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Statusrapportering for udmøntning af det reserverede beløb til
budgetforligsdrøftelserne på 8,8 mio. kr. i forliget om Budget
2013

Den 11. september 2012 blev der indgået forlig om Budget 2013 for
Region Midtjylland. I budgetforliget blev et reserveret beløb på 8,8
mio. kr. udmøntet indenfor fire områder.
Dette notat er en statusrapportering for hvert af områderne som blev
prioriteret ved udmøntningen.
Nedenfor er der for hvert af områderne med kursiv gengivet teksten
fra forliget. Herefter er for det enkelte område anført status primo
april 2013.
Krop og kræft (2,4 mio. kr.)
Aarhus Universitetshospital haft en midlertidig finansiering af et tilbud
til kræftpatienter om træning.
Tilbuddet gøres permanent og udvides til et ensartet servicetilbud i
hele regionen. Der afsættes en driftsbevilling på 1,2 mio. kr. til henholdsvis Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest.
Status:
Aarhus Universitetshospital (1,2 mio. kr.)
AUH har i forbindelse med budgetforliget 2013 modtaget en permanent bevilling på 1,2 mio. kr. til Krop og Kræft med en forventet kapacitet på 63 patienter årligt.
I perioden 26. september 2012 – 8. november 2013 har der været
etableret 8 hold med i alt 71 deltagere. Opgørelse for samme tidsrum
(13 måneder) viser, at deltagerne på AUH kom fra 5 forskellige
kommuner. Programmet er løbende blevet evalueret og monitoreret.
Personalet har i samme periode påtaget sig uddannelse og undervisning af personale og hjælp til etablering af Krop & Kræft, Herning. På
samme måde har de uddannet og undervist personale ved etablering
af Krop & Kræft ved Vejle Sygehus.
Aalborg sygehus og Sønderborg sygehus, der er ved at etablere Krop
& Kræft har været på studiebesøg på AUH og har fået viden, informa-
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tion og oplysninger om Krop & Kræft, AUH.
Prioriteringen jf. budgetforliget er således gennemført.
Hospitalsenheden Vest (1,2 mio. kr.)
Projektet ”Krop og Kræft” blev igangsat den 12. april 2013. Projektet er organisatorisk forankret hos den onkologiske afdelingsledelse. Tilbuddet tilrettelægges i samarbejde mellem Onkologisk Afdeling og Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling, så der skabes en bemandingsmæssig robusthed. Der er ansat 1 sygeplejerske og 1 fysioterapeut. Personalet har været på
uddannelse/oplæring hos kolleger i ”Krop og Kræft” på AUH.
Der startede et 5. hold november 2013. Der er 9 deltagere på hvert hold. Herefter har HEV
haft 45 patienter på hold. Næste år forventes 7 hold også med 9 deltagere på hvert hold.
HEV har modtaget i alt 71 patienter til træning i ”Krop og Kræft”.
Hospitalsenheden Vest har indledt et tæt samarbejde med Aarhus Universitetshospital med
henblik på at sikre ensartet visitation, tilbud, faglig kvalitet, ensartet monitorering / registrering m.v. Der er indrettet træningslokale med dertil hørende indkøb af træningsinstrumenter
på RH Herning.
Der pågår endvidere et arbejde med at optimere samarbejdet med kommunerne yderligere,
således at patienterne hjælpes bedst muligt videre, når forløbet i ”Krop og Kræft” er afsluttet.
Der er publiceret flere artikler om projektet, og der udarbejdes kandidatspeciale(r) om projektet. Ligeledes er der udarbejdet undervisningsprogram til brug for etablering af projektet på
flere sygehuse og uddannelse af personalet. Der planlægges etableret et fagligt interregionalt
samarbejde mellem ”Krop og Kræft”- afsnittene i Region Midtjylland.
Prioriteringen jf. budgetforliget er således gennemført.

Styrkelse af svangreomsorgen (2,5 mio. kr.)
Regionsrådet vedtog i foråret 2012 fødeplanen for Region Midtjylland, hvorefter regionen opfylder Sundhedsstyrelsens anbefalinger til svangreomsorgen. Med planen indføres et fælles regionalt fødsels- og forældreforberedende program samt et struktureret opfølgningsforløb. Derudover etableres en ”samlepakke”, således at screeningsundersøgelser (PKU, hørescreening og
vejning) lægges sammen med undersøgelser af mor og barn, hvor der også gives vejledning
og støtte til forældrene.
Finansiering af merudgifterne på 5,478 mio. kr. til fødeplanen sker via de 3 mio. kr. afsat til
formålet i budget 2012, og det resterende finansieringsbehov på 2,478 mio. kr. tilvejebringes
som en del af budgettet for 2013og overslagsårene 2014 – 2016.
I løbet af 2013 gennemføres evaluering af "Kendt jordemoder-ordning". Evalueringen forelægges regionsrådet inden udgangen af 2013.
Status:
Styrkelse af området har betydet, at der pr. 1. oktober 2012 er indført et fælles regionalt fødsels- og forældreforberedende program samt pr. 1. januar 2013 et efterfødselspakkeforløb for
gravide og deres partner på alle fødeafdelingerne i Region Midtjylland:
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Følgende tiltag er således indført på baggrund af styrkelsen af området:










Indførelse af et fælles regionalt fødsels- og forældreforberedende program for alle førstegangsfødende og deres partner. Undervisningen foregår på hold á 10 par, med 4
standardiserede moduler.
Indførelse af et struktureret opfølgningsforløb, således at der er planlagte kontakter
med fødestedet og sundhedsplejen i løbet af de første 10 dage efter fødslen.
Som supplement til det strukturerede opfølgningsforløb udformes en individuel plan for
efterfødselsperioden, som aftales med parret allerede i graviditeten, og som tilrettes
ved fødslen.
Familien skal kunne komme i kontakt med fødestedet 24 timer i døgnet i den første uge
eller indtil, der er etableret kontakt til sundhedsplejen.
Der indføres en ”samlepakke”, således at screeningsundersøgelser (PKU, hørescreening
og vejning) lægges sammen med undersøgelser af mor og barn, hvor der også gives
vejledning og støtte til forældrene. Dette bl.a. for at reducere familiens transport i den
tidlige barselsperiode.
Alle førstegangsfødende tilbydes en efterfødselssamtale, således at forløbet kan bearbejdes i det omfang, familien har brug for.
Flergangsfødende tilbydes efterfødselssamtale efter behov.

Prioriteringen jf. budgetforliget er således gennemført.
Hospice Søholm (1,8 mio. kr.)
Regionsrådet har tidligere godkendt, at Hospice Søholm flytter til et større lejemål. Der indregnes en stigning i udgifterne til husleje på årligt 1,8 mio. kr.
Status:
Hospice Søholms driftsbudget er fra 2013 og fremover forhøjet med 1,8 mio. kr. til dækning af
øgede udgifter i forbindelse med indflytning i større lejemål.
Prioriteringen jf. budgetforliget er således gennemført.
Døgndækkende sygeplejebetjent akutbil i Skive (2,1 mio. kr.)
I øjeblikket kører der en døgndækkende akutbil i Skive som er bemandet med paramediciner. I
dagtid på hverdage i tidsrummet kl. 7.30 – 15.00 er bilen desuden bemandet med en anæstesisygeplejerske.
Tilbuddet om akutbil opgraderes således, at bilen bliver bemandet med en anæstesisygeplejerske hele døgnet. Der afsættes til gennemførelse heraf yderligere 2,1 mio. kr.
Status:
Siden 1. april 2013 er akutbilen døgndækkende bemandet med paramediciner og sygeplejerske og stationeret på Regionshospitalet i Skive. HE Midt er tilført midlerne til den udvidede
drift af ordningen.
Prioriteringen jf. budgetforliget er således gennemført.
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