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Tema

Kort beskrivelse

Evt. forslag til

Forslag til

oplægsholder

Tidspunkt
for HUdrøftelse

Sundheds- og

Udvalget præsenteres for et rammesættende

hospitalsplan

oplæg vedr. ny Sundheds- og hospitalsplan , der

Januar 2019

præsenterer relevant baggrundsviden forud for
drøftelse af politiske ambitioner.
(Evt. som temadrøftelse)
Dermatologi

Temadrøftelse af det dermatologiske område med

Lars Iversen,

henblik på selve udmøntningen af

klinisk professor i

budgetmidlerne.

hud- og

Februar 2019

kønssygdomme.
Høreområdet

Udvalget præsenteres for en sag om igangsætning

Februar 2019

af pukkelafvikling indenfor høreområdet.
Fødeplan

Sundhedsstyrelsen er i gang med at revidere

Februar 2019

anbefalingerne på svangreområdet og det

(plan for

forventes, at de foreligger primo 2019. I

udarbejdelse)

forlængelse heraf udarbejdes en ny fødeplan.
DNV-Gødstrup

Gennemgang af status for kvalitetsfondsbyggeriet,

Hospitalsdirektør

herunder byggeledelse, tidsplaner, økonomi mv.

Poul Michaelsen

Marts 2019

Aktivitet og

Sag vedr. Aktivitet og servicemåloverholdelse for

Marts 2019 +

servicemål-

ambulancer, liggende/hvilende sygetransport og

oktober 2019

overholdelse i

siddende patienttransport samt responstider for

den præhospitale

akutlægebiler.

indsats
Udkast til

Præsentation af forslag til en strategi for

strategi for

arbejdsstyrkeplanlægning - som opfølgning på

arbejdsstyrke-

analyse af behovet for velfærdsuddannede i den

planlægning

midtjyske region.

Marts 2019

NB. ønskes om muligt koblet til opfølgning på
budgetforlig. (Behandles i forretningsudvalget og
regionsrådet)
Operationsområd

Opfølgning på drøftelse i forretningsudvalget om

Sygeplejefaglig

et, Aarhus

situationen på Bedøvelse & Operation, AUH. Fokus

direktør Inge Pia

Universitets-

er på rekrutteringsvanskeligheder og de vilkår,

Christensen

hospital

der er for at opretholde almindelig drift ifm. den
transformation som OP-området på AUH er i gang

April 2019

med.
Behandling af

Henvendelse fra Else Kayser om behandling af

børn med

børn med kraftige hjernerystelser .

April 2019

kraftige
hjernerystelser
Regionens centre

Temadrøftelse om emnet. Herunder fokus på

Ledelses-

for voldtægtsofre

baggrunden for stigningen i antal henvendelser til

repræsentant fra

centre for voldtægtsoftre og på udviklingen i

ét af regionens

ventetid. Det ønskes, at oplægget kommer

centre for

omkring både den akutte og den ikke-akutte del.

voldtægtsofre

Forsøgsordning –

Opfølgning på budgetforlig:

Maj 2019

Maj 2019

privathospitaler
og aftaler

Forligstekst:
Forligspartierne ønsker at sikre en bedre
udnyttelse af udbudsaftalerne med
privathospitalerne… Hensigten er at sikre, at
patienter - der på grund af ventetid i det
offentlige har krav på behandling i det private - i
videst muligt omfang omfattes af udbudsaftalerne
i stedet for at søge tilbud, der ikke er omfattet af
udbudsaftalerne.

Øjenområdet

Regionsrådet har i budgetaftalen for 2019 bestilt

Juni 2019

en gennemgang af øjenområdet i Region
Midtjylland i forhold til arbejdsdeling, kapacitet og
faglig udvikling.
Høreområdet

Jf. hensigtserklæring i budgetforliget 2019, skal

Juni 2019

der laves en analyse af området med henblik på
at finde konkrete måder til at nedbringe
ventetiderne.
Hensigtserklærin

Opfølgning på budgetforlig:

Juni 2019

gen omkring
indvandrer-

Forligstekst:

medicinsk klinik

"Der er konstateret en generelt dårligere
helbredstilstand samt udredning og behandling
blandt udsatte indvandrere og flygtninge med
særlige problemer af social, sproglig eller kulturel
karakter. Forligspartierne ønsker derfor, at
muligheden for at etablere en
indvandrermedicinsk klinik i Region Midtjylland
skal udredes nærmere."

Arbejdsmiljø og

Opfølgning på budgetforlig:

Juni 2019

Side 3

over/merarbejde

Forligstekst:
"Hospitalerne i Region Midtjylland er presset på
ressourcer. Forligspartierne anerkender, at der er
et pres på personalet på regionens
arbejdspladser. På den baggrund har
forligspartierne fravalgt at gennemføre
besparelser som en grønthøster og i stedet have
fokus på at gennemføre besparelser som et led i
en transformation af sundhedsvæsenet og
gennemføre strukturændringer, der eksempelvis
samler behandlingstilbud.
…
Regionsrådet er opmærksom på de
arbejdsmiljømæssige belastninger, som
personalet oplever – ikke mindst de ansatte ved
akut- og medicinske afdelinger. Regionsrådet
ønsker, at der sættes et stærkt ledelsesmæssigt
fokus på at give dette område større
personalemæssig stabilitet – herunder at
mængden af vikarer og over- og merarbejde og
lignende søges reduceret til fordel for en bedre
personalemæssig normering.
Regionsrådet ønsker, at der i et samarbejde med
de faglige organisationer udarbejdes metoder og
modeller til at opnå dette."

Neurologi

Det er i forbindelse med budget 2019 besluttet, at

Juni 2019

der skal foretages en faglig og kapacitetsmæssig

(status for

gennemgang af neurologien og

gennemgang)

neurorehabiliteringsområdet.
September
2019 (oplæg
forelægges
regionsrådet)
Øget støtte og

Opfølgning på budgetforlig:

rådgivning til
sårbare patienter

Forligstekst:
Mange patienter oplever, det er svært at overskue
deres eget forløb i sundhedsvæsenet.
Forligspartierne vil derfor igangsætte et
udviklingsprojekt, som skal give et understøttende
sundhedstilbud til de patienter, der har vanskeligt
ved at navigere i deres forløb, og hvor geografisk
afstand kan være en hindring for, at de følger

Side 4

Juni 2019

deres udrednings- og behandlingsforløb.
Der gives en status fra Aarhus- og Midtklyngerne.
Flere tilbud i

Opfølgning på budgetforlig:

Juni 2019

sundhedshuse
Status på flere tilbud i sundhedshuse, som er et
andet af initiativerne under budgetforligets 10
mio. kr. til sundhedstilbud tæt på borgerne.
Sommerferie
Status for

Regionsrådet godkendte i maj 2018 etablering af

tværfaglige

tre tværfaglige enheder for demens. Der arbejdes

August 2019

enheder for

i medfør af beslutning med etablering af

demens

fællesvisitation og pakker. Der gives en status.

Digitalisering af

Hospitalsudvalget vil modtage en opdateret

September

arbejdsgange ift.

status, inkl. projektplan, til september.

2019

kørsel og
befordring

Opfølgning på budgetforlig:
Forligstekst:
"... Digital ansøgning og sagsbehandling forventes
at have tre fordele:
• Patienter skal vente kortere tid på at få udbetalt
deres tilskud
• Der kan frigøres personaleressourcer på
hospitalerne og i Præhospitalet
• Det vil formentlig blive muligt helt at fjerne
tilskudsopgaven fra hospitalsafdelingerne og
varetage opgaven i Præhospitalet
...
Der skal investeres i et IT-system med
integrationer til Region Midtjyllands og eksterne
IT-systemer. Herefter skal leverandøren og RMIT
drifte systemet. Det skønnes at IT-systemet
koster 2,5 mio. kr. at anskaffe, der er dog
væsentlig usikkerhed knyttet til skønnet.
Besparelsen i frigjorte personaleressourcer hos
præhospitalet og hospitalerne vurderes at være
2,3 mio. kr. i 2020 og frem.
...
Forslaget medfører en merudgift i 2019 på 2,5
mio. kr. i 2019 til investering i IT-system og en
besparelse på 2,3 mio. kr. årligt fra 2020 og frem

Side 5

svarende til ca. 6 stillinger. "
Reduktion af

Jf. budgetforliget for 2019 skal der sættes

Lægefaglig

September

ambulant

forstærket fokus på omlægning og udvikling af

direktør, Jens

2019

aktivitet

den ambulante virksomhed med henblik på

Friis Bak, HE Vest

reduktion af antallet af ambulante besøg. Dette
omfatter bl.a. gennemgang af den ambulante
aktivitet inden for specialer/udvalgte områder
med henblik på afdækning af hvilke faktorer, der
fremmer eller hæmmer en transformation af det
ambulante område.
Hospitalsudvalget får en orientering om status for
overvejelserne i den faglige proces.
Organisering af

Punktet omhandler organisering af tolkebistand i

Efteråret

tolkebistand

Region Midtjylland. Det ønskes belyst, om

2019

området - evt. inspireret af andre regioner - kan
organiseres mere hensigtsmæssigt.
Fleksible

Præsentation af resultaterne fra 2-års evaluering

Efteråret

Indlæggelser

af Fleksible Indlæggelser for borgere med

2019

specifikke kroniske sygdomme på
Regionshospitalet Silkeborg.
Planlagt

Status for igangsat gennemgang af den planlagte

Efteråret

kardiologi

kardiologi i Region Midtjylland.

2019

Aktivitet og

Sag vedr. aktivitet og servicemåloverholdelse for

Efteråret

servicemål-

ambulancer, liggende/hvilende sygetransport og

2019

overholdelse i

siddende patienttransport samt responstider for

den præhospitale

akutlægebiler.

indsats
Hospitals-

Regionsrådet besluttede i budgetforliget for 2019,

Løbende

/sundhedsplan

at der skal udarbejdes en ny hospitalsplan

status

(sundhedsplan). Hospitalsplanen skal blandt andet
danne grundlag for de nuværende præmisser for
sundhedsvæsenet og understøtte det
sammenhængende sundhedsvæsen, hvor vi både
udvikler den specialiserede behandling og det
nære sundhedsvæsen.

Side 6

