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Opfølgning på initiativer i regi af 360-gradersplanen

Opdateringer
m/ rød skrift

Personale

Initiativer og status

Forankring/opfølgning

Flere faggrupper i spil til
patientnære opgaver

Terapeuter, farmakonomer, serviceassistenter, kliniske diætister, psykologer, pædagoger,
socialrådgivere m.fl. indgår i øget omfang i de patientnære opgaver de er bedst til og har de
faglige forudsætninger for – og i vagter.

HR-forum og RegionsMEDudvalget (inkl. følge- og
dialoggruppe)

Løbende erfaringsudveksling på tværs af afdelinger.
Udviklingen følges via data (bl.a. i personaleopgørelse og vakanceopgørelse).

Sprede vagtbelastning og få
flere til at tage vagter

Fortsætte udviklingen i retning af, at flere ansatte i klinikker indgår i vagt (eventuelt
midlertidigt), under hensyntagen til overenskomstbestemmelser om varsler mv. og
medarbejderønsker.
Der prioriteres midler til kompetenceudvikling til at understøtte dette.

Hospitalsudvalget
Næste gang senest 4. kvartal 2022

HR-forum og RegionsMEDudvalget (inkl. følge- og
dialoggruppe)
Hospitalsudvalget
Næste gang efter sommerferien 2022

Der arbejdes bl.a. med principper om opslag af stillinger i klinikker, der indbefatter at alle nye
medarbejdere som udgangspunkt indgår i vagt.

Sikre god introduktion

Sikring af gode introduktionsforløb for nye ansatte på alle afdelinger, herunder
at alle nyansatte sygeplejersker indgår i et længerevarende systematisk
introduktionsforløb, jf. OK 21 for sygeplejersker.
Der er udarbejdet fælles anbefalinger for introduktion, fælles hjemmeside til alle nyansatte
vedr. Region Midt (inkl. info om regionsråd og ytringsfrihed). Der udarbejdes i 1. halvår 2022
overordnede nationale principper for introduktion af nyuddannede sygeplejersker i samarbejde
med DSR (OK 21 for sygeplejersker). Der arbejdes på at udbrede digitale løsninger til
introduktionsforløb. Løbende ERFA mellem hospitalernes HR-chefer.

HR-/personalechefkredsen (ERFA og udbredelse
af nye initiativer mv.)
Udvalg for personale
Hospitalsudvalget underrettes, når nationale
principper for introduktion af sygeplejersker er
klar (forventet 3. eller 4. kvartal 2022)
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Opdateringer
m/ rød skrift

Personale

Initiativer og status

Forankring/opfølgning

Trivsel og tilknytning til
arbejdspladsen for
nuværende medarbejdere

Generelt fokus på godt og sundt arbejdsmiljø samt mulighed for støtte til belastede afdelinger
(konsulenthjælp tilbydes uden beregning).

RegionsMEDudvalget og HR-forum (fx.
arbejdsmiljøredegørelse, sygefravær)

Regionsrådet har afsat kr. 5 mio. til indsatser omkring et arbejdsmiljø i balance.

Udvalg for personale

Koncern HR har prioriteret øget kapacitet til at understøtte enheder. Fortsat adgang til Region
Midtjyllands psykologiske beredskab, herunder åben beredskabstelefon.

Regionsrådet orienteres om, hvordan midlerne er
anvendt

Fastholde seniorer/udskyde tilbagetrækningsalder, f.eks. via fleksibilitet vedr.
arbejdstid og opgaver.

HR-forum og RegionsMEDudvalget (inkl. i følgeog dialoggruppe)
Regionsrådet orienteres årligt via
personaleredegørelser – evt. også i
forretningsudvalget eller Udvalg for personale

Fokuseret kompetenceudvikling af de erfarne medarbejdere.

HR-forum

Regionsrådet har afsat kr. 10 mio. til "Styrkelse af uddannelsesområdet”. Midlerne er fordelt til
hospitalerne. Et oplæg om fælles indsatser ifm. fokuseret kompetenceudvikling er udarbejdet
efter input fra hospitalerne. Oplægget drøftes på møde i HR-forum den 2. juni 2022.
Efterleve fuldtidspolitikken og livsfasepolitikkens intentioner om gensidig
fleksibilitet/imødekommenhed samt mulighed for ansættelse på deltid.

Regionsrådet orienteres om, hvordan midlerne er
anvendt.
HR-forum og RegionsMEDudvalget (inkl. i følgeog dialoggruppe)
Regionsrådet orienteres årligt via
personaleredegørelser – evt. også i
Forretningsudvalget eller Udvalg for personale

Overvejelser om
fastholdelsestillæg

Vurdering af, om der inden for overenskomsternes rammer kan gives tillæg til
sikring af fastholdelse af medarbejdere på de afdelinger, der i dag har kritisk
mangel på medarbejdere. Evt. i en midlertidig periode.
Regionsrådet vedtog den 15. december 2021 principper for udmøntning af regionens andel
af coronavinterpakken, herunder fastholdelsestillæg.
Der er planlagt prøvehandlinger 9 steder på hospitalerne. Her vil man inden for de næste to år
gennemføre prøvehandlinger i form af løn med henblik på at fastholde sygeplejersker. Prøvehandlingerne har en maksimal længde på 2 år. De konkrete forhandlinger om udmøntninger
foregår lokalt på de enkelte hospitaler. Prøvehandlingerne finansieres lokalt af hospitalerne

HR-forum og HR-/personalechefkredsen
Orientering til regionsrådet, når
prøvehandlingerne er gennemført
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Praktiserede læger
Visitation i lægevagten

Initiativer og status
Øge bemanding i visitationen
• Opslå flere vagter samt kortere ekstravagter
• Prøvehandling: besøgs- og konsultationslæger visiterer til kl. 19 mhp. at imødegå ventetid/kø i
telefonen når lægevagten åbner
Generelt er ventetiden i visitationen forbedret.
Der er gennemført en bred afprøvning i regionen i perioden oktober 2021 til marts 2022, hvor
besøgs- og konsultationslæger har visiteret i dele af deres vagt.
Afprøvningen viste, at der var problemer med arbejdsgangene for læger og sygeplejersker i
akutklinikkerne, som oversteg effekterne af prøvehandlingen. Dog fortsættes prøvehandlingen i
akutklinikkerne i Holstebro og Silkeborg, som har en lidt anderledes organisering.
Prøvehandlingen forventes endeligt afsluttet inden sommeren 2022.
Prøvehandling, hvor lægevagten booker tid til patienten i akutafdeling (skader) mhp. at udjævne
spidsbelastningsperioder og sikre at patienterne kommer mere jævnt fordelt over døgnet. Bedre
fordeling af patienterne giver højere patientsikkerhed og bedre arbejdsmiljø

Forebygge akutte
indlæggelser og
genindlæggelser

Den indledende afdækning af prøvehandlingen har vist, at behovet for booking af patienter i
akutafdelingerne er anderledes end først forventet. De nye oplysninger og behov i forhold til
booking bringes ind i arbejdet med modernisering af lægevagten.
Bookingsystem i Lægevagten - Prøvehandling
• Give mulighed for at Lægevagten kan tildele en tid til patienter ifm. fremmøde til lægevagten
mhp. at reducere patientens ventetid i Lægevagten
Prøvehandlingen blev gennemført i sammenhæng med initiativet om at øge bemandingen i
visitationen. Afprøvningen viste, at der var manglende opbakning fra vagtlægerne, samt
utilfredshed fra nogle patienter i forhold til ventetid i konsultationerne.
Tværsektoriel audit/gennemgang på regionens akutmodtagelser i forventeligt alle klynger af
akutte forløb herunder indlæggelser fra ældreboliger/plejehjem mhp.
1)
2)
3)
4)

at
at
at
at

Opdateringer
m/ rød skrift

Forankring/opfølgning
Initiativerne forankres fremadrettet i arbejdet
med modernisering af lægevagten.

Det regionale forhandlingsgrundlag for
modernisering af lægevagten godkendes politisk i
juni 2022.

Sundhedsstyregruppen

skabe læring og fælles forståelse af tværsektorielle arbejdsgange,
involvere klinikere på tværs af sektorgrænser i at drøfte kvaliteten af målgruppens forløb,
drøfte relevansen af besøget i akutmodtagelsen, og
identificere eventuelle forbedringsforslag

Fælles auditmateriale er udarbejdet mhp. gennemførelse af audit i alle klynger i 1. kvartal 2022
Audits er gennemført. Alle klynger arbejder videre med fund i audit og på det fælles bord.
På det fælles bord igangsættes der på administrativt niveau:
• arbejde med at optimere kommunikation ifm. indlæggelse og udskrivelse
• en arbejdsgruppe der kigger på muligheder for et tættere samarbejde mellem Præhospitalet og
de kommunale akutteams.
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Praktiserede læger

Initiativer og status

Ortopædkirurgisk
visitation

Samarbejde med praktiserende læger om efteruddannelse på det ortopædkirurgiske område mhp. Klinikforum
at styrke henvisningspraksis og forbedre patientforløbet

Opdateringer
m/ rød skrift

Forankring/opfølgning

På møde 9. nov. 2021: Enighed om at sætte gang i flg.:
• Efteruddannelse
• Fælles prøvehandling på tværs af regionen med en anden arbejdsgang for patienter, som
visiteres til hospitalet, men som primært skal starte op med træning (lille arbejdsgruppe er
nedsat)
• Formidling til praksis om trænings-metoder mv.
På møde 8. februar 2022: Fastlagt kommende efteruddannelses tilbud.
Prøvehandling med henvisning af patienter med fodlidelser er gennemført i Ortopædkirurgisk
Klinik, Hospitalsenhed Midt. Baggrund for prøvehandlingen er, at en del henvisninger vedrører
lidelser, som ikke kan eller skal behandles kirurgisk, men hvor almen praksis har behov for en
specialistvurdering for at komme videre med patienten. De fleste af disse lidelser håndteres bedst
gennem information, træning eller vejledning.
Overordnet har Ortopædkirurgisk Klinik returneret 181 henvisninger siden 21. januar 2021. Heraf
er 41 patienter efterfølgende startet op i træningsforløb, hvoraf 23 er set og afsluttet. Det er
vurderingen, at Ortopædkirurgisk Klinik har afhjulpet gener for i alt 113 patienter, uden at de
kom i kontakt med hospitalet.
Ud fra erfaringer fra Hospitalsenhed Midt igangsættes den fælles prøvehandling på
alle ortopædkirurgiske afdelinger efter sommerferien.
Styrket samarbejde i den
præhospitale indsats

Der er derudover optaget instruktionsvideoer for de 5 fodlidelser, som er klar pr. 1. juni 2022.
Dialog med PLO-Midtjylland om mulighederne for prøvehandling, hvor Præhospitalet (som i
vagttid) kan afslutte patienter i dagtid
- omhandler patienter, som alene har modtaget en telefonkonsultation forud for
kørslen
Prøvehandling opstartet 4. april 2022 i Horsensklyngen mhp. senere skalering til hele regionen.
De første 3 uger af afprøvningen har vist, at der kun er få patienter i Horsens-området, som er
rent telefonvisiterede. Der nedsættes en arbejdsgruppe i Præhospitalet til en nærmere afklaring
af patientgrundlaget (er der fx forskel på dagtid og vagttid) samt i forhold til skalering til hele
regionen.

Udvalg for Nære Sundhedstilbud,
Hospitalsudvalget
Der gives en orientering når prøvehandlingen er
afsluttet og evalueret.
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Opdateringer
m/ rød skrift

Hospitaler

Initiativer og status

Forankring/opfølgning

Aktivitet

Afvikling af udsat aktivitet og genetablering af balance i den planlagte aktivitet skal ses i et
langsigtet perspektiv.

Hospitalsudvalget

Hospitalerne har i 2020, 2021 og i 2022 haft mulighed for at søge midler til afvikling af udsatte
aktiviteter. Midlerne bevilges til mer- og overarbejde, som udvider hospitalernes normale
aktiviteter, hvilket er med til at afvikle aktiviteter.
Hospitalerne har indtil nu fået bevilliget 31,5 mio. kr. til afvikling af udsatte aktiviteter i 2022. De har
været tilbageholdende med at igangsætte afviklingen af udsatte aktiviteter, idet de normale planlagte
udredninger og behandlinger har været nedjusteret som følge af ibrugtagningen af RH Gødstrup. Fra 2.
kvartal ventes hospitalerne at kunne afvikle flere udsatte aktiviteter og flere hospitaler regner med at
afvikle efterslæbet i 2022. Der vil dog fortsat være enkelte områder med udsatte udredninger og
behandlinger ved indgangen til 2023.
Brug af praktiserende speciallæger til at nedbringe udsat aktivitet

• Mulighed for hospitalerne at omvisitere til speciallægepraksis. Der er 8 afdelinger (og endnu en på
vej), som hidtil har benyttet aftalen
• Afdække muligheden for at benytte praktiserende speciallæger i et øget omfang indenfor relevante
specialer

Akut

Regionsrådet forelægges den 25. maj 2022 en sag om godkendelse af aftale med praktiserende ørenæse- og halslæger om hjælp til hospitalerne med afvikling af ventelister til høreapparatbehandling.
Konvertere akut aktivitet til flere subakutte tider
• tilbyde patienter en subakut tid fremfor akut behandling
Fokus på rettidig udskrivelse af geriatriske patienter
• igangsætte et fælles regionalt initiativ mhp at nedbringe lange indlæggelser af geriatriske patienter,
der kunne være udskrevet tidligere. Der tages udgangspunkt i det arbejde, der allerede er iværksat
på Aarhus Universitetshospital.
Prøvehandling, hvor lægevagten booker tid til patienten i akutafdeling (skader)
Den indledende afdækning af prøvehandlingen har vist, at behovet for booking af patienter i
akutafdelingerne er anderledes end først forventet. De nye oplysninger og behov i forhold til
booking bringes ind i arbejdet med modernisering af lægevagten.

Der gives en orientering på hospitalsudvalgets
møde den 1. juni samt regionsrådet den 22. juni
2022. Der følges op igen i 2. halvår af 2022.

Hospitalsudvalget
Regionsrådet præsenteres for en sag om udvidet
brug af praktiserende speciallæger på høreområdet
den 25. maj 2022

Hospitalsudvalget
Der gives en status på initiativet i september 2022
Hospitalsudvalget
Der gives en status på initiativet i september 2022
Initiativet forankres fremadrettet i arbejdet med
modernisering af lægevagten.
Det regionale forhandlingsgrundlag for
modernisering af lægevagten godkendes politisk i
juni 2022.
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Opdateringer
m/ rød skrift

Hospitaler

Initiativer og status

Forankring/opfølgning

Akut

Dialog med PLO-M om mulighederne for prøvehandling, hvor Præhospitalet (som i vagttid) kan
afslutte patienter i dagtid.
- omhandler patienter, som alene har modtaget en telefonkonsultation forud for kørslen

Hospitalsudvalget

(fortsat fra sidste side)

Prøvehandling opstartet 4. april 2022 i Horsensklyngen mhp. skalering til hele regionen.

Der gives en orientering når prøvehandlingen er
afsluttet og evalueret.

De første 3 uger af afprøvningen har vist, at der kun er få patienter i Horsens-området, som er rent
telefonvisiterede. Der nedsættes en arbejdsgruppe i Præhospitalet til en nærmere afklaring af
patientgrundlaget (er der fx. forskel på dagtid og vagttid) samt i forhold til skalering til hele regionen.
Indlæggelse i eget
hjem

Samarbejde om patienter indlagt i eget hjem, herunder projekt i Hospitalsenhed Midt om
‘behandling i eget hjem’ - skal følges og evalueres.
Forskningsprojekt er i gang og forventes afsluttet i december 2023.

Sundhedsstyregruppen
Der gives en orientering når forskningsprojektet er
afsluttet.
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Opdateringer
m/ rød skrift

Kommuner

Initiativer og status

Forankring/opfølgning

Forebygge akutte
indlæggelser og
genindlæggelser

Prøvehandling hvor Præhospitalet (som i vagttid) kan afslutte patienter i dagtid; kommuner inddrages

Udvalg for Nære Sundhedstilbud,
Hospitalsudvalget

Prøvehandling opstartet 4. april 2022 i Horsensklyngen mhp. skalering til hele regionen.
De første 3 uger af afprøvningen har vist, at der kun er få patienter i Horsens-området, som er rent
telefonvisiterede. Der nedsættes en arbejdsgruppe i Præhospitalet til en nærmere afklaring af
patientgrundlaget (er der fx. forskel på dagtid og vagttid) samt i forhold til skalering til hele regionen.

Der gives en orientering når prøvehandlingen
er afsluttet og evalueret.

Rådgivning fra hospitaler til kommuner og almen praksis, herunder styrket samarbejde i forhold til
geriatrisk rådgivning. Telefonrådgivning ift. geriatri er etableret i alle klynger i dagtid. I Aarhusklyngen
gælder tilbuddet alle dage, hele døgnet.

Initiativet er implementeret og følges
fremadrettet i klyngerne.

Udbrede Hospitalsenhed Vests koncept med udskrivningskonferencer på video med deltagelse af
patient/pårørende, kommune og hospital.

Initiativet er implementeret og følges
fremadrettet i klyngerne.

Videre udbredelse aftales i klyngeregi og som en del af implementeringen af samarbejdsaftalen om den
gode indlæggelse og udskrivelse.
Samarbejde om patienter indlagt i eget hjem, herunder projekt i Hospitalsenhed Midt om
‘behandling i eget hjem’ - skal følges og evalueres.
Forskningsprojekt er i gang og forventes afsluttet i december 2023.
Tværsektoriel audit/gennemgang på regionens akutmodtagelser i forventeligt alle klynger af akutte forløb
herunder indlæggelser fra ældreboliger/plejehjem mhp.
1)
2)
3)
4)

at
at
at
at

Sundhedsstyregruppen
Der gives en orientering når forskningsprojektet er afsluttet.
Sundhedsstyregruppen

skabe læring og fælles forståelse af tværsektorielle arbejdsgange,
involvere klinikere på tværs af sektorgrænser i at drøfte kvaliteten af målgruppens forløb,
drøfte relevansen af besøget i akutmodtagelsen, og
identificere eventuelle forbedringsforslag

Fælles auditmateriale er udarbejdet mhp. gennemførelse af audit i alle klynger i 1. kvartal 2022

Dataoverblik herunder
færdigbehandlingsdage

Audits er gennemført. Alle klynger arbejder videre med fund i audit og på det fælles bord.
På det fælles bord igangsættes der på administrativt niveau:
• et arbejde med at optimere kommunikation ifm. indlæggelse og udskrivelse
• en arbejdsgruppe der kigger på muligheder for et tættere samarbejde mellem Præhospitalet og de
kommunale akutteams
Dashboard med realtidsopgørelser af centrale indikatorer (akutte indlæggelser og genindlæggelser indenfor
30 dage, færdigbehandlingsdage etc.) kommunefordeles og gøres tilgængelig for kommunerne mhp
drøftelse i klyngerne
Dashboard er udviklet. Marts 2022 gjort tilgængelig for kommunerne på dataportalen.rm.dk

Initiativet er implementeret og følges
fremadrettet i klyngerne.
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