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Kort beskrivelse

Evt. forslag til

Forslag til

oplægsholder

Tidspunkt
for udvalgs drøftelse

Ernæring

360 graders plan
for sundhedsområdet i Region
Midtjylland

Temadrøftelse om ernæring i forhold til bl.a.
ældre og svagelige patienter

Oplæg

November
2021

Regionsrådet har vedtaget, at der skal udarbejdes
en 360 graders plan for initiativer i forhold til
hospitaler, Præhospitalet og Patientkontoret samt
i forhold til dialogen med kommuner, PLOMidtjylland og andre primære aktører, og at en
samlet procesplan herfor forelægges for de
relevante stående udvalg, herunder
hospitalsudvalget.

November
2021

Opfølgning på forslag om ansættelse af

November

lægesekretærelever 2022 i Region Midtjylland.

2021

Samarbejds-

Hospitalsudvalget har tidligere ønsket, at der blev

November

aftaler og

igangsat en uddybende undersøgelse af, om der

2021

mulighed for

er behandlinger i de nuværende udbudsaftaler for

behandling i

ortopædkirurgi og plastikkirurgi, som potentielt vil

Lægesekretærer

speciallægepraksis
Medicinområdet

kunne udføres af privatpraktiserende
speciallæger.
Orientering om arbejdet i medicinrådet, herunder

Oplæg:

December

principperne for prioriteringen af dyre

lægefaglig

2021

medicinpræparater

direktører Jørgen
Schøler
Kristensen og
Jens Friis Bak

Opskalering af

Et overblik over økonomien knyttet til den

December

ambulance-

opskalering af ambulancekapacitet, som har

2021

kapacitet

kunnet henføres til COVID-19, og hvor regionerne

grundet COVID-

modtager finansiering jf. Økonomiaftale.

19
Samarbejdet

Drøftelse af eventuelle muligheder i forhold til et

December

med Det

tættere samarbejde med Det Grønlandske

2021

Grønlandske

Sundhedsvæsen indenfor det somatiske område.

Sundhedsvæsen

Registrering af

En uddybende redegørelse vedr.

December

aflyste

registreringsmuligheder og –praksis i forhold til

2021

behandlinger

aflysninger af behandlinger mv.

Fleksible

Præsentation af resultaterne fra 2-års evaluering

December

Indlæggelser

af fleksible indlæggelser for borgere med

2021

specifikke kroniske sygdomme på
Regionshospitalet Silkeborg. (Afventer forsvar af
ph.d.)
Tilknytning af

Regionsrådet har besluttet, at der tilknyttes

December

ortopæd-

ortopædkirurgiske kompetencer til Akutklinikken

2021

kirurgiske

på Regionshospitalet Silkeborg med henblik på

kompetencer til

øgning af aktiviteten i dagtid, og at der skal

Akutklinikken i

forelægges en sag, der beskriver, hvad en

Silkeborg

ortopædkirurg kan varetage i Akutklinikken.

Henvendelse om

Henrik Gottlieb Hansen har fremsendt en

December

status for tiltag

henvendelse, hvor der bl.a. anmodes om

2021

på høreområdet

opfølgning på opfølgning på tidligere beslutninger
vedr. høreområdet samt en opgørelse over aktuel
ventetid på høreapparatbehandling.

Modtagelse af

En belysning af de akutte patientstrømme,

December

akutte patienter

herunder hvilken andel af akutte psykiatriske

2021

patienter, der ikke kommer ind i akutafdelinger
samt hvilke forskelle der er i implementeringen af
akutkonceptet på tværs af regionens hospitaler.
Kvalitetsfonds-

Kvartalsafslutningssager vedr. Kvalitetsfonds-

December

projekter

projekterne på Regionshospitalet Viborg, DNV-

2021

Gødstrup og Forum.

Tidligere
behandlet i
udvalget
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Børn og Unge

Udvalget modtog en afsluttende statusredegørelse

Oplæg fra

vedr. afdelingen Børn og Unge på

afdelingen

Januar 2021

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
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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.

Samarbejds-

Orientering vedrørende Region Midtjyllands

relationer med

samarbejdsrelationer med Færøerne og

Færøerne og

Grønland.

Februar 2021

Februar 2021

Grønland
Planlagt

Status for igangsat gennemgang af den planlagte

Februar 2021

kardiologi

kardiologi i Region Midtjylland.

Bæredygtighed

Drøftelse om bæredygtighed på hospitalsområdet

Fælles

på

– sammen med udvalg for regional udvikling og

udvalgsdrøftelse

hospitalsområdet

det midlertidige udvalg for klima og

Marts 2021

bæredygtighed.
Fødeplan
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Godkendelse af ny fødeplan pba. høring.

Marts 2021

Økonomi og

Status for økonomi og aktivitetsudvikling på

aktivitets-

Aarhus Universitetshospital, herunder status for

udvikling AUH

specialer med særlige kapacitetsudfordringer (fx

Marts 2021

urologi).
Telefonisk

Erfaringer fra tiltag med telefonisk kontakt ved

kontakt ved lang

ventetid over ni måneder

Marts 2021

ventetid
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

April 2021

smagssans
Fødeplan

Godkendelse af ny fødeplan pba. høring.

April 2021

Status for flere

Status for Region Midtjyllands tiltag vedrørende

April 2021

medarbejdere på

flere medarbejdere på fuld tid, 1000 flere

fuld tid

sygeplejersker og tiltag til at lette overgang ved fx
sygeplejerskestuderende til nyansat på regionens
hospitaler.

Samarbejde med

Orientering om samarbejde med privathospitaler i

privathospitaler

2020 og forventninger til 2021

Hjerteområdet

Godkendelse af bevilling til fortsættelse af

April 2021

April 2021

meraktivitetsprojekt inden for hjerteområdet i
2021 og 2022
Neurologi og

Opfølgning på plan for neurologi og

neuro-

neurorehabiliteringsområdet.

April 2021

rehabilitering
Budget 2022

Drøftelse af budget 2022.

Maj 2021

Høringsudkast til

Der behandles et høringsudkast til udviklingsplan

Maj 2021

udviklingsplan

for Regionshospitalet Silkeborg, hvor

for Regions-
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hospitalet

hospitalsudvalget har været politisk følgegruppe

Silkeborg

for spor 1 i arbejdet.

Nedbringelse af

Hidtil har der været brugerbetaling for den ikke-

brugerbetaling

medindlagte forælder. I Budget 2021 vedtog

for ikke-

regionsrådet, at der skal udmøntes 3,5 mio. kr. til

medindlagt

at nedbringe brugerbetaling for ikke-medindlagt

forælder

forælder.

Overbooking på

Udvalget havde ønsket, at blive præsenteret for

regionens

det bedst mulige bud på omfanget af aflysninger,

hospitaler

som skyldes overbooking.

Hudsygdomme

Uddybende orientering om kapacitetssituationen

Maj 2021

Maj 2021

Maj 2021

og den aktuelle bemandingsmæssige robusthed
inden for det dermatologiske speciale samt mulige
tiltag til at bedre disse.
Hospiceområdet

Udvalget fik belyst, hvilke muligheder der er for at

Maj 2021

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.
Betaling af gebyr

Opfølgning vedrørende status for

for tolkebistand

implementeringen af betaling af gebyr for

Maj 2021

tolkebistand, herunder bl.a. praksis for brug af
lægeerklæringer udsendelse af regninger,
kreditering af regninger mv.
Rekrutterings-

Status for Region Midtjyllands tiltag vedrørende

situationen og

flere medarbejdere på fuld tid, 1000 flere

status for en

sygeplejersker og tiltag til at lette overgang ved fx

række personale-

sygeplejerskestuderende til nyansat på regionens

relaterede tiltag

hospitaler.

Maj 2021

Herudover havde hospitalsudvalget ønsket en
redegørelse vedr. rekrutteringssituationen på
tværs af forskellige grupper af
sundhedspersonale.
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
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Maj 2021

tværs af

behandles på et andet hospital end eget

regionens

nærhospital.

hospitaler
Polyfarmaci

Tema: Alene i Region Midtjylland findes 115.000

Oplæg fra

polyfarmacipatienter, som får seks eller flere

klinikere

Juni 2021

lægemidler. Især ældre patienter er ofte i
samtidig behandling for flere lidelser. Der
fokuseres på, hvilke initiativer der tages for at
sikre patienterne den rigtige behandling.
Lungekræft

Rapport om analyse af tidlige stadier af

Juni 2021

lungekræft på Regionshospitalet Silkeborg
Henvendelse om

Jørgen Winther og Ulrich Fredberg (V) har

praktiserende

anmodet om et punkt på dagsorden til

lægers mulighed

hospitalsudvalgets møde den 1. marts 2021.

for at henvise til

Hospitalsudvalget har udsat punktet – bl.a. med

lavdosis-CT af

henblik på yderligere belysning af den bedre

brystkassen

overlevelsesprocent efter en lungekræftdiagnose,

Juni 2021

der er i Region Nordjylland sammenlignet med
Region Midtjylland og de øvrige regioner.
Afvikling af

Model for afvikling af udskudte aktiviteter på

udskudte

hospitalerne i 2021 som følge af COVID-19-

aktiviteter

epidemien.

Servicemål for A

Som følge af, at regionsrådets behandling af

og B-kørsler

punktet 'Forslag til nye servicemål for C- og D-

Juni 2021

Juni 2021

kørsler' den 28. april 2021, hvor regionsrådet
besluttede "at de nuværende servicemål for
hastegrad A og B fastholdes, gældende for alle
rekvirenter", vurderes at kunne være
konsekvenser, som ikke fremgik klart i forbindelse
med regionsrådets drøftelse, er det aftalt, at
administrationen udarbejder et punkt, hvori
beskrivelser og beregninger ift. eventuelle
konsekvenser af beslutningen fremgår.
Aarhus

Udvalget har ønsket, at der sættes fokus på

Universitetshospi

udfordringsbilledet i forhold til Aarhus

tals højt

Universitetshospitals højt specialiserede

specialiserede

funktioner samt disses robusthed. Regionsrådet

funktioner

har herudover besluttet, at udarbejde en

Juni 2021
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udviklingsplan for universitetshospitalet, hvori
bl.a. et fokus på højt specialiserede funktioner
ovenstående indgår. Der præsenteres
Hoftenære

Orientering om lærings- og kvalitetsteam vedr.

Oplæg fra

lårbensbrud

den +65-årige patient med hoftenært

klinikere

August 2021

lårbensbrud. Der er tale om et sygdomsområde
med stor morbiditet og mortalitet med samtidig
stor belastning af sundhedsvæsenet.
Budget 2022

Der orienteres om belysning af budgetforslag og

August 2021

emner, som indgår i de videre drøftelser om
budget 2022.
Aarhus

Regionsrådet har besluttet, at udarbejde en

Universitetshospi

udviklingsplan for universitetshospitalet, hvori

tals

bl.a. et fokus på højt specialiserede funktioner

August 2021

ovenstående indgår. Der præsenteres et forslag til
plan for arbejdet.
Fødeområdet

Udvalget har ønsket, at den bemandings- og

August 2021

belægningsmæssige situation på regionens
fødeafdelinger belyses, herunder samspillet
mellem kompetencer på tværs af faggrupper samt
status og indsatser ift. forebyggelse af
genindlæggelser.
Henvendelse

Henvendelse fra Ib Bjerregaard omhandlende

vedr. akutte

udvikling i behandling og visitation af akutte

patienter fra

patienter fra Silkeborg

August 2021

Silkeborg
Multisygdom

Orientering om status for arbejdet med at

August 2021

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

Henvendelse fra Else Kayser om opfølgning på del

vedr. personale-

i budgetaftale 2019 omhandlende et

mæssig stabilitet

ledelsesmæssigt fokus på større personalemæssig

August 2021

stabilitet.
Børn og Unge

Hospitalsledelsen på Aarhus Universitetshospital

Oplæg: hospitals-

September

Hospital

har igangsat en proces med sigte på etablering af

direktør Poul

2021

Børn og Unge Hospital, Aarhus

Blaabjerg,

Universitetshospital. Der følges op på

ledende overlæge

orienteringen på regionsrådets temadag.

Jens Erik Veirum
m.fl.
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Lægesekretær-

Opfølgning på budgetforlig ift. kortlægning af

September

gruppens rolle og

lægesekretærgruppens rolle og arbejdsopgaver.

2021

Præhospital

Orientering om aktivitet og

September

aktivitet og

servicemålsoverholdelse i den præhospitale

2021

servicemåls-

indsats i første halvår 2021.

arbejdsopgaver

overholdelse
Præhospital

Orientering om status på økonomien knyttet til

September

hjemtagelses-

hjemtagelse af ambulancetjenesten

2021

Dermatologi –

En beskrivelse af mulighederne for at rekruttere

September

rekruttering mv.

sundhedspersonale inden for det dermatologiske

2021

økonomi

speciale. Herudover en vurdering af, hvilken
kapacitetsforøgelse der er kommet som følge af
nye teknologiske løsninger inden for specialet
samt - om muligt - et estimat af den forventede
fremtidige ekstra kapacitet som følge heraf.
Øget støtte og

Opfølgning på indsats vedr. øget støtte og

September

rådgivning til

rådgivning til sårbare patienter i budgetforlig

2021

sårbare patienter

2019.

Blodforgiftning

Orientering om status i Region Midtjylland i

September

forhold til at identificere og behandle

2021

blodforgiftning blandt patienter, herunder status
for databaseret opfølgning på området.
Implementering

Udvalget har ønsket en uddybet orientering

September

af bære-

vedrørende inddragelse af medarbejdere i

2021

dygtighedstiltag

forbindelse med udarbejdelse og implementering
af bæredygtighedstiltag på regionens hospitaler.

Blodforgiftning

Orientering om status i Region Midtjylland i

September

forhold til at identificere og behandle

2021

blodforgiftning blandt patienter, herunder status
for databaseret opfølgning på området.
Foretræde

Foretræde ved SMILfonden

Oktober 2021

Udviklingsplan

Udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg

Oktober 2021

for

fremlægges med henblik på godkendelse.

Regionshospitale
t Silkeborg
Målbillede

Status på målbilledet for sundhedsområdet

Oktober 2021
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Sammedagsudre

Status på arbejdet med en fokusindikator

dning

vedrørende øget brug af sammedagsudredning og

Oktober 2021

lignende samlede udrednings- og kontrolforløb #
Hospiceområdet
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Orientering om aktiviteten på hospice i 2020

Oktober 2021

