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REFERAT 

Møde i: Fælles formandsskabsmøde SKU, PPU og PIU 

Dato: 11. december 2015 

Kl.: 13.30 – 14.30 

Sted: Regionsgården, Mødelokale H5 

Deltagere:  

Fra Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget: 

Per Seerup Knudsen, formand i SKU og PPU 

Ninna Thomsen, næstformand i SKU  

Erik Sejersten, næstformand i PPU 

 

Fra Patientinddragelsesudvalget: 

Kai Nørrung, formand 

Jette Bay, næstformand 

 

Fra sekretariatet: 

Katja Kayser, direktør, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Kø-

benhavns Kommune 

Else Hjortsø, vicedirektør, Center for Sundhed 

Lone Holm, chefkonsulent, Enhed for Tværsektoriel udvikling, 

Center for Sundhed, sekretær for Patientinddragelsesudvalget 

 

Dagsorden 

1. Præsentation af PIUs udkast til programerklæring  

PIUs formandskab har lavet et første udkast til programerklæring for udvalgets 

fremtidige arbejde. Formålet er at skabe klarhed og synlighed omkring udvalgets 

fokusområder og måde at arbejde på.  

 

På mødet vil formandsskabet for PIU kort præsentere udkastet til fælles drøftelse. 

 

Bilag: Udkast til programerklæring for PIU 

 

Referat: 

Jette Bay præsenterede tankerne bag og formålet med programerklæringen. 

Der blev udtrykt stor opbakning til PIUs fortsatte arbejde og et ønske om, at PIU 

også fremadrettet engagerer sig bredt i arbejdet med at implementere Sundhedsaf-

talen og den nye Praksisplan. PIUs arbejde kan også bruges som inspiration for 

kommunerne i forhold til at styrke den organisatoriske brugerinddragelse. 

 

Forud for mødet havde PIUs formandskab fremsendt en konkret sygehistorie fra et 

af sine medlemmer til drøftelse på mødet. Tilbagemeldingen fra mødet var en op-

fodring til, at det konkrete forløb indberettes som en samlet utilsigtet hændelse. På 
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den måde vil behandlingen af forløbet nå ud til de relevante personer, der har an-

svaret for at forebygge lignende hændelser. 

Sekretariatet i Center for Sundhed vil samtidig sørge for, at der sendes en generel 

status til PIU om patienternes indberetningsmuligheder og håndteringen af de ind-

berettede hændelser. 

 

 

2. Evaluering og feedback på samarbejdsaftalen mellem PIU, PPU og SKU. 

På sidste fællesmøde diskuterede formandskaberne udkast til samarbejdsaftale, 

som efterfølgende blev godkendt i de pågældende udvalg. Samarbejdsaftalen er 

vedhæftet dagsordenen. 

 

På mødet gør formandskaberne status på aftalen og drøfter eventuelle behov for 

ændringer eller nye tiltag. 

 

Bilag: Samarbejdsaftalen mellem PPU, SKU og PIU  

 

Referat: 

Der blev udtrykt tilfredshed med aftalens indhold og opbakning til, at samarbejdet 

kan fortsætte som hidtil. 

 

 

 

3. Aktuel status på implementering af sundhedsaftalen og høring af ny prak-

sisplan. 

 

På mødet vil formandskaberne gøre status på det aktuelle samarbejde omkring 

sundhedsaftalens indsatser, og formand for PPU vil give en tilbagemelding på de 

input, som PIU har bidraget med i høringssvaret til ny praksisplan. 

 

Baggrund: 

PIU indgår med to medlemmer i ’Arbejdsgruppen vedr. aktivt samarbejde med 

borgerne’, som er en af de tidsbegrænsede implementeringsgrupper i Sundhedsaf-

talen. PIU er derudover repræsenteret i Skrivegruppen vedr. Sundhedshuse, som 

ligger under ’Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer’ i Sundhedsaftalen. 

 

I fht ny praksisplan har PIU deltaget i tema-arbejdsgruppemøder og kommenteret 

på tekstudkast til ny praksisplan, inden den blev sendt i høring. PIU har derud-

over bidraget med et høringssvar på den samlede praksisplan. 

 

Bilag:  

 Udkast til ny praksisplan og PIUs høringssvar. 

 PIUs aktivitetsliste for år 2014-2015 
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Referat: 

Jette Bay og Kai Nørrung orienterede kort om de mange aktiviteter, som PIU har væ-

ret engageret i i forbindelse med implementering af Sundhedsaftalen. 

 

Per Seerup fulgte op med en tilbagemelding på PIUs høringssvar til ny praksisplan. 

Der er mange gode input, som vil blive brugt i den kommende implementering af pla-

nen.  

 

I forhold til implementeringen af praksisplanen fremhævede PIU, at det er vigtigt med 

indikatorer, der måler på det aktive samarbejde med borgere og pårørende, og at en af 

indikatorerne kunne være, at patientens egne behandlingsmål skal fremgå i behand-

lingsplanerne. 

 

4. Kort status på praksisområdets Samarbejdsudvalgs inddragelse af 

PIU 

 

Som opfølgning på samarbejdsaftalen har Samarbejdsudvalgene vedr. praksissek-

torens ydere været forelagt notatet, som alle stedet er taget vel i mod. Der har fo-

reløbigt ikke været konkrete henvendelser fra SU’erne til PIU. 

 

Referat: 

Punktet blev taget til efterretning, og det blev aftalt, at PIUs nye programerklæring 

vil blive sat på dagsordenen i SKU, PPU og de enkelte samarbejdsudvalg, når den 

er godkendt i PIU. 

 

 


