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 Valg til Sundhedsbrugerrådet 

Region Midtjyllands  
Sundheds bruger råd sørger  
for, at patienterne og brugernes 
holdninger bliver hørt.



Sundhedsvæsnet er noget af en kolos, så 
som patient eller bruger kan man godt 
føle sig lidt lille i kampen for at blive hørt. 

I Region Midtjylland indførte man 
derfor allerede ved regionens oprettelse 
i 2007 et råd bestående af patienter og 
brugere, som politikere og embedsmænd 
kunne rådføre sig med. For én ting er 
jo, hvordan verden ser ud fra en stol i 
regionsrådssalen eller fra et skrivebord i 
administrationen – noget ganske andet 
kan være, hvordan sundhedssystemet 
fungerer for dem, der bruger det. 

– Som patienter og brugere af sund-
hedsvæsnet er vi eksperter i, hvad der 
er brug for, når uheldet er ude og man 
bliver syg eller kommer til skade. Og vi 
ser nok tingene fra en anden vinkel end 
politikere og embedsmænd. Med Sund-
hedsbrugerrådet har patienter og brugere 
et talerør, siger Ejnar Pedersen, som er 
formand for Sundhedsbrugerrådet. 

Kontante meninger
Sundhedsbrugerrådet er et debat- og dia-
logskabende forum, der siden etablerin-
gen i 2007 har gjort sig bemærket i debat-
ten om sundhed og behandlingspsykiatri 
i Region Midtjylland gennem udtalelser, 
høringssvar og pressemeddelelser.

Rådet behandler ikke enkeltsager, men 
bliver hørt og ytrer sig om principielle 
og overordnede spørgsmål på sundheds-
området. Det kan for eksempel være i 

forbindelse med udarbejdelse af forløbs-
programmer for somatiske eller psykiske 
lidelser, den regionale udviklingsplan, 
regionens budget eller den nye sundheds-
plan.

– Faktisk har vi udtalt os om alt fra 
parkeringsproblematikker ved sygehu-
sene til regionens budget. Og vi er helt 
uafhængige forstået på den måde, at vi 
ikke er taget som gidsler. Vi siger vores 
mening, og ofte får vi at vide, at vi peger 
på noget, som man ikke lige har tænkt på, 
men som man nu vil tage med i overve-
jelserne. Jeg synes, der er stor lydhørhed 
over for de ting, vi bringer på bane, siger 
Ejnar Pedersen.

Samarbejde på tværs
Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjyl-
land består af 13 repræsentanter fra 
patientforeninger og brugergrupper i 
Region Midtjylland.

Medlemmerne er udpeget af de enkelte 
patientforeninger, men medlemmerne af 
rådet står sammen på tværs af diagnoser 
og særinteresser.

– Jeg er selv medlem af Kræftens 
Bekæmpelse, som jeg også sidder i regi-
onsudvalget for her i regionen. Men det 
betyder ikke, at jeg er Kræftens Bekæm-
pelses forlængede arm i Sundhedsbruger-
rådet. Som medlem af Sundhedsbruger-
rådet skal man være klar til at udtale sig 
og mene noget om kræft i dag, diabetes 

i morgen og psykiatri på onsdag. Til 
gengæld får man som medlem et bredt og 
indgående kendskab til sundhedsvæsnet, 
siger Ejnar Pedersen.

Nyt råd på vej 
I løbet af efteråret 2013 skulle der efter 
planen sammensættes et nyt Sundheds-
brugerråd i Region Midtjylland. 

Lige nu er der dog usikkerhed om, 
hvordan rådet skal sættes sammen, da 
folketinget har vedtaget en lov om, at alle 
regioner fremover skal have et patient-
inddragelsesudvalg. Det er nemlig ikke 
alle regioner, der i dag har et udvalg, der 
sikrer brugere og patienter et talerør. 

Region Midtjylland afventer lige nu, 
at sundhedsministeriet fastsætter de 
nærmere regler for sammensætning af 
patientinddragelsesudvalget. 

– Jeg håber meget, at vi kan bevare den 
nuværende, brede sammensætning af 
rådet, ligesom det brede og omfattende 
indhold i rådets opgaver bør bevares. I 
dag har vi mulighed for selv at tage initia-
tiv til dialog og kan tale med hvem, vi vil 
– såvel embedsmænd som politikere. Det 
bør der fortsat være mulighed for, siger 
Ejnar Pedersen.

Så snart detaljerne i forbindelse med 
den nye lov er faldet på plads, kan 
interesserede kandidater søge informa-
tion på Region Midtjyllands hjemmeside 
www.rm.dk. 
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