Viborg, den 6. august 2020

Mødeplan og sager på vej
udvalg for nære sundhedstilbud 2020

1. halvår
2020

Mødested

Tema / emner /sager
Tema: Forsyningsvanskeligheder på
medicin

8. januar

Regionshuset Viborg

Øvrige emner:
Sundheds- og hospitalsplanen –
høringsudgave
Afrapportering studietur til Holland samt
drøftelse af, hvilke initiativer, der skal
arbejdes videre med.

5. februar

Sundhedscenter Vest, Tarm

Tema: Hjerterehabilitering
Tema: Overvægte
Øvrige emner:
Klynger i almen praksis (oplæg)
Skanderborg Sundhedshus – status for
anlægsprojekter

11. marts

Steno Diabetes Center, Aarhus

Grenaa Sundhedshus – status for projekt
vedr. renovering af lokaler til
lægepraksis
Orientering om mekanismen bag
prisfastsættelse af tilskudsmedicin og
prisændringer

Øvrige emner:
Principiel drøftelse vedrørende
sundhedshuse i Region Midtjylland
Godkendelse af Samarbejdsaftale om IVbehandling i nærområdet
Ø-læge på Anholt
15. april

Videomøde
Status for målbilledet på
sundhedsområdet
Orientering om abortrådgivning i Region
Midtjylland – hensigtserklæring fra
budget 2020
Orientering om patientkontorets
årsberetning

Tema: Billedudveksling og anvendelse af
røntgen i kiropraktorklinikkerne
Øvrige emner:
Drøftelse af budget 2021
Rapportering om medicinforbruget i
Region Midtjylland
Henvendelse fra AIDS-Fondet vedr.
samarbejde om test
Skanderborg Sundhedshus –
godkendelse af projektbeskrivelse og
anlægsbevilling
13. maj

Videomøde
Grenaa Sundhedshus – godkendelse af
projektbeskrivelse og anlægsbevilling
Ø-læge på Anholt
Analyse af tiltag for nedbringelse af
ventetider for psykologer
Tilskud til sundhedsinnovationsprojektet
"Samblik til KOL"
Status på samarbejdsaftale om rygestop
Orientering om eventuel aftale om hurtig
vurdering af psykiatriske patienter

Tema: Speciallægepraksis
Øvrige emner:
Orientering om resultat af følgeforskning
i forbindelse med
borgerinddragelsesprocessen i Lemvig
Organisering af Fælles Service Center

9. juni

Regionshuset Viborg

Finanslovsmidler til udredning og
behandling ved privatpraktiserende
lungemedicinere
Status på målbilledet for
sundhedsområdet
Orientering om anvendelsen af Region
Midtjyllands forskningsmidler 2019
Orientering om kampagne vedrørende
influenzavaccination
Forskning i videokonsultationer i almen
praksis

Orientering om medicinforbruget i
Region Midtjylland i 1. kvartal 2020
Orientering om status ift. udgående
funktioner og tidlig opfølgning efter
udskrivelse (oplæg)

2. halvår 2020

Mødested

Tema /emner/sager

Tema: Markedsudviklingen i almen
praksis
Øvrige emner:
Udviklingsinitiativer i Klinik for Almen
Medicin, Lemvig
12. august

Regionshuset, Viborg
Regionale funktioner i Center for
Sundhed, Holstebro
Telemedicinsk hjemmemonitorering til
borgere med KOL (TeleKOL)
Sundheds- og hospitalsplanen
Tema: Alliancen om den nære psykiatri
Herunder om hvordan Psykiatriens Hus
indgår i charteret for Marselisborgcentret.
Tema: Forebyggelse i regi af sundhedsog hospitalsplanen
Øvrige emner:
Projekt om brug af video i almen praksis
Udviklingsplan for Regionshospitalet
Silkeborg

2. september

Psykiatriens Hus, Aarhus

Ansøgning om brug af egne regionale
data til kvalitetsudvikling på
medicinområdet
Forlængelse af perioden for afprøvning
og implementering af ny
samarbejdsmodel for sundhedsindsatsen
på Samsø
Fosyningsvanskeligheder på
medicinområdet
Arbejdet med udvalgte erfaringer fra
studieturen til Holland i regionalt regi
Evaluering af udvalgets arbejde

Tema: Den ældre, medicinske patient
Øvrige emner:
Godkendelse af høringsudgave af ny
fødeplan

7. oktober

Evt. Rygområdet: Regionshospitalet
Silkeborg

Orientering om igangværende arbejde
vedr. partnerskab om tobaksfrie
ungdomsuddannelser i regi af
Sundhedskoordinationsudvalget
Samarbejdsaftale om den gode
indlæggelse og udskrivelse
Godkendelse af praksisplanen for almen
praksis (høringsudkast)
Evt. Tema: Udbudsklinkker

11. november

Evt. MedAssist, Holstebro
(udbudsklinik)

Tema: Sundhed.dk og "Min Sundhed"
App
Øvrige emner:
Forebyggelse: Indsatser på
overvægtsområdet
Forskning, udvikling og monitorering i
kommunerne

Kommune
2. december

2021

(Evt. fokus på brug af skærme i
hjemmeplejen i Viborg)

Mødested

Øvrige emner:
Opfølgning på plan for neurologi og
neurorehabiliteringsområdet

Tema / emner/sager

Besøg i "Landsbyen Sølund"

Erfaringer fra regionsklinikken i
"Landsbyen Sølund"

Primo 2021

Aarhus, Lægevagten

Tema: Lægevagten, herunder
temadrøftelse af servicemål samt
Akutknappen. Endvidere fælles
akutnummer 113

2021

Steno Diabetes Center

2021

Regionsklinikken på Mors

Primo 2021

Forslag til emner / temaer i 2020 og 2021
−

Rehabilitering og Rehabiliteringsår eller Kræftrehabilitering: Marselisborg Centret,
Aarhus

−

Mental sundhed hos unge: Lokation ikke afgørende

−

Temadrøftelse i foråret om overenskomstforhandlingerne og fremtidens styring af
praksisområdet

−

Fælles servicecenter inkl. Tele KOL-projekt

−

Satspuljeprojekt Diabetes: Styrket samarbejde og kvalitet på tværs af sektorer (evt.
Viborg, Skive eller Silkeborg)

−

Socialt udsatte i sundhedsvæsenet: Psykiatriens hus i NV eller Aarhus

−

Afslutning af akkreditering i almen praksis

−

Neurorehabilitering på regionsplan (med fokus på, om der er forskel)

−

Høre-rehabilitering

