Viborg, den 23. juni 2021

Mødeplan og sager på vej
udvalg for nære sundhedstilbud 2021

1. halvår
2021

Mødested

Tema / emner/sager

Tema: Systematisk dataindsamling og monitorering i
samarbejdet med det kommunale sundhedsvæsen
Øvrige emner:
Godkendelse af justeret tidsplan for udviklingsplan
for Regionshospitalet Silkeborg
Godkendelse af samarbejdsaftale om udgående og
rådgivende funktion for borgere med apopleksi på
hovedfunktionsniveau
Høringsudkast af strategi for sundheds- og psykiatrihuse
Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse
13. Januar

Regionshuset
Viborg

Afrapportering på lægedækningshøring 2020
Flerlægepraksis på MarselisborgCentret
Aftale med praktiserende psykiatere om hurtig vurdering
Henvendelse vedrørende ønske om ændring af
medicintilskudsreglerne
Orientering om status vedrørende gebyr for tolkebistand
Partnerskab for tobaksfri ungdomsuddannelser
Godkendelse af Region Midtjyllands strategi for bæredygtighed
2030
Rapportering af økonomi og målbilleder i 2021
Sikring af kontinuitet i almen praksis
Høringsudkast af strategi for sundheds- og psykiatrihuse
Udvidelse af kapacitet på psykologområdet

3. Februar

Regionshuset
Viborg

Øget dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen i VIA
University College
Orientering om kontrolstatistik for 2019 på tandlægeområdet
Orientering om sommerferiepraktik i almen praksis

Afprøvning af MANDAT – Et spil om politisk ledelse af offentlig
innovation
Øvrige emner:

3. Marts

Regionshuset
Viborg

Klager i almen praksis
Godkendelse af ny fødeplan
Klagesager i almen praksis – opfølgning
Status på spor 2 i udviklingsplan for RH Silkeborg
Udmøntning af midler afsat i budgetforlig 2021
Emner:
Evaluering af MANDAT
Godkendelse af ny fødeplan
Afrapportering på tilgængelighedsundersøgelsen 2020
Godkendelse af Praksisplan for almen praksis
Godkendelse af samarbejdsaftale om internetbaseret
psykologbehandling

14. April

Regionshuset
Viborg

Status for målbilledet for sundhedsområdet
Orientering om status og opfølgning på plan for neurologien og
neurorehabiliteringsområdet
Midlertidig udvidelse af underskudsgaranti til Tandlægevagten i
Region Midtjylland som konsekvens af COVID-19
Administrationsgrundlag for sundhedshuse i Region Midtjylland
Henvendelsessag fra Rasmus Foged vedr. redegørelse for
tildeling af ydernumre til psykologer
Emner:
Drøftelse af budget 2022
Orientering om udgående funktioner i Region Midtjylland

5. Maj

Regionshuset
Viborg

Center for Sundhed i Holstebro: Muligheder for etablering af CTklinik
Udmøntning af budgetmidler til sundhedshuse eller udgående
funktioner
Orientering om status vedr. gebyr for tolkebistand
Høringsudkast til udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg
Patientkontoret: Årsberetning og servicemål

Tema: Speciallæger i den nære sundhed
Foretræde: Foreningen af praktiserende speciallæger
Øvrige emner:
Afrapportering: Afsøgning af kvalitative kriterier ved regionens
salg af ydernumre til praktiserende læger
Godkendelse af strategi for sundheds- og psykiatrihuse
Udmøntning af budgetmidler til sundhedshuse og udgående
funktioner
9. Juni

Regionshuset
Viborg

Godkendelse af ændring i finansieringsmodel for projekter i
Skanderborg Sundhedshus
Status for målbilledet på sundhedsområdet
Styrkelse af den palliative indsats i Region Midtjylland
Forslag til evaluering af abortrådgivningen i Region Midtjylland
Udviklingsinitiativer i Klinik for almen medicin, Lemvig
Status på rygestopindsatser

9. juni

2. halvår
2021

Regionshuset
Viborg

Fællesmøde med psykiatri – og socialudvalget om den nære
psykiatri

Mødested

Tema / emner/sager
Tema: En nær og sammenhængende sundhedsindsats
i Odder Kommune
Øvrige emner:
Udviklingsprojekter i Klinik for Almen Medicn, Lemvig
Budget 2022

11.
August

Odder
Kommune

Afrapportering: Afsøgning af kvalitative kriterier ved regionens
salg af ydernumre til praktiserende læger
Forlængelse af perioden for implementering og afprøvning af ny
samarbejdsmodel for sundhedsindsatsen på Samsø
Planer om udvidelse af Hospice Limfjord
Orientering om ny overenskomst om almen praksis
Orientering om anvendelsen af Region Midtjyllands centrale
forskningsmidler i 2020
Orientering om kontrolstatistik for 2020 på tandlægeområdet

15.
September

Besøg i
Viborg
Kommune

6.
Oktober

Marselisborg
Centret

Tema: Viborg Kommune og fokus på brug af skærme i
hjemmeplejen i Viborg
Øvrige emner:

Tema: Rehabilitering og Rehabiliteringsår eller
Kræftrehabilitering
Øvrige emner:

10.
November

"Landsbyen
Sølund"

Tema: Regionsklinikker
• Erfaringer fra regionsklinikken i "Landsbyen Sølund"
• Erfaringer fra Region Nordjylland
Øvrige emner:

1.
December

