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Justeret tids- og procesplan for sundheds- og hospitalsplanen

Regionsrådet besluttede med aftale om budget 2019, at der skal udarbejdes
en ny sundheds- og hospitalsplan i Region Midtjylland. Proces- og tidsplanen blev godkendt den 28.
november 2019. Regionsrådet besluttede endvidere, at administrationen, set i lyset af forsinkelsen af
Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den fremtidige akutte sundhedsindsats, snarest vender tilbage med
evt. forslag til justeringer af procesplanen.
Regionsrådet har stort fokus på inddragelse, såvel politisk som borgerettet. Det blev således i forlængelse af døgnseminaret 14-15. januar 2019 aftalt at invitere til tre borgermøder og herudover to møder for
en særligt inviteret målgruppe. Afholdelse af møderne og behovet for ordentlig afrapportering / opsamling til de politiske udvalg og regionsrådet, før egentlig politisk behandling af en sundheds- og hospitalsplan, betyder, at det anbefales, at den oprindelige tidsplan justeres for at få et optimalt udbytte af aktiviteterne.
Folketingsvalget og anbefalinger til den akutte sundhedsindsats kan fortsat få betydning for tidsplanen.
På baggrund af ovenstående fremlægges vedlagte forslag til justeret tidsplan. Tidsplanen lægger op til,
at tidsrummet for inddragelse skubbes, således at den inddragende proces ligger i april – juni og den politiske drøftelse og behandling ligger i andet halvår af 2019.
Jf. sundhedslovens bemærkninger skal sundhedsplanen ikke sendes i egentlig høring, idet der er forudsat
inddragelse i udarbejdelsen. Dog skal der indhentes rådgivning fra Sundhedsstyrelsen og i samme ombæring kan eventuelle yderligere bemærkninger indhentes fra samarbejdsparterne.
Sundheds- og hospitalsplanen sendes til bemærkninger som administrationens forslag. Indkomne bemærkninger drøftes efterfølgende på politisk døgnseminar og godkendelse af sundheds- og hospitalsplanen indgår herefter i den almindelige politiske beslutningsproces.
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Tids- og procesplan for sundheds- og hospitalsplanen
Forum/aktører

Indhold

Budgetaftale inkl. sundhedsog hospitalsplan
Hospitalsudvalg, Udvalg for
Nære Sundhed og Psykiatri- og
Socialudvalget

Se aftaletekst

20. nov. 2018

Forretningsudvalget

Godkendelse af rammer og proces
for sundheds- og hospitalsplan.

28. nov. 2018

Regionsrådet

Godkendelse af rammer og proces
for sundheds- og hospitalsplan.
Oplæg / rammesætning og kort
drøftelse af de nærmere politiske
ambitioner for sundheds- og hospitalsplan
Orientering om procesplan for
sundheds- og hospitalsplan.
Oplæg / rammesætning og kort
drøftelse af de nærmere politiske
ambitioner for sundheds- og hospitalsplan
Oplæg / rammesætning og kort
drøftelse af de nærmere politiske
ambitioner for sundheds- og hospitalsplan
Kort afrapportering fra udvalgenes
drøftelser. Sundhedsstyrelsen præsenterer overvejelser vedrørende
den akutte sundhedsindsats. Regionsrådet drøfter rammer for
sundheds- og hospitalsplan.
Aftale om politisk ramme for sundheds- og hospitalsplanen
Orientering om forslag til justeret
tidsplan.
Formel godkendelse af politisk
ramme for sundheds- og hospitalsplanen
Godkendelse af forslag til ny tidsplan
Input til sundheds- og hospitalsplanen

Dato/periode
26. sept. 2018
12. og 14. nov.218

5. dec. 2018

Psykiatri- og Socialudvalget

6. dec. 2018

RMU ordinært møde

7. januar 2019

Hospitalsudvalg

9. januar 2019

Udvalg for Nære Sundhed

14. januar 2019
(døgnseminar 14. januar kl. 9.00 til 15. januar
kl. 10.00)

19. februar 2019

27. marts 2019
April eller maj 2019

April-juni 2019

Formiddag: Regionsrådet. Eftermiddag: Sundhedsstyrelsen
og specialerådsformænd + formandskab for RMU + Klinikforum. Aften: Gruppemøder.
Gruppeformandsmøde

Regionsrådet

PLO-M / almen praksis inviteres til et møde.






Praksisplanudvalget (27/5)
Kontaktudvalget
Patientinddragelsesudvalget (23/5)
RMU (4/4 og 21/5 – med
FU).
Klyngestyregrupperne og

Godkendelse af rammer og proces
for sundheds- og hospitalsplan.

Orientering om rammer og drøftelse af indhold. Tager udgangspunkt
i den politiske rammesætning. Inddragelsen sker fortrinsvis via sædvanlige mødefora og procedurer.
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April – juni 2019

Sundhedsstyregruppe
Sundhedskoordinationsudvalget (28/4 og (7/6)
Status til stående politiske
udvalg (efter behov).

Hertil diverse administrative
samarbejdsfora (Koncernledelsen, samarbejdsudvalg, Klinikforum, Sundhedsstyregruppen,
evt. faglige organisationer etc.)
Klinikforum
Tværfaglige specialeråd
Borgermøder
 Borgere
 Regionsrådet

Marts / maj 2019

5. og 7. august 2019

Medio 2019

Der tages forbehold for justering ift evt. afholdelse af folketingsvalg
Hospitalsudvalg, Udvalg for
Nære Sundhed og Psykiatri- og
Socialudvalget
(Sundhedsstyrelsen)

13. august2019
Forretningsudvalg
21. august 2019
Regionsrådet

Sundhedsfaglige (skriftlige) input
til hospitalsplanen
Borgermøderne tager udgangspunkt i temaer udvalgt fra den politiske rammesætning
Patientforeninger / Patientinddragelsesudvalget orienteres om dato
og sted for borgermøderne
Afrapportering af bemærkninger
fra borgermøder og samarbejdsfora + indhold i overskrifter.
Anbefalinger til akut sundhedsindsats
Afrapportering af bemærkninger
fra borgermøder og samarbejdsfora + indhold i overskrifter.
Afrapportering af bemærkninger
fra borgermøder og samarbejdsfora + indhold i overskrifter.

August – september 2019: Administrationen udarbejder udkast til sundheds- og hospitalsplan
baseret på politisk rammesætning og bemærkninger fra borgermøder og samarbejdsfora
8. oktober
Kl. 12.30 –
8. oktober
Kl. 16.00 –
Medio okt.

2019
16.00
2019
18.00
2019

Ultimo okt. – primo
dec. 2019

Regionsrådet

Temadag med gennemgang af administrationens forslag.

Gruppemøder

Drøftelser af udspillet.

Administrationen færdiggør udkast til sundheds- og hospitalsplan
ved bl.a. at forholde sig til evt. kommentarer fra grupperne.
Evt. bemærkninger til adminiJf. sundhedslovens bemærkninger
strationens forslag til sundskal en sundhedsplan ikke sendes i
heds- og hospitalsplan fra
egentlig høring, idet der er forudsamarbejdsparter – herunder
sat inddragelse i udarbejdelsen.
rådgivning fra SundhedsstyrelAdministrationens forslag til sundsen.
heds- og hospitalsplan er udarbejdet på baggrund af den politiske
rammesætning og de input, der er
givet ved borgermøder og i samarbejdsfora samt politisk drøftelse af
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udkastet på temadagen.
9. – 10. januar 2020

Regionsrådets døgnseminar

Drøftelse af administrationens udkast til sundheds- og hospitalsplan
inkl. evt. bemærkninger – med
henblik på politisk godkendelse /
aftale.
Afhængigt af omfanget af ændringer efter udsendelse af administrationens forslag i forlængelse af høringsfasen og den politiske drøftelse på døgnseminar, sendes forslaget til endelig godkendelse i januar
eller februar 2020.

Jan. / feb. 2020

Forretningsudvalget

Godkendelse af sundheds- og hospitalsplanen

Jan. / feb. 2020

Regionsrådet

Endelig godkendelse af sundhedsog hospitalsplanen
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