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Rammeaftale om samarbejde om specialeplanlægning mellem
Region Nordjylland og Region Midtjylland
Region Nordjylland og Region Midtjylland ønsker at tilbyde patienter i Nord- og Midtjylland udredning og behandling af højeste kvalitet. Regionerne har derfor en fælles opgave i at tilvejebringe et godt samarbejde om patientbehandling, uddannelse og forskning på tværs af de to
regioner.
Med dette udgangspunkt forpligter de to regioner sig med denne aftale til at samarbejde om
tilrettelæggelse af de højt specialiserede funktioner.
De to regioner er enige om, at placering af de højt specialiserede funktioner og indgåelse af
aftaler om formaliseret samarbejde således altid vil tage afsæt i den mest optimale faglige løsning, patientvolumen og geografiske forhold, herunder det forhold, at de to regioner tilsammen har et befolkningsunderlag på minimum 1,8 mio. indbyggere, der kan ses under ét.
For begge regioner er der tilslutning til visionen om gennem et samarbejde at styrke hospitalsbetjeningen i det vestdanske område bl.a. ved at skabe de bedste rammer for klinisk forskning, forskningsbaseret uddannelse og den forskningsbaserede udvikling af patientbehandling.
Et tæt universitetshospitalssamarbejde betyder, at det enkelte hospitals styrkeområder kan
udnyttes til begge regioners fordel.
Ved en koordineret specialeplanlægning og en systematisk arbejdsdeling sikres et patentunderlag, der giver det bedste grundlag for at fastholde og højne den faglige kvalitet af diagnostik, behandling, pleje, forskning og uddannelse. Patientgrundlaget for de specialiserede funktioner er 1,8 mio. borgere; for nogle funktioner er patientunderlaget det vestdanske område,
og for nogle funktioner er patientunderlaget hele landet. Dette giver de to regioners universitetshospitaler et, i international sammenhæng, betydeligt behandlings-, forsknings- og undervisningspotentiale. De to regioner er begge en del af Videreuddannelsesregion Nord, hvor der
konkret samarbejdes om den lægelige videreuddannelse.
Med aftalen ønsker begge regioner således at fastholde og udbygge samarbejdet om specialiserede funktioner, som tager udgangspunkt i de to regioners hospitalsplaner og psykiatriplaner.
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I forlængelse af ovenstående indebærer aftalen, at der tilstræbes kvalitet. Dette betyder, at
den højt specialiserede behandling tilrettelægges med afsæt i det gode patientforløb og styrkelse af det faglige samarbejde.
Aftalen koncentreres især om Aarhus Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital.
Samarbejdet omkring højt specialiserede funktioner giver begge universitetshospitaler muligheder for fortsat faglig udvikling af den højt specialiserede behandling og vil medvirke til på
sigt at kunne regionalisere behandling og undersøgelser, når de er blevet en del af den kliniske
hverdag i Danmark. Patienter, som henvises til behandling i anden region, skal principielt afsluttes til kontrol i egen region. Ved tvivl herom konsulteres de lægefaglige direktører via de
fastlagte koordinerende møder.
Der tilstræbes et konkret klinisk samarbejde specialerne i mellem. De kliniske afdelinger i de to
regioner indgår naturligt, og der hvor det er hensigtsmæssigt, et samarbejde om de højt specialiserede funktioner. Det er et krav til samarbejdet at der afholdes to årlige møder mellem de
involverede specialer. Et obligatorisk dagsordenspunkt for møderne er drøftelse af det for specialet relevante patientforløb mellem regionerne.
I forbindelse med Sundhedsstyrelsens godkendelse af specialiserede funktioner koordineres de
to regioners ansøgninger sådan, at den enkelte højt specialiserede funktion efter aftale enten
søges af den ene region, af begge regioner i et formaliseret samarbejde, eller af begge regioner hver for sig. Hvis en højt specialiseret funktion udelukkende tildeles én af regionerne, kan
befolkningsunderlaget i den anden region indregnes for funktionen.
De kliniske afdelinger indgår en formaliseret samarbejdsaftale ved funktioner, hvor dette anvises af specialevejledningerne jf. retningslinjer herom i Sundhedsstyrelsens Notat ”Specialeplanlægning – begreber, principper og krav” af 16. april 2015. Formålet er at sikre et højt fagligt niveau, størst mulig vidensdeling, effektiv ressourceudnyttelse og en bredere geografisk
dækning.
Direktørforum Nord, bestående af regionssundhedsdirektørerne i Region Nordjylland og Region
Midtjylland, fungerer som styregruppe for rammeaftalen. En faggruppe bestående af universitetshospitalernes cheflæger og ledelsesmæssige repræsentanter fra de to regioners sundhedsstabe bistår styregruppen.
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