29.06.2022
Forslag til mødeplan for udvalg for nære sundhedstilbud 2022-2023

Møde
9. august

Mødested
Regionshuset
Viborg

Tema/Emner/Sager
Emner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13.
september

Regionshuset
Viborg

Budget 2023
Ny proces for nærhospitaler
Procedure for lægevalg i Region Midtjylland
Orientering om budgettering og prioritering på praksisområdet
Godkendelse af 'Sundhedsberedskabsplan 2022-2025' for Region Midtjylland
Overblik over dermatologi i Region Midtjylland
Praksisplan for fodterapi
Status vedr. midlertidig lukning af akutklinikaktiviteter i Lemvig og Holstebro
Prøvehandling om virtuel borgerinddragelse

Temadrøftelse af "Hvordan har du det?" – undersøgelsen med særligt fokus på
udvalgets arbejdsområde
Øvrige emner:
• Mest sundhed for pengene vs. lighed i sundhed på det præhospitale område
• Rekruttering og fastholdelse i Præhospitalet
• Orientering om status på hjemtagelsesøkonomi i Præhospitalet efter et halvt års
drift
• Aktivitet og servicemålsoverholdelse i den præhospitale indsats 1. halvår 2022
• Samarbejdsaftale om voksne med erhvervet hjerneskade
• Drøftelse af revision af lægedækningsstrategien
• Status på henvendelse til sundhedsministeriet om befordringsreglerne
• Status for målbilledet på sundhedsområdet
• Opfølgning på akutknappen i Lægevagtens telefonvisitation
Opdateres.

4. oktober

Tema om Lægevagten med besøg hos Lægevagten i Aarhus

Bemærkninger

Lægevagten,
Aarhus

Øvrige emner:
• Præhospitalet: Servicemål og andre kvalitetsmål
• Status på øget støtte og rådgivning til sårbare patienter
• Samarbejdsaftale med AIDS-Fondet om Checkpoint
• Ny sundhedsaftale – drøfte debatoplæg
• Status på 360 grader planens igangsatte initiativer i det nære sundhedsvæsen
Opdateres.

8.
november

Sundhedscenter
Randers

Tema om klyngesamarbejdet med fokus på Randers-klyngen i forbindelse med besøg
på Sundhedscenter Randers eller Regionshospitalet Randers
Øvrige emner:
•
•
•

Præhospitalet: Evaluering af PVE – Præhospital Visitationsenhed
Drøftelse af revision af lægedækningsstrategien
Kvalitet i almen praksis

Opdateres.
6.
december

Speciallægepraksis
i Viborg eller
Silkeborg

Tema om speciallægepraksis i forbindelse med besøg i en speciallægepraksis
Øvrige emner:
•
•
•
•
•

Drøftelse af eventuelt prioriterede midler fra budgetforliget 2023
Præhospitalet: Oplæg til scenarier i den langsigtede plan
Aktivitet og servicemålsoverholdelse i den præhospitale indsats 1.-3. kvartal
2022
Status for målbilledet på sundhedsområdet
Ny sundhedsaftale – evt. drøfte udkast til høringsversion

Møder i 2023
Tema om borgerinddragelse og samskabelse
Januar

Holmstrupgård,
Brabrand

Øvrige emner:
•

Februar

Øvrige emner:
• Præhospitalet: Første bud på en langsigtet plan

Møder afholdt i 2022
4. januar

Regionshuset
Viborg

Tema: Introduktion til nære sundhedstilbud
Øvrige emner:
•
•
•
•
•
•
•

1. februar

Regionshuset
Viborg

Drøftelse af kommissorium
Godkendelse af forretningsorden for de stående udvalg
Forventninger til arbejdet i udvalg for nære sundhedstilbud
Godkendelse af udvalgets mødeplan
Drøftelse af møder i udvalg for nære sundhedstilbud
Ansøgning om forhøjelse af omsætningsloft – praktiserende psykiater
Kapacitetsudvidelse – udmøntning af psykologydernumre

Tema om Sundhedsaftalen mellem Region Midtjylland, kommunerne og almen praksis
Øvrige emner:
•
•
•
•

8. marts

Præhospitalet,
Oluf Palmes Allé,
Aarhus

Godkendelse af intentionspapir vedr. fælles politisk retning for overvægt
Afrapportering af lægedækningshøringen 2021
Arbejdsgange i Kørselskontoret
Forretningsorden for de stående udvalg

Tema om præhospitalet og besøg på AMK-vagtcentralen
Øvrige emner:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktivitet og servicemålsoverholdelse i den præhospitale indsats
Koncept for frivillig førstehjælp ved hjertestop i Region Midtjylland
Henvendelse til Sundhedsministeriet om befordringsreglerne
Henvendelsessag vedr. ude-af-drift-hændelser på akutlægebilerne i Lemvig,
Holstebro og Ringkøbing
Politisk involvering i modernisering af lægevagten
Rapportering vedrørende økonomi og målbilleder i 2022
Proceduren for lægevalg i Region Midtjylland
Etablering af praksis til øjenlæge i Grenaa Sundhedshus

•
•
•
5. april

Center for
Sundhed i
Holstebro

Status på arbejdet med 360 graders planen
Orientering om udvikling i aktiviteten i sundhedsvæsenet
Drøftelse af borgerinddragelse

Besøg på Center for Sundhed i Holstebro. Introduktion til de regionale funktioner i
huset og rundvisning i Center for Sundhed.
Temadrøftelse om sundheds- og psykiatrihuse
Øvrige emner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10. maj

Grenå
Sundhedshus

Proces for nærhospitaler
Introduktion til Lægevagten og den aftalte modernisering
Orientering om udviklingen i medicinforbruget i Region Midtjylland efter 4.
kvartal 2021
Status på målbilledet på sundhedsområdet
Orientering om status på henvendelse til Sundhedsministeriet om
befordringsreglerne
Drøftelse af borgerinddragelse
Status vedr. 360 graders planen og forslag til foranrking af initiativer
Koncept for frivillig førstehjælp ved hjertestop i Region Midtjylland
Henvendelsessager vedrørende Præhospitalet

Besøg i Grenå Sundhedshus, herunder besøg hos to af de praktiserende læger, der er i
sundhedshuset.
Temadrøftelse med en generel introduktion til almen praksis og Region Midtjyllands
lægedækningsstrategi, herunder en indledende drøftelse af den kommende revision af
lægedækningsstrategien.
Øvrige emner:
• Bemanding af akutlægebilerne i den vestlige del af regionen
• Forhøjelse af omsætningsloft – praktiserende lungemediciner
• Forslag til nedbringelse af ventetid på høreapparatbehandling
• Godkendelse af § 64 aftale med praktiserende øre,-næse- og halslæger
• Dialog med Viborg Kommune om et styrket samarbejde om borgere med psykisk
sygdom
• Aftale mellem Danske Regioner og Sex & Samfund vedrørende hjemmetest for
klamydia og gonorré
• Patientkontoret årsberetning 2021
• Administrationsgrundlag vedrørende ledige lægekapaciteter

•

•
•
•
7. juni

Regionshuset
Viborg

Emner på dagsorden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommende emner:
•

Rammer for analyse og plan for udviking af det medicinske område
Orientering om arbejdet med modernisering af lægevagten
Orientering om borgeroplevet kvalitet ved IV-behandling i nærområdet

Befordring i Præhospitalet

Foretræde ved Psoriasisforeningen
Ubalance i den præhospitale drift
Aktivitet og servicemålsoverholdelse i den præhospitale indsats 1. kvartal 2022
Henvendelse fra regionsrådsmedlemmerne Else Søjmark om Gitte Færgemann
om servicemål og respionstider i Præhospitalet
Orientering om udvalgte fælles forhandlingsemner vedrørende modernisering af
Lægevagten
Drift af akutklinikken i Lemvig og status for akutklinikken i Holstebro
Rammeaftale for fordeling af ukrainere med opholdstilladelse til almen praksis
Aktiv patientstøtte
Konvertering af psykiatrisk ydernummer til fuldtids ydernummer
Evaluering af aktiviteterne i Psykiatrien i Nordvest
Orientering om anvendelsen af regionens centrale forskningsmidler 2021
Status for arbejdet med 360-graders planen
Status for målbilledet på sundhedsområdet

