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Udvalget er nedsat i henhold til beslutning på møde i regionsrådet
den 28. maj 2014 og skal fungere i perioden 20. august 2014 til
31. december 2017.
Medlemmer:
Formand:

Elna Birgit Hagen

Næstformand:

Jens Erik Madsen

Danske Patienter:

Schleroseforeningen
Karina Bentzen
Stedfortræder : Ann Belis Hansen,Nyreforeningen
Colitis-Crohn Foreningen
Anni Faarup Christensen
Bedre Psykiatri og LMS
Ralph Jørgensen

Danske Handicaporganisationer:
Kim Rattenborg
Landsforeningen SIND
Stedfortræder, Jan Madsen, Diabetesforeningen
Ghita Tougaard
PTU
Elna Birgit Hagen
Gigtforeningen
Lars Spliid Nielsen, Hjernesagen
Stedfortræder: Susanne B. Andersen, LEV Viborg.
Ældre sagen:

Lillian Andersen

Regionsældrerådet:

Jens Erik Madsen
K.B. Nielsen
Stedfortræder: Lis Jakobsen

Diabetesforeningen:

Jan Madsen
Stedfortræder: Hanne Merle Wulff

Hjerteforeningen:

Alice Holst Brask

Nyreforeningen:

Stig Hedegaard Kristensen

Der kan være yderligere ad hoc deltagelse fra administrationen, ligesom
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rådet kan invitere
andre personer til at deltage, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning.
Rådets formål
Sundhedsbrugerrådet skal behandle de mere generelle sager på sundhedsområdet, og
regionsrådet ønsker med nedsættelse af rådet at videreføre det tidligere sundhedsbrugerrådets
brede forankring af arbejdsopgaver, således at rådet inddrages og høres i forbindelse med
større politiske planer og inddrages i relevante brugergrupper. Derved vil brugernes viden og
erfaringer om behandlingsforløb fortsat indgå som en vigtig del af udviklingen af
sundhedsvæsenet i Region Midtjylland.
Rådets opgaver
Sundhedsbrugerrådet forventes at bidrage til at styrke brugerperspektivet på
sundhedsvæsenet, herunder det sammenhængende patientforløb mellem hospitaler,
praksissektoren og kommunale tilbud.
Sundhedsbrugerrådet er et debatskabende forum, der udtaler sig om principielle og
overordnede spørgsmål på sundhedsområdet og behandlingspsykiatrien, som regionsrådet,
sundhedskoordinationsudvalget eller andre forelægger for sundhedsbrugerrådet.
Sundhedsbrugerrådet kan på eget initiativ udtale sig om sagsområder, som tages op til
vurdering af rådet.
Rådets arbejdsform
Sundhedsbrugerrådet fastsætter selv sin forretningsorden.
Møderne i sundhedsbrugerrådet afholdes i forlængelse af møderne i
patientinddragelsesudvalget. Møderne kan også afholdes andre steder end i regionshusene.
Sundhedsbrugerrådet kan afgive udtalelser vedrørende de emner, der ligger indenfor rådets
kompetenceområde.
Der skal tilstræbes enighed i rådet om sundhedsbrugerrådets prioriteringer. Hvis ikke det er
muligt at opnå enighed i rådet, kan rådets medlemmer hver især afgive synspunkter.
Sundhedsbrugerrådet behandler ikke enkeltsager.
Rådets afrapportering
Sundhedsbrugerrådets dagsordener og referater offentliggøres – med de begrænsninger, der
følger af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt – på Region Midtjyllands hjemmeside.
Sekretariatsbetjening
Sundhedsbrugerrådet sekretariatsbetjenes af Regionssekretariatet.
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