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Tema

Kort beskrivelse

Evt. forslag til

Forslag til

oplægsholder

Tidspunkt
for udvalgs
-drøftelse

Målbilledet på

Orientering om implementering af LPR3 og status

sundheds-

validering af de enkelte indikatorer i målbilledet.

Februar 2020

området
Donation til DNV-

Redegørelse vedr. initiativer der har været

Gødstrup

igangsat i forhold til at afsøge muligheden for

Februar 2020

donation af TV på sengestuer samt en vurdering
af muligheden for eventuelle yderligere tiltag.
Evaluering

Evaluering af forsøgsordning med telefonisk

forsøgsordning

kontakt til patienter med lang ventetid.

Kommunikation

Orientering om patientrettet kommunikation

vedrørende

vedrørende forløbet ved opkald til 1-1-2.

Februar 2020

Februar 2020

opkald til 1-1-2
Den regionale

Redegørelse over hvilke områder den regionale

internationaliseri

internationaliseringspulje har støttet de seneste

ngspulje

år, og hvad udbyttet heraf har været.

Fælles

Status for arbejdet med fælles

Nils Falk

beslutningstagni

beslutningstagning.

Bjerregaard /

ng

Februar 2020

Marts 2020

Jørgen Schøler
Kristensen

Fertilitets-

Opfølgning på drøftelse i Sundhedsudvalget,

behandling

Danske Regioner.

Prisudvikling

Status på prisudvikling for tilskudsmedicin og

tilskudsmedicin

borgeres egenbetaling.

Tilbud til sårbare

Tilbud til sårbare patientgrupper i Region

patientgrupper

Midtjylland, herunder indvandrermedicinske

Marts 2020

Marts 2020

Marts 2020

patienter.
Forsøgsordning

Nyt forslag om forsøgsordning om bedre

om regionens

udnyttelse af regionens udbudsaftaler med

udbudsaftaler

privathospitaler.

Planlagt

Status for igangsat gennemgang af den planlagte

kardiologi

kardiologi i Region Midtjylland.

Marts 2020

April 2020

Fleksible

Præsentation af resultaterne fra 2-års evaluering

Indlæggelser

af fleksible indlæggelser for borgere med

April 2020

specifikke kroniske sygdomme på
Regionshospitalet Silkeborg.
IV-behandling

Samarbejdsaftale om IV-behandling i

April 2020

nærområdet.
DNV Gødstrup

Mødet holdes på matriklen i Gødstrup med henblik

Maj 2020

på at udvalget kan få et nærmere indblik i
hospitalsbyggeriet og dialyseområdet.

Sundheds- og

Endelig godkendelse af sundheds- og

hospitalsplan

hospitalsplan.

Det

Redegørelse vedrørende regionens investeringer

medicotekniske

på det medicotekniske område.

Maj 2020

Forår 2020

område.
Ernæring

Fokus på ernæring i forhold til ældre og svagelige

Forår 2020

patienter, herunder på at skabe sammenhæng
mellem hospitalsindsatsen og de kommunale
tilbud.
Sårbare patienter

Status for indsatsen i forhold til sårbare patienter.

Forår 2020

Forskning

Status for Region Midtjyllands forskningsmidler og

Forår 2020

investeringer i forskningsområdet.
Selvbooking og

Mulighed for selvbooking og andre digitale

digitale

bookingløsninger behandles. Hvad kan vi i dag, og

bookingløsninger

hvad kan vi i en nær fremtid?

Rengøring på

Der gives en status for varetagelse af rengøring

hospitaler

på regionens hospitaler.

Organisering af

Punktet omhandler organisering af tolkebistand i

tolkebistand

Region Midtjylland. Det ønskes belyst, om

Forår 2020

Forår 2020

Forår 2020

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

Opfølgning på plan for neurologi og

neuro-

neurorehabiliteringsområdet.

Ultimo 2020

rehabilitering
HOTflo i HE Vest

Præsentation af arbejdet med grundnormeringer

Ukendt 2020

ift. patientintensitet mv. i HE Vest.

Side 3

Fødeplan

Ny fødeplan behandles to gange. Først behandles

Ukendt 2020

en høringsudgave og efterfølgende behandles en
endelig godkendelse.
Analyse

Analyse vedrørende den akutte aktivitet på tværs

vedrørende akut

af regionens hospitaler, herunder baggrunden for

aktivitet på

at nogle patientgrupper i et vist omfang

tværs af

behandles på et andet hospital end eget

regionens
hospitaler

Ukendt 2020

nærhospital belyst.

Forsyningsvansk

Oplæg om styring af medicinområdet, herunder

Behandles på

eligheder på

med fokus på forsyningsvanskeligheder.

temadag i

medicinområdet

Tidligere

februar 2020

Kort beskrivelse

behandlet i
2020

Evt. forslag til

Tidspunkt

oplægsholder

for udvalgs
-drøftelse

Udbud af

Første del af udbudsstrategien blev godkendt af

ambulance-

regionsrådet i marts 2019. Anden del af

beredskab

udbudsstrategien fremlægges til godkendelse.

Analyse af

Orientering om analyse af operationsområdet på

operations-

Aarhus Universitetshospital.

Januar 2020

Januar 2020

området

Henvendelse fra

Drøftelse af henvendelse fra privat

jordemoderklinik

jordemoderklinik.

Drøftelse af

Genbehandling af sag om ophævelse af særregler

befordringsregler

for befordring af dialyse-, kemo- og
strålepatienter (jf. regionsrådets beslutning
27.11.19 ).

Side 4

Januar 2020

Januar 2020

