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for
rådgivende udvalg vedrørende hospitaler

Udvalget er nedsat i henhold til beslutning på møde i regionsrådet
den 14. december 2011 og skal fungere i perioden 1. januar 2012 –
31. december 2013.
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Fra administrationen deltager direktøren med særligt ansvar for
sundhedsområdet, afdelingschefen for Sundhedsplanlægning og
kontorcheferne for Hospitalsplanlægning og Aktivitets- og
investeringsplanlægning.
Der kan være yderligere ad hoc deltagelse fra administrationen, lige
som udvalget kan invitere andre personer, herunder andre
regionsrådsmedlemmer, til at deltage, når det er ønskeligt af hensyn
til en sags oplysning.
Udvalgets formål
Udover drøftelse af sager inden for hospitalsområdet, der skal
behandles i forretningsudvalget, vil udvalget skulle drøfte aktuelle
sager og temaer på hospitalsområdet bl.a. efter oplæg fra
administrationen.
Udvalget inddrages i arbejdet med en række større planer, der skal
udarbejdes i perioden. Ved udvalgets start vil udvalget få mulighed
for at udpege planer, som udvalget ønsker at følge særlig nøje. For
nuværende planlægges vedtagelse i 2013 af en
sundhedsberedskabsplan. Udarbejdelse af et høringsudkast til denne
plan forankres i det rådgivende udvalg vedrørende hospitaler.
Desuden skal regionsrådet i indeværende valgperiode vedtage en
sundhedsplan, og udvalget får til opgave at udarbejde et
høringsudkast til sundhedsplanen.
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Hospitalsudvalget vil kunne inddrages ved temadrøftelser med
deltagelse af eksperter og gennem drøftelser i udvalget med henblik
på at understøtte administrations arbejde med planerne.
Udvalget har desuden til opgave med at udarbejde en perspektivering
på baggrund af evalueringen af det præhospitale område.
Udvalget vil som en del af sit virke medvirke til at sætte fokus på den
nye kvalitetsdagsorden med henblik på integration af denne på både
ledelsesniveau og i det kliniske arbejde samt komme med
anbefalinger til prioritering af indsatsen.
Udvalget skal ligeledes bidrage til styrkelse af sammenhængen i
sundhedsvæsenet, dels på tværs af sektorer, f.eks. i form af bidrag til
arbejdet med revidering af kronikerstrategien, dels mellem den
somatiske og den psykiatriske del af sundhedsvæsenet.
Udvalget skal følge udviklingen i regionens samarbejde med Aarhus
Universitet omkring forskningsindsatsen på sundhedsområdet og
herved bidrage til at styrke sammenhængen mellem forskning og
udviklingen af patientbehandlingen på hospitalerne.
Udvalgets arbejdsform
Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af regionsrådet
vedtagne standardforretningsorden for særlige udvalg.
Udvalget beslutter, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes.
Udvalget forudsættes i den forbindelse at tilpasse sin mødeplan i
forhold til forretningsudvalgets møder.
Udvalget kan f.eks. afgive anbefalinger vedrørende sager, der skal
behandles i forretningsudvalget, anmode om yderligere oplysning
vedrørende et dagsordenpunkt, før det går videre til politisk
behandling, mv.
Efter behov kan der afholdes fællesmøder med det rådgivende udvalg
vedrørende nære sundhedstilbud.
Udvalgets mødedagsorden opdeles i to dele. Første del vedrører
sager, der er optaget på forretningsudvalgets dagsorden.
Anden del vedrører ”øvrige sager”, herunder sager, der er undervejs
til politisk behandling i Forretningsudvalg og Regionsråd,
orienteringssager, temadrøftelser, interne og eksterne oplæg mv.
Udvalgets medlemmer har ved henvendelse til regionssekretariatet
adgang til at få optaget sager på dagsordenen under øvrige sager.

Side 2

Udvalgets afrapportering
Referater fra udvalgets møder fremsendes til regionsrådets
medlemmer inden førstkommende møde i forretningsudvalget.
Udvalgets dagsordener og referater offentliggøres – med de
begrænsninger, der følger af lovgivningens bestemmelser om
tavshedspligt – på Region Midtjyllands hjemmeside. Endvidere
forelægges udvalgets overvejelser og anbefalinger, der kan støtte
regionsrådets drøftelser og beslutninger, løbende for
forretningsudvalget.
Sekretariatsbetjening
Det rådgivende udvalg vedrørende hospitaler sekretariatsbetjenes af
Regionssekretariatet.
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