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Psykiatri og Social 
Administrationen 

 30-01-2014 
 
Bilagsoversigt til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social den 3. februar 
2014 
 
Punkt Punktets titel Bilag 
1 Godkendelse af dagsordenen Dagsorden for møde i Hoved-MEDudvalget for 

Psykiatri og Social fredag den 3. februar 2014 
 
Bilagsoversigt til møde den 3. februar 2014 i 
Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social 
 

2 Godkendelse af referater af 
møderne i Hoved-MEDudvalget 
for Psykiatri og Social den 13. 
december 2013 
 

Referat af møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri 
og Social den 13. december 2013 
 
 

3 Planlægning af arbejdet med 
Social Strategi i 2014 
 

Notatet ”Planlægning af arbejdet med Social 
Strategi i 2014”  
 
Oversigt over handleplaner i Social Strategi 
 

4 Sikkerhedsmæssige 
kompetencer og vikarer  
 

Kommissorium for arbejdsgruppe 
sikkerhedsuddannelse af vikarer 
 

5 Drøftelse af udkast til politik for 
billed- og lydmedier for Region 
Midtjylland med henblik på 
afgivelse af høringssvar 
 

Udkast til politik for billed- og lydmedier for 
Region Midtjylland 
 
Høringsbrev fra Bo Johansen 
 
Høringssvar fra LMU’er 
 

6 Drøftelse af udkast til 
”Patienten i pressen” – politik 
for mediernes adgang til at 
filme, fotografere eller 
interviewe patienter med 
henblik på afgivelse af 
høringssvar 
 

Udkast til ”Patienten i pressen” – politik for 
mediernes adgang til at filme, fotografere eller 
interviewe patienter 
 
Høringsbrev fra Bo Johansen 
 
Høringssvar fra LMU’er 
 

7 Evaluering af Min Tid 
 

Uddrag af referat af møde i Hoved-MEDudvalget 
for Psykiatri og Social den 14. december 2011 
 
MinTid 12. december 2011 – Oplæg 
 
MinTid – produktblad 
 
Punkter til afklaring – Oplæg udsendt med referat 
drøftelsen på HMU mødet den 14. december 2011 
 

9 Fælles akutte modtagelser - Akutprogram for Region Midtjylland, 2013- 2017 
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Punkt Punktets titel Bilag 
FAM 
 

 
Kommissorium, arbejdsgruppe vedrørende 
planlægning af integration af psykiatrien i de 
fælles akutmodtagelser 
 
Kommissorium, fælles regional arbejdsgruppe 
vedr. hospitalsvisitationer 
 
Plancher til oplæg – Fælles akutmodtagelser 
 

10 Indhentning af straffeattester i 
behandlingspsykiatrien i 
forbindelse med ansættelse af 
medarbejdere 
 

Indhentelse af straffeattester 
 
Indhentning af børne- og straffeattester 
 
Notat om Straffe- og børneattester 
 

13 Orientering om fælles politik 
for ansættelse af personale i 
Psykiatri og Social 
 

Ansættelse af personale i PS, fælles politik  
 

15 Orientering om arbejdstilsynets 
aktuelle engagement i Psykiatri 
og Social 
 

Arbejdstilsynets aktuelle engagement i Psykiatri 
og Social 
 

 


