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Input til regionens sundheds- og hospitalsplan
Regionsrådet besluttede i forbindelse med budget 2019 at udarbejde
en ny sundheds- og hospitalsplan for regionen.
I den forbindelse ønskes indledende input fra RMU og HMU'erne til
planens indhold.
Proces
Processen med at udarbejde sundheds- og hospitalsplanen følger en
"tragtmodel". Sundheds- og hospitalsplanen tager således
udgangspunkt i regionsrådets sigtelinjer. Efter indledende møde den
14. januar 2019 med bl.a. RMU-formandskabet og formændene for
de tværfaglige specialeråd, vedtog regionsrådet den 28. marts 2019
den politiske ramme for sundheds- og hospitalsplanen, som er
konkretiseret i syv overskrifter (vedhæftet).
I perioden april – juni indhentes input og bemærkninger til planen fra
borgere, sundhedspersonale, medarbejdere og samarbejdsfora.
Herefter udarbejdes et egentligt udkast. Den samlede tidsplan er
vedlagt.
Input til regionens sundheds- og hospitalsplan
I forlængelse af overstående procesplan bedes RMU og HMU'erne give
input til regionens kommende sundheds- og hospitalsplan.
Vedlagte planchesæt kan anvendes som udgangspunkt for drøftelsen.
Plancherne indeholder de syv politiske overskrifter, som ledsages af
eksempler på spørgsmål til drøftelse.
Det enkelte udvalg kan vælge at give bemærkninger generelt eller
eventuelt at udvælge 1-2 af emnerne, som de vil gå i dybden med.
Generelt kunne det dreje sig om:
 Hvad bør der være særlig opmærksomhed på i planen?
 Hvilke udfordringer og udviklingstendenser er der for
hospitalsvæsenet i Region Midtjylland?
 Overvejelser i forhold til arbejdsstyrkeplanlægning og
uddannelse?
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Hvilken betydning kan de poliske fokusområder have for opgavevaretagelse, fastholdelse
og rekruttering?

Baggrund om sundheds- og hospitalsplanen
En sundheds- og hospitalsplan er en strategi, der udstikker retning og spor for udviklingen af
det midtjyske sundhedsvæsen og er retningsgivende for muligheder og håndtering af
udfordringer. Samtidig er det et konkret dokument over organiseringen af hospitalsvæsenet i
Region Midtjylland, fordelingen af akuthospitaler og specialer samt hospitalernes profiler.
I forbindelse med vedtagelsen af budgetaftalen blev det besluttet, at sundheds- og
hospitalsplanen skal:






Danne grundlag for de nuværende præmisser for sundhedsvæsenet,
Understøtte det sammenhængende sundhedsvæsen, hvor vi både udvikler det
specialiserede behandling og det nære sundhedsvæsen
Fastholde regionens position som førende i den sundhedsfaglige udvikling til gavn og glæde
for patienterne i regionen og i resten af landet
Fastlægge profiler og udviklingsspor for regionens hospitaler
Sætte retning for samarbejdet mellem region, kommuner og praksissektor, herunder også
samarbejdet om sundhedsdata.

Det er en central sigtelinje i planen, at alle borgere i regionen skal modtage samme høje
kvalitet i såvel akut som planlagt behandling.
Bilag:
 Politisk ramme for sundheds- og hospitalsplan (som forelagt på regionsrådets møde den
27. marts 2019 - Regionsrådets bemærkninger indarbejdes).
 Planchesæt (kan danne udgangspunkt for en præsentation på mødet).
 Tidsplan for sundheds- og hospitalsplan.
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