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Tema

Kort beskrivelse

Fødeplan

Ny fødeplan behandles to gange. Først behandles

Evt. forslag til
oplægsholder

Forslag til
Tidspunkt
for udvalgs
-drøftelse
Oktober 2020

en høringsudgave og efterfølgende behandles en
endelig godkendelse.
Ambulance-

Resultat af udbud af ambulancetjenesten.

Oktober 2020

Forsknings-

Overblik over eksterne donationer målrettet

Oktober 2020

området

forskning og udvikling.

DNV Gødstrup

Udvalgsmødet planlægges afholdt på matriklen i

Oplæg:

November

Gødstrup med henblik på at udvalget kan få et

Hospitalsledelsen

2020

nærmere indblik i status for hospitalsbyggeriet og

HE Vest

tjenesten

dialyseområdet.
Erfaringer ift.

Præsentation af forskningsresultat vedrørende

November

forskellige

DiabetesFlex projektet, hvor patienterne selv har

2020

undersøgelses-

et valg i forhold i forhold konsultationsform og

muligheder

selv bringer til datainput via prodata.

Analyse

Analyse vedrørende den akutte aktivitet på tværs

November

vedrørende akut

af regionens hospitaler, herunder baggrunden for

2020

aktivitet på

at nogle patientgrupper i et vist omfang

tværs af

behandles på et andet hospital end eget

regionens
hospitaler

nærhospital.

Planlagt

Status for igangsat gennemgang af den planlagte

Oktober 2020

kardiologi

kardiologi i Region Midtjylland.

Fleksible

Præsentation af resultaterne fra 2-års evaluering

November

Indlæggelser

af fleksible indlæggelser for borgere med

2020

specifikke kroniske sygdomme på
Regionshospitalet Silkeborg.
Organisering af

Punktet omhandler organisering af tolkebistand i

November

tolkebistand

Region Midtjylland. Det ønskes belyst, om

2020

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

Forsøgsordning

Redegørelse vedr. forsøgsordning med medicinsk

November

med medicinsk

cannabis, der kører som et projekt i regi af

2020

cannabis

Lægemiddelstyrelsen. Den Regionale
Lægemiddelkomité anmodes om en status for
området.

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?

Talegenkendelse

Anvendelse af talegenkendelse ifm. lægers

December

journalskrivning.

2020

Ernæring

Temadrøftelse om ernæring i forhold til bl.a.

Oplæg: It m.fl.

December
2020

Oplæg

ældre og svagelige patienter, herunder på at

December
2020

skabe sammenhæng mellem hospitalsindsatsen
og de kommunale tilbud.
Neurologi og

Opfølgning på plan for neurologi og

December

neuro-

neurorehabiliteringsområdet.

2020

Godkendelse af ny fødeplan pba. høring.

December

rehabilitering
Fødeplan

2020
Telefonisk

Erfaringer fra tiltag med telefonisk kontakt ved

December

kontakt ved

ventetid over ni måneder

2020

ventetid over ni
måneder

Skriftlig redegørelse eller behandling i et andet politisk mødeforum
Behandling af

Udvalget ønsker information om retningslinjen på

Oktober/

bristet

området samt om hvilke data, der er tilgængelig i

november

akillessene

forhold til den faglige kvalitet. Der rundsendes en

2020

skriftlig orientering til udvalget efter kontakt til
specialerådet.
Rengøring på

Status for varetagelse af rengøring på regionens

December

hospitaler

hospitaler. Det blev foreslået, at det samlede

2020

regionsråd modtog den efterspurgte redegørelse.
Der vil derfor på regionsrådets temadag i
december være et program om emnet.

Tidligere
behandlet i
udvalget

Kort beskrivelse

Evt. forslag til
oplægsholder

Forslag til
Tidspunkt
for udvalgs
-drøftelse

Side 3

Analyse af

Orientering om analyse af operationsområdet på

operations-

Aarhus Universitetshospital

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

Januar 2020

Januar 2020

strålepatienter (jf. regionsrådets beslutning
27.11.19 ).
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.
Kommunikation

Orientering om patientrettet kommunikation

vedrørende

vedrørende forløbet ved opkald til 1-1-2.

Februar 2020

opkald til 1-1-2
Den regionale

Redegørelse over hvilke områder den regionale

Februar 2020

internationaliseri

internationaliseringspulje har støttet de seneste

ngspulje

år, og hvad udbyttet heraf har været.

Forsyningsvansk

Oplæg om styring af medicinområdet, herunder

Blev

eligheder på

med fokus på forsyningsvanskeligheder.

behandlet på

medicinområdet

temadag i
februar 2020

Operations-

Resultater af analyse af operationsområdet på

Hospitalsledelsen

området AUH

Aarhus Universitetshospital.

og MUUSMANN

Høreområdet

Forslag til indsatser i forhold til behandling for

Marts 2020

Marts 2020

høretab
Den

Aktivitet og servicemålsoverholdelse i den

præhospitale

præhospitale indsats 2019

Marts 2020

indsats i 2019
Prisudvikling

Side 4

Status på prisudvikling for tilskudsmedicin og

Marts 2020

tilskudsmedicin

borgeres egenbetaling.

Tilbud til sårbare

Tilbud til sårbare patientgrupper i Region

Professor og

patientgrupper

Midtjylland, herunder indvandrermedicinske

overlæge Morten

patienter.

Sodemann

IV-behandling

Behandling af samarbejdsaftale om IV-behandling

Marts 2020

April 2020

i nærområdet.
Forsøgsordning

Nyt forslag om forsøgsordning om bedre

om regionens

udnyttelse af regionens udbudsaftaler med

udbudsaftaler

privathospitaler.

Budget 2021

Udvalgsdrøftelse vedrørende budget 2021.

April 2020

Maj 2020

Forberedelse af budgetseminar den 18. maj
Ambulancedrift

Økonomi ved hjemtagelse af dele af

Juni 2020

ambulancedriften.
Forskning

Status for Region Midtjyllands forskningsmidler og

Juni 2020

investeringer i forskningsområdet.
Lungeområdet og

Status for opfølgning på forretningsudvalgets

Juni 2020

afdækning vedr.

beslutning om afdækning af de faglige

lavdosis CT

perspektiver ved anvendelse af lavdosis CT.

Måling af

Redegørelse om metode for beregning af

responstid

responstid.

Ambulanceudbud

Metode og tilgang til kontrolberegningerne ifm.

Oplæg:

ambulanceudbud præsenteres som baggrund for

Præhospitalet og

en efterfølgende sag om resultatet af udbuddet (i

revisionsfirmaet

september eller oktober).

BDO

Opfølgning på

Opfølgning på budget 2019 ift. strukturændringer

budget 2019

vedrørende områderne urinvejskirurgi, kardiologi,

Juni 2020

August 2020

August 2020

karkirurgi og brystkirurgi
Opfølgning på

Der følges op på strukturændringer vedrørende

struktur-

urologi, karkirurgi, hjerteområdet og

ændringer i

brystkræftområdet, der blev gennemført i

Budget 2019

forbindelse med Budget 2019.

Budgetreguler-

forslag til regulering af hospitalbudgetter knyttet

August 2020

August 2020

Side 5

inger sm føleg af

til håndteringen af COVID-19

COVID-19
Aarhus

Drøftelse af tiltag, der er planlagt, i forhold til at

Universitets-

sikre balance i Aarhus Universitetshospitals

hospital økonomi

økonomi på kort og lang sigt.

Navigator-

Oplæg om navigatorprojektet under Kræftens

Oplæg: Kræftens

September

projekt

Bekæmpelse.

Bekæmpelse

2020

Sundheds- og

Behandling af sundheds- og hospitalsplan inkl.

September

hospitalsplan

ændringsforslag baseret på høringssvar.

2020

Forsøgsordning

Nyt forslag om forsøgsordning om bedre

September

vedr. regionens

udnyttelse af regionens udbudsaftaler med

2020

udbudsaftaler

privathospitaler.

Fertilitets-

Opfølgning på drøftelse i Sundhedsudvalget,

September

behandling

Danske Regioner.

2020

Stråleområdet

Fremtidig aktivitets- og kapacitetsopfølgning på

September

stråleområdet samt bevilling hertil.

2020

Side 6

August 2020

