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Punkt nr. 8  

Godkendelse af vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region 
Midtjylland 



Vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland  
 

§ 1 
 
Sundhedsbrugerrådet udtaler sig om principielle og overordnede spørgsmål på sundhedsområdet 
inkl. behandlingspsykiatrien, som Regionsrådet, Sundhedskoordinationsudvalget eller andre 
forelægger for Sundhedsbrugerrådet. 
 

§  2 
 
Sundhedsbrugerrådet kan på eget initiativ udtale sig om sagsområder, som tages op til vurdering. 
 

§ 3 
 
Sundhedsbrugerrådet skal være et debatskabende forum i relation til den forebyggende, 
behandlende og rehabiliterende sundhedstjeneste i Region Midtjylland. 
 

§ 4 
 
Sundhedsbrugerrådet skal medvirke til at formidle kontakten mellem borgerne i Region Midtjylland 
og de politiske organer. 
 

§ 5 
 
Sundhedsbrugerrådet kan fremlægge ideer og forslag til bedre samordning og koordinering inden 
for sundhedsområdet i Region Midtjylland. 
 

§ 6 
 
Sundhedsbrugerrådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder 
personalesager og klagesager. 
 

§ 7 
 
Sundhedsbrugerrådet udpeges af Regionsrådet. Det består af maximalt 13 medlemmer og et 
tilsvarende antal stedfortrædere efter indstilling fra følgende organisationer m.fl.: 
 
Patientforum:   6 medlemmer 
Sammenslutningen af ældreråd i Danmark: 2 medlemmer 
Direktionen i Region Midtjylland:  0 – 5 medlemmer 
 

§ 8 
 
Medlemmerne skal være bosiddende i Region Midtjylland. 
 

 
 
 



§ 9 
 
Medlemmer af Regionsrådet og ansatte i sundhedssektoren kan ikke være medlem af 
Sundhedsbrugerrådet. 
 

§ 10 
 
Sundhedsbrugerrådets medlemmer udpeges for Regionsrådets valgperiode. 
 

§ 11 
 
Sundhedsbrugerrådet konstituerer sig med formand og næstformand. 
 

§ 12 
 

Sundhedsbrugerrådet udarbejder en forretningsorden. 
 

§ 13 
 

Sundhedsbrugerrådet har møde med Sundhedskoordinationsudvalget 1 gang årligt. 
 

§ 14 
 
Sundhedsstaben i Region Midtjylland stiller lokaler og sekretærbistand i nærmere bestemt omfang 
til rådighed for Sundhedsbrugerrådet. 
 
 
 
 
 
 
Disse vedtægter træder i kraft den 20. februar 2007. 
Ændring af vedtægterne kan kun ske med Regionsrådets godkendelse. 
 
Således vedtaget den 
 
 
 
 
 
____________________              
             Regionsrådet  



   
 

Regionshuset
Viborg

Skottenborg 26
Postboks 21

DK-8800 Viborg
Tel. +45 8728 5000

www.regionmidtjylland.dk

  

Nedsættelse af et Sundhedsbrugerråd i Region Midtjylland                
 
I det følgende præsenteres forslag til nedsættelse af et Sundhedsbru-
gerråd under Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland. Nota-
tet beskriver forslag til proces og tidsplan for nedsættelse af rådet.  Dato 14.09.06
 Sagsbehandler: Signe Eriksen
Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet er forudsat i Sundhedslovens § 4: 
”Regioner og kommuner skal i et samspil med de statslige myndigheder 
og i dialog med brugerne sikre en stadig udvikling af kvaliteten og en ef-
fektiv ressourceudnyttelse i sundhedsvæsenet gennem uddannelse, 
forskning, planlægning og samarbejde m.v.” 

Sagsnr. 1-40-4-06V
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Sundhedsbrugerrådet foreslås nedsat med maksimalt 13 medlemmer, 
som repræsenterer den viden og de erfaringer omkring behandlingsfor-
løb m.v., som patienter er i besiddelse af, og som kan bruges til at høj-
ne kvaliteten i sundhedsvæsenet, herunder patienttilfredsheden.  
 
Set i lyset af den nyligt indgåede samarbejdsaftale på nationalt niveau 
mellem Patientforum og Danske Regioner omkring Patientforums bidrag 
til udviklingen af sundhedsområdet, foreslås det, at Patientforum bliver 
inddraget på regionalt niveau, idet de får ret til at indstille medlemmer 
til Sundhedsbrugerrådet.  
 
Patientforum repræsenterer 71 patientforeninger, herunder SIND. Der er 
dermed tale om repræsentation af et meget bredt udsnit af patientfor-
eningerne i Danmark. Patientforum har som overordnet mål at sætte fo-
kus på patienternes behov i dansk sundhedspolitik for derigennem at 
sikre så gode vilkår som muligt for patienter. 
 
1. Forslag til organisering af brugerinddragelse i Region Midtjyl-
land på sundhedsområdet 
 
1.1 Sundhedsbrugerrådets funktion 
 
Rådet for brugerinddragelse på sundhedsområdet i regionen benævnes 
”Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland”.  
 



Sundhedsbrugerrådet udtaler sig om principielle og overordnede spørgsmål på sundhedsområ-
det inkl. behandlingspsykiatrien, vedrørende sagsområder, som Regionsrådet, Sundhedskoor-
dinationsudvalget eller andre forelægger for Sundhedsbrugerrådet, herunder sundhedsplan, 
sundhedsaftaler, servicemål etc.  
 
Sundhedsbrugerrådet kan på eget initiativ udtale sig om sagsområder, som tages op til vurde-
ring. 
 
Sundhedsbrugerrådet skal desuden være et debatskabende forum i relation til den forebyg-
gende, behandlende og rehabiliterende sundhedstjeneste samt medvirke til at formidle kontak-
ten mellem borgerne i Region Midtjylland og de politiske organer. Sundhedsbrugerrådet er et 
supplement og ikke en erstatning for den direkte kontakt mellem borgere, sundhedsvæsen og 
politikere. 
 
Sundhedsbrugerrådet kan fremlægge ideer og forslag til bedre samordning og koordinering in-
den for sundhedsområdet i regionen. 
 
Sundhedsbrugerrådet må ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder per-
sonalesager og klagesager. 
 
Nedsættelsen af Sundhedsbrugerrådet afskærer ikke muligheden for, at der i regionsregi ned-
sættes ad hoc-udvalg med deltagelse af relevante patient- og brugerorganisationer på sund-
hedsområdet. 
 
1.2 Indstilling og udpegning af medlemmer til Sundhedsbrugerrådet 
 
Det foreslås, at nedenstående organisationer kan indstille medlemmer til Sundhedsbrugerrå-
det.  
 
Sundhedsbrugerrådet foreslås at bestå af maksimalt 13 medlemmer, som udpeges af Forbere-
delsesudvalget efter behandling i Sundhedskoordinationsudvalget og efter indstilling fra føl-
gende organisationer:  
 
Patientforum: 6 medlemmer + 6 stedfortrædere  
 
Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark: 
     2 medlemmer + 2 stedfortrædere 
 
Direktionen indstiller 0-5 medlemmer og stedfortrædere med henblik på repræsentation af 
mindre foreninger. 
 
Medlemmerne skal være bosiddende i Region Midtjylland. Det skal tilstræbes at sikre en bred 
geografisk repræsentation indenfor Regionen, lige som der vil blive tilstræbt en ligelig kønsfor-
deling i rådet.  
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Medlemmerne er lægfolk, som har et almindeligt kendskab til sundhedsvæsenet. Medlemmer 
af Regionsrådet og ansatte i sundhedssektoren i Region Midtjylland kan ikke være medlem af 
Sundhedsbrugerrådet. 
 
Sundhedsbrugerrådet konstituerer sig med formand og næstformand. 
 
Sundhedsbrugerrådets medlemmer udpeges for en valgperiode. 
 
Der foretages en evaluering af Sundhedsbrugerrådet efter 1 år. 
 
1.3 Sekretariatsbetjening m.v. 
 
Sekretariatsfunktionen forankres i Patientkontoret i sundhedsstabens afdeling for kvalitet og 
sundhedsdata.  
 
Der udarbejdes beslutningsreferat fra møderne. 
 
Møder afholdes 4 - 6 gange årligt.  
 
Sundhedsbrugerrådet har møde med Sundhedskoordinationsudvalget 1 gang årligt. 
 
Regionsrådet afholder udgifterne til Sundhedsbrugerrådet. 
 
 
2. Tidsplan for nedsættelse af Sundhedsbrugerrådet 
 
Det foreslås, at nedsættelsen af Sundhedsbrugerrådet sker efter følgende tidsplan: 
 
 
 
8. august 2006 Forslaget behandles i direktionen. 

 
21. august 2006 Forslaget behandles i Sundhedskoordinati-

onsudvalget. 
 

13. september 2006 
 

Forslaget behandles i Det Generelle Udvalg 

20. september 2006 Forslaget behandles i Forberedelsesudvalget. 
 

Oktober 2006 Patientforum, Sammenslutningen af Ældreråd 
i Danmark samt mindre foreninger anmodes 
om at indstille medlemmer til udpegning. 
De indstillingsberettigede vil blive bedt om, i 
det omfang det er muligt, at få eventuelle re-
gionale afdelinger i Region Midtjylland til at 
foretage indstillingerne til Sundhedsbrugerrå-
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det. 
 

15. november 2006 Indstillingerne behandles i Sundhedskoordi-
nationsudvalget 
 

13. december 2006 Forberedelsesudvalget foretager den endelige 
udpegning af medlemmerne 

Januar 2007 Sundhedsbrugerrådet holder sit første møde, 
hvor rådet bl.a. konstituerer sig. 

 
 
 

 
 

Side 4/4


	Forside bilag punkt 5.doc
	bilag_5.1.doc
	bilag_5.2.doc
	Nedsættelse af et Sundhedsbrugerråd i Region Midtjylland                


