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Tidspunkt
for udvalgs
-drøftelse

Bæredygtighed

Drøftelse om bæredygtighed på hospitalsområdet

Fælles

Marts 2021

på

– sammen med udvalg for regional udvikling og

udvalgsdrøftelse

hospitalsområdet

det midlertidige udvalg for klima og
bæredygtighed .

Fødeplan

Godkendelse af ny fødeplan pba. høring.

Marts 2021

Økonomi og

Status for økonomi og aktivitetsudvikling på

Marts 2021

aktivitets-

Aarhus Universitetshospital, herunder status for

udvikling AUH

specialer med særlige kapacitetsudfordringer (fx
urologi)

Telefonisk

Erfaringer fra tiltag med telefonisk kontakt ved

kontakt ved lang

ventetid over ni måneder

Marts 2021

ventetid
Overbooking på

Udvalget har ønsket, at blive præsenteret for det

regionens

bedst mulige bud på omfanget af aflysninger, som

hospitaler

skyldes overbooking.

Dermatologi og

Status for det dermatologiske område, herunder

Oplæg fra

Nationalt Center

de tilførte midler ifm. forlig vedr. budget 2019

klinikere

for Autoimmune

samt status for Nationalt Center for Autoimmune

Sygdomme

Sygdomme på Aarhus Universitetshospital.

Udredning af

Præsentation af Flavour Klinikken - lugte- og

Oplæg fra

forstyrrelser i

smagssans ambulatoriet på Regionshospitalet

klinikere

lugtesans og

Holstebro, der er den eneste af sin art i Danmark.

Marts 2021

Marts 2021

April 2021

smagssans
Polyfarmaci

Tema: Alene i Region Midtjylland findes 115.000

Oplæg fra

(FLYTTES

polyfarmacipatienter, som får seks eller flere

klinikere

MULIGVIS TIL

lægemidler. Især ældre patienter er ofte i

JUNI)

samtidig behandling for flere lidelser. Der

April 2021

fokuseres på, hvilke initiativer der tages for at
sikre patienterne den rigtige behandling.

Betaling af gebyr

Opfølgning vedrørende status for

for tolkebistand

implementeringen af betaling af gebyr for
tolkebistand, herunder bl.a. praksis for brug af

April 2021

lægeerklæringer udsendelse af regninger,
kreditering af regninger mv.
Analyse

Analyse vedrørende den akutte aktivitet på tværs

vedrørende akut

af regionens hospitaler, herunder baggrunden for

aktivitet på

at nogle patientgrupper i et vist omfang

tværs af

behandles på et andet hospital end eget

regionens
hospitaler
Hospiceområdet

April 2021

nærhospital.

Udvalget ønsker belyst, hvilke muligheder der er

April 2021

for at flere patienter kan få gavn af et
hospicetilbud samt en vurdering af om den
nuværende kapacitet er tilstrækkelig. Anmodning
skal ses i lyset af hensigtserklæring i forlig om
budget 2021 omhandlende en værdig afslutning
på livet.
Øget støtte og

Opfølgning på indsats vedr. øget støtte og

rådgivning til

rådgivning til sårbare patienter i budgetforlig

sårbare patienter

2019.

Neurologi og

Opfølgning på plan for neurologi og

neuro-

neurorehabiliteringsområdet.

April 2021

April 2021

rehabilitering
Fælles

Der gives en status for arbejdet med fælles

Oplæg:

beslutnings-

beslutningstagning.

lægefaglig

tagning

Maj 2021

direktør Niels
Falk Bjerregaard
og lægefaglig
direktør Jørgen
Schøler
Kristensen

Blodforgiftning

Orientering om status i Region Midtjylland i

Maj 2021

forhold til at identificere og behandle
blodforgiftning blandt patienter, herunder status
for databaseret opfølgning på området.
Multisygdom

Orientering om status for arbejdet med at

Maj 2021

forberede en universitetsklinik for multisyge i
Hospitalsenhed Midt, hvor det er en ambitionen er
at ansøge om universitetsklinik i 2024.

Side 3

Fleksible

Præsentation af resultaterne fra 2-års evaluering

Indlæggelser

af fleksible indlæggelser for borgere med

Maj 2021

specifikke kroniske sygdomme på
Regionshospitalet Silkeborg.
Rekrutterings-

Hospitalsudvalget har ønsket en redegørelse vedr.

situationen

rekrutteringssituationen på tværs af forskellige

Maj 2021

grupper af sundhedspersonale.
Status for flere

Status for Region Midtjyllands tiltag vedrørende

medarbejdere på

flere medarbejdere på fuld tid.

Marts 2021

fuld tid
Opfølgning på

Opfølgning på partnerskabsaftalen "Human First"

Human First,

mellem Region Midtjylland, Aarhus Universitet og

forskning og

VIA University College om forskning og

uddannelse

uddannelse – særligt med fokus på konkrete tiltag

Maj 2021

vedrørende en styrket introduktion af nyansatte
Ernæring

Temadrøftelse om ernæring i forhold til bl.a.

Oplæg

Juni 2021

August 2021

ældre og svagelige patienter, herunder på at
skabe sammenhæng mellem hospitalsindsatsen
og de kommunale tilbud.
Hoftenære

Orientering om lærings- og kvalitetsteam vedr.

Oplæg fra

lårbensbrud

den +65-årige patient med hoftenært

klinikere

lårbensbrud. Der er tale om et sygdomsområde
med stor morbiditet og mortalitet med samtidig
stor belastning af sundhedsvæsenet.
Samarbejdet

Drøftelse af eventuelle muligheder i forhold til et

med Det

tættere samarbejde med Det Grønlandske

Grønlandske

Sundhedsvæsen indenfor det somatiske område.

Oktober 2021

Sundhedsvæsen

Lægesekretær-

Opfølgning på budgetforlig ift. kortlægning af

Møde i 2021

gruppens rolle og

lægesekretærgruppens rolle og arbejdsopgaver.

(Under

arbejdsopgaver

Side 4

afklaring)

Tidligere
behandlet i
udvalget

Kort beskrivelse

Evt. forslag til
oplægsholder

Forslag til
Tidspunkt
for udvalgs
-drøftelse

Børn og Unge

Udvalget modtog en afsluttende statusredegørelse

Oplæg fra

Januar 2021

vedr. afdelingen Børn og Unge på

afdelingen

Regionshospitalet Viborg.
Status for

Status for omfanget af betaling af

betaling af

patientregninger vedrørende tolkegebyr på

tolkegebyr

regionens hospitaler

Vilkår for

Udvalget har ønsket en orientering om, hvilke

ambulance-

primære forskelle der er i ansættelsesvilkår for

reddere

ambulancereddere, som er ansat på de to

Januar 2021

Januar 2021

forskellige overenskomster på området.
Forskellene ønskes beskrevet for henholdsvis en
nyuddannet og en erfaren redder.
Overbooking

Udvalget modtog en status for brug af

Januar 2021

overbooking på Region Midtjyllands hospitaler.
Osteoporose

Udvalget modtog en orientering vedrørende status

Januar 2021

for behandling af osteoporosepatienter i Region
Midtjylland.
1000 nye

Udvalget modtog en orientering om status for

sygeplejerske-

Region Midtjyllands andel af 1000 nye

stillinger

sygeplejerskestillinger fra 2021.

Digitale booking-

Mulighed for selvbooking og andre digitale

løsninger og

bookingløsninger behandles. Hvad kan vi i dag, og

talegenkendelse

hvad kan vi i en nær fremtid?

Januar 2021

Oplæg fra It

Februar 2021

Orientering om anvendelse af talegenkendelse i
Region Midtjylland - fx ifm. journalskrivning.
Hjælpeværktøj til

Orientering om hjælpeværktøj vedrørende

registrering

registreringskvalitet på Aarhus

Februar 2021

Universitetshospital.
Status for

Status for Region Midtjyllands tiltag vedrørende

introduktions-

introduktionsforløb, der aktivt arbejder for at lette

forløb

overgangen fra studerende til nyansat.

Februar 2021

Side 5

Samarbejds-

Orientering vedrørende Region Midtjyllands

relationer med

samarbejdsrelationer med Færøerne og

Færøerne og

Grønland.

Februar 2021

Grønland
Planlagt

Status for igangsat gennemgang af den planlagte

kardiologi

kardiologi i Region Midtjylland.

Side 6

Februar 2021

