Regionshuset
Viborg
Koncernøkonomi

Forslag til emner til drøftelse af budget 2021 i udvalget
for nære sundhedstilbud

Skottenborg 26
Postboks 21
DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 0000
kontakt@rm.dk
www.rm.dk

0. Indledning
De stående udvalg skal drøfte, hvilke emner eller områder, der ønskes
prioriteret eller fokus på i budgettet. Jf. den politiske budgetvejledning som
regionsrådet vedtog d. 25. marts 2020. Hvert af de stående udvalg skal på
deres møder i maj drøfte forslag til eventuelle prioriteringer og besparelser i
det kommende budget, og herefter udvælge ca. tre forslag som udvalget
bringer med videre i processen.
De udvalgte forslag skal præsenteres på regionsrådets budgetseminar i maj.
I forbindelse med drøftelserne om prioriteringer, bør det også drøftes, hvilke
udfordringer, der er på området. Herefter er der afsat tid til, at regionsrådet
i grupper og i plenum kan drøfte, om administrationen skal arbejde videre
med emnet i budgetprocessen.
I drøftelserne på udvalgsmødet skal udvalget have for øje, at der på
nuværende tidspunkt er stor usikkerhed om den økonomiske situation i
2021, men at der alt andet lige på nuværende tidspunkt forventes
økonomisk balance i budget 2021. Derfor skal udvalget være bevidste om,
at når der skal prioriteres midler til ét område, skal et andet område
reduceres.
1. Forslag fra partier der er repræsenteret i udvalget
1. Konference i Region Midtjylland om Ulighed i Sundhed –
Nytænkning af almen lægepraksis i yderdistrikter Alternativet
Konferencens omdrejningspunkt er, at almen praksis i yderdistrikter
kan nytænkes og udvikles til faglige vækstmiljøer for læger,
sundhedsfagligt personale og medicinstuderende. Almen praksis skal
stå som modvægt til uligheden i sundhed hos områdernes befolkning.
I dag er virkeligheden den, at presset på almen praksis er steget
markant gennem de senere år. Det sker af to væsentlige grunde
1. Flere behandlinger bliver flyttet fra sygehuset til almen
praksis.
2. Flere borgere har brug for almen praksis, fordi gruppen af
ældre vokser, og der er flere kronikere. Mange praktiserende
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læger uden for de større byer arbejder hårdt og kreativt for at udvikle nye
samarbejdsformer og ny organisering af den daglige drift for at modstå det
særlige pres i yderdistrikterne.
Gennem de sidste 5 år er det især lykkedes for Lægefællesskabet i Grenå at omsætte
en stor mængde nye ideer til konkret praksis. Og siden februar 2016 har de klinikejere,
Hans Christian Kjeldsen, Jannik Falhof og Mogens Vestergaard, udviklet et koncept
inden for gældende overenskomst. Lægefællesskabet i Grenå viser således et
levedygtigt alternativ med en faglig udvikling i et yderområde. Hvordan er det sket?
Konferencen skal både give inspiration og viden, som kan skabe regional handling.
Konferencens to hovedmål er:
1. Læger, sundhedsfagligt personale og medicinstuderende får inspiration til at
håndtere den voksende ulighed i yderdistrikterne.
2. Politikere og sundhedsplanlæggere får kendskab til vigtige spørgsmål, som
kalder på handling.
Det er vigtigt at tiltrække læger, sundhedsfagligt personale og medicinstuderende til
yderdistrikterne. Og det er vigtigt, at den voksende ulighed i Region Midtjyllands
yderdistrikter dæmpes markant.
Tidsplan
Konference i andet halvår af 2021
Økonomi
Regionens administration har erfaring med konferencer, pris, tilrettelæggelse osv.
2. Udviklingsprojekt - Professionelle tolke til sundhedsvæsnet - Alternativet
Et udviklingsprojekt i samarbejde med Aarhus Kommune, Aarhus Universitet og
University College VIA. Danske Regioner arbejder for, at der i uddannelsessystemet
oprettes uddannelse af tolke, til arbejdet i det danske sundhedsvæsen. Aarhus
kommune har også et stort behov for, at der udvikles uddannelse for tolke til arbejdet
på social- og beskæftigelsesområdet. Behovet er presserende for både region og
kommune. Et samarbejdsprojekt kan kickstarte en tolkeuddannelse, som senere kan
udrulles nationalt. Et udviklingsteam sammensat af sprog-, uddannelses- og
forvaltningskyndige kan udvikle et uddannelsesprogram, og der kan iværksættes
prøveprojekter i det regionale sundhedssystem og det kommunale socialsystem. Det er
vigtigt, at alle borgere, også borgere som ikke mestrer det danske sprog, kan få den
rette behandling i sundhedsvæsnet og den rette støtte fra det sociale system. Når
sproget er et handicap, kan det afhjælpes med professionel tolkning – enten personlig
tolkning eller videotolkning. Veluddannede tolke sikrer, at børn og voksne, som ikke
mestrer det danske sprog, får den rette hjælp ved sygdom, arbejdsløshed, krise o. lign.
Tidsplan
Projektudvikling 2021 og iværksættelse 2022-23
Økonomi
Projektudvikling koster mandetimer. Iværksættelse af uddannelsen kræver bevilling og
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budget. Forslag: et treårigt prøveforløb. Derefter justering og permanentgørelse for
nationale midler.
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