundhedsvæsenet
fungerer sammenhængende set fra patientens perspektiv.
Udvalgets opgave
Udvalget skal løbende udarbejde anbefalinger til regionsrådet vedrørende nedbringelse af antallet af fejl og patientskader på hospitalerne
i Region Midtjylland og styrkelse af patientsikkerhed i patientforløbet,
herunder samarbejdet med kommuner og almen praksis. Udvalget vil
arbejde med realiseringen af både Region Midtjyllands sundhedsplan i
forhold til temaet omkring ”På patientens præmisser” og planen for
Borgernes Sundhedsvæsen.
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Udvalget vil i sit arbejde bl.a. komme omkring følgende emner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Grundig introduktion til patientsikkerhedsorganisationen
Erfaringer fra udlandet i forhold til patientsikkerhedsarbejdet
Udfordringer for patientsikkerhedsarbejdet
Patientsikkerhed i et tværsektorielt perspektiv.
Lægernes rolle i patientsikkerhedsarbejdet
Patientsikkerhed i psykiatrien
Patientinddragelse og brugerstyret behandling som beskrevet i
Sundhedsplanen
Den koncerntværgående indsats vedrørende "På patientens præmisser"
Den ny nationale kvalitetsdagsorden som afløser for Den Danske
Kvalitetsmodel, herunder de kommende overordnede nationale
mål for kvalitet
Initiativet om behandlingsansvarlig læge.

Herudover vil udvalget i perioden deltage i Dansk Selskab for Patientsikkerheds årsmøde den 27. april 2016.
Udvalgets arbejdsform
Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af regionsrådet vedtagne standardforretningsorden for særlige udvalg.
Hvis det i løbet af funktionsperioden viser sig at være relevant, kan
udvalget vælge at holde møder med andre midlertidige eller rådgivende udvalg. Der vil blandt andet blive afholdt et fællesmøde med
det midlertidige udvalg vedrørende kræft omkring initiativet om den
behandlingsansvarlige læge.
Udvalget holder 4-5 møder i 2016. Møderne foregår på skiftende lokaliteter.
Udvalgets afrapportering
Udvalget afrapporterer sine anbefalinger på et temamøde i regionsrådet i efteråret 2016.
Sekretariatsbetjening
Det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerhed sekretariatsbetjenes af Regionssekretariatet.
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