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Referat af regionsudvalgsmøde i Syddanmark 26. november 

2020. (digitalt) 

Deltagere: Bent Meng Larsen, Betty Krorby, Kate Møbjerg 

Nielsen, Lars Peter Damkjær, Jan Stokholm, Tommy Simonsen og 

John Arne Sørensen (JAS) 

Ikke til stede: Mogens Hansen og Torkild Pedersen 

 

Dagsorden: 

1. Siden sidst, herunder seneste regionsmøde 

Gensidig orientering. 

2.  Hvilken rolle spiller læger i forhold til at få patienter med 

diabetes i gang med tilbud fra kommunerne? (Fredericia)  

RU retter henvendelse til lokalforeningerne om at de bør 

være opmærksomme på denne problemstilling. 

Et pilotprojekt med patientuddannelse kører i 5 vestjyske 

kommuner. Vi følger op. JAS taler med SDCO. 

3. Udbud af diabetesvarer. Er brugerinddragelsen OK? 

Vi er opmærksomme på, at fremtidige udbud i højere grad 

vil ligge hos regioner og stat, hvor der ikke er regler for 

brugerinddragelse. 

Lokalforeningerne gøres opmærksomme på dette. 

4. Samarbejde med lokalforeninger. Når RU sender mails til 

disse, får vi sjældent respons. 

Tages op på regionsmødet den 27/2. Tilbud om at deltage i 

bestyrelsesmøder eller andet møde. 

Vi ønsker respons på mødet 27/2. 



2 
 

5. Samarbejde med Børne/familiegruppen og ungegruppen. 

De har tidligere deltaget i møderne, senere modtaget 

mødeindkaldelser. På grund af manglende respons er dette 

ophørt. 

Mail til grupperne med tilbud om samarbejde og om 

hvordan det i givet fald kan etableres. 

6. Næste regionsmøde 27/2 2021 med valg. Foregår virtuelt. 

Når vi får deltagerlisten, ringes der til de lokalforeninger, der 

ikke står på listen med opfordring til at deltage. 

Vi spørger LF, BFG og UG hvad de kunne tænke sig at drøfte. 

7. Repræsentation i råd og udvalg. 

JAS repræsenterer RU i 

Sundhedsbrugerråd/Patientinddragelsesudvalg og i det 

Regionale Diabetesudvalg.(DURS) 

I DURS har vi 3 pladser, hvoraf 2 re fra RU og 1 fra 

Børne/familiegruppen. 

Bent indtræder i DURS. 

På Fyn er der er lokalt DURS. Dette vil også blive etableret 

ved Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk 

Sygehus. 

8. Generalforsamlinger i LF 2021. 

Forslag om at sende beretning og regnskab til medlemmer til 

kommentering, også til dem, der ikke har mailadresse. 

9. Der mangler lokalforeninger på Ærø og Langeland. Hvad gør 

vi? 

Tages op efter corona. 

10. Næste møde 

28/1 2021 kl. 18.30. Virtuelt. 
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11. Eventuelt 

Intet. 
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