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Overskrift

Kort beskrivelse

Evt. forslag til
oplægsholder

Forslag til
Tidspunkt
for udvalgs
-drøftelse

Børn og Unge

Afsluttende statusredegørelse vedr. afdelingen

Oplæg fra

Januar 2021

Børn og Unge på Regionshospitalet Viborg.

afdelingen

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

Der ønskes en status for brug af overbooking på

Januar 2021

Region Midtjyllands hospitaler.
Osteoporose

Orientering vedrørende status for behandling af

Januar 2021

osteoporosepatienter i Region Midtjylland.
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?

Oplæg fra It

Februar 2021

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

Drøftelse af henvendelse vedr. patienttransport

Februar 2021

fra sommerhus til behandlingssted.
Økonomi og

Status for økonomi og aktivitetsudvikling på

aktivitets-

Aarhus Universitetshospital, herunder status for

udvikling AUH

specialer med særlige kapacitetsudfordringer (fx

Februar 2021

urologi)
Status for

Status for Region Midtjyllands tiltag vedrørende

personale-

henholdsvis flere medarbejdere på fuld tid, 1000

relaterede tiltag

nye sygeplejerskestillinger fra 2021 og
introduktionsforløb, der aktivt arbejder for at lette
overgangen fra studerende til nyansat.

Februar 2021

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.

Monitorering af
registreringskvalitet

Orientering om monitoreringsværktøj vedrørende

Telefonisk

Erfaringer fra tiltag med telefonisk kontakt ved

kontakt ved

ventetid over ni måneder

Februar 2021

Februar 2021

registreringskvalitet på Aarhus
Universitetshospital.
Februar 2021

ventetid over ni
måneder
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 .
Fleksible

Præsentation af resultaterne fra 2-års evaluering

Indlæggelser

af fleksible indlæggelser for borgere med

Marts 2021

specifikke kroniske sygdomme på
Regionshospitalet Silkeborg.
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

Marts 2021

nærhospital.

Fødeplan

Godkendelse af ny fødeplan pba. høring.

Dermatologi og

Status for det dermatologiske område, herunder

Nationalt Center

de tilførte midler ifm. forlig vedr. budget 2019

for Autoimmune

samt status for Nationalt Center for Autoimmune

Sygdomme

Sygdomme på Aarhus Universitetshospital.

Polyfarmaci

Marts 2021
Oplæg

Marts 2021

Alene i Region Midtjylland findes 115.000

Oplæg fra

April 2021

polyfarmacipatienter, som får seks eller flere

klinikere

lægemidler. Især ældre patienter er ofte i
samtidig behandling for flere lidelser. Der

Side 3

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

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.
Bemærk: Punktet er udsat fra marts 2021 grundet
arbejdet med Covid-19.
Neurologi og

Opfølgning på plan for neurologi og

neuro-

neurorehabiliteringsområdet.

April 2021

rehabilitering
Bemærk: Punktet er udsat fra januar 2021
grundet arbejdet med Covid-19.
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

Ernæring

Temadrøftelse om ernæring i forhold til bl.a.
ældre og svagelige patienter, herunder på at
skabe sammenhæng mellem hospitalsindsatsen
og de kommunale tilbud.
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Oplæg

Juni 2021

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.
Lægesekretær-

Opfølgning på budgetforlig ift. kortlægning af

Møde i 2021

gruppens rolle og

lægesekretærgruppens rolle og arbejdsopgaver.

(Under

arbejdsopgaver

afklaring)

Skriftlig redegørelse eller behandling i et andet politisk mødeforum
DNV-Gødstrup

Udvalget havde ønsket at få et nærmere indblik i

November

status for hospitalsbyggeriet i Gødstrup.

2020

Der var på regionsrådets temadag i november
2020 derfor et programpunkt om emnet.
Rengøring på

Varetagelse af rengøringsopgaven på hospitaler.

December

hospitaler

Udvalget har tidl. ønsket, at det samlede

2020

regionsråd modtog den efterspurgte redegørelse.
Der var på regionsrådets temadag i december
2020 derfor et programpunkt om bl.a. dette
emne.
Ernæring

Udvalget har ønsket, at der sættes fokus på

Januar 2021

ernæring i forhold til bl.a. ældre og svagelige
patienter, herunder på at skabe sammenhæng
mellem hospitalsindsatsen og de kommunale
tilbud. Der vil derfor på regionsrådets temadag i
januarvære et programpunkt om emnet.
Behandling af

Udvalget ønsker information om retningslinjen på

bristet

området samt om hvilke data, der er tilgængelig i

akillessene

forhold til den faglige kvalitet. Der rundsendes en

Januar 2021

skriftlig orientering til udvalget efter kontakt til
specialerådet.
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Tidligere
behandlet i
udvalget

Kort beskrivelse

Analyse af

Orientering om analyse af operationsområdet på

operations-

Aarhus Universitetshospital

Evt. forslag til
oplægsholder

Forslag til
Tidspunkt
for udvalgs
-drøftelse
Januar 2020

området

Henvendelse fra

Drøftelse af henvendelse fra privat

jordemoderklinik

jordemoderklinik.

Drøftelse af

Genbehandling af sag om ophævelse af særregler

befordringsregler

for befordring af dialyse-, kemo- og

Januar 2020

Januar 2020

strålepatienter (jf. regionsrådets beslutning
27.11.19 ).
Målbilledet på

Orientering om implementering af LPR3 og status

sundheds-

validering af de enkelte indikatorer i målbilledet.

Februar 2020

området
Donation til DNV-

Redegørelse vedr. initiativer der har været

Gødstrup

igangsat i forhold til at afsøge muligheden for

Februar 2020

donation af TV på sengestuer samt en vurdering
af muligheden for eventuelle yderligere tiltag.
Kommunikation

Orientering om patientrettet kommunikation

vedrørende

vedrørende forløbet ved opkald til 1-1-2.

Februar 2020

opkald til 1-1-2
Den regionale

Redegørelse over hvilke områder den regionale

Februar 2020

internationaliseri

internationaliseringspulje har støttet de seneste

ngspulje

år, og hvad udbyttet heraf har været.

Forsyningsvansk

Oplæg om styring af medicinområdet, herunder

Blev

eligheder på

med fokus på forsyningsvanskeligheder.

behandlet på

medicinområdet

temadag i
februar 2020

Operations-

Resultater af analyse af operationsområdet på

Hospitalsledelsen

området AUH

Aarhus Universitetshospital.

og MUUSMANN

Høreområdet

Forslag til indsatser i forhold til behandling for
høretab
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Marts 2020

Marts 2020

Den

Aktivitet og servicemålsoverholdelse i den

præhospitale

præhospitale indsats 2019

Marts 2020

indsats i 2019
Prisudvikling

Status på prisudvikling for tilskudsmedicin og

tilskudsmedicin

borgeres egenbetaling.

Tilbud til sårbare

Tilbud til sårbare patientgrupper i Region

Professor og

Midtjylland, herunder indvandrermedicinske

overlæge Morten

patienter.

Sodemann

patientgrupper

IV-behandling

Marts 2020

Behandling af samarbejdsaftale om IV-behandling

Marts 2020

April 2020

i nærområdet.
Forsøgsordning

Nyt forslag om forsøgsordning om bedre

om regionens

udnyttelse af regionens udbudsaftaler med

udbudsaftaler

privathospitaler.

Budget 2021

Udvalgsdrøftelse vedrørende budget 2021.

April 2020

Maj 2020

Forberedelse af budgetseminar den 18. maj
Ambulancedrift

Økonomi ved hjemtagelse af dele af

Juni 2020

ambulancedriften.
Forskning

Status for Region Midtjyllands forskningsmidler og

Juni 2020

investeringer i forskningsområdet.
Lungeområdet og

Status for opfølgning på forretningsudvalgets

afdækning vedr.

beslutning om afdækning af de faglige

lavdosis CT

perspektiver ved anvendelse af lavdosis CT.

Måling af

Redegørelse om metode for beregning af

responstid

responstid.

Ambulanceudbud

Metode og tilgang til kontrolberegningerne ifm.

Oplæg:

ambulanceudbud præsenteres som baggrund for

Præhospitalet og

en efterfølgende sag om resultatet af udbuddet (i

revisionsfirmaet

september eller oktober).

BDO

Opfølgning på

Opfølgning på budget 2019 ift. strukturændringer

budget 2019

vedrørende områderne urinvejskirurgi, kardiologi,

Juni 2020

Juni 2020

August 2020

August 2020

karkirurgi og brystkirurgi
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Opfølgning på

Der følges op på strukturændringer vedrørende

struktur-

urologi, karkirurgi, hjerteområdet og

ændringer i

brystkræftområdet, der blev gennemført i

Budget 2019

forbindelse med Budget 2019.

Budgetreguler-

forslag til regulering af hospitalsbudgetter knyttet

inger sm følge af

til håndteringen af COVID-19

August 2020

August 2020

COVID-19
Aarhus

Drøftelse af tiltag, der er planlagt, i forhold til at

Universitetshospi

sikre balance i Aarhus Universitetshospitals

tal økonomi

økonomi på kort og lang sigt.

Navigator-

Oplæg om navigatorprojektet under Kræftens

Oplæg: Kræftens

September

projekt

Bekæmpelse.

Bekæmpelse

2020

Sundheds- og

Behandling af sundheds- og hospitalsplan inkl.

September

hospitalsplan

ændringsforslag baseret på høringssvar.

2020

Forsøgsordning

Nyt forslag om forsøgsordning om bedre

September

vedr. regionens

udnyttelse af regionens udbudsaftaler med

2020

udbudsaftaler

privathospitaler.

Fertilitets-

Opfølgning på drøftelse i Sundhedsudvalget,

September

behandling

Danske Regioner.

2020

Stråleområdet

Fremtidig aktivitets- og kapacitetsopfølgning på

September

stråleområdet samt bevilling hertil.

2020

Ny fødeplan behandles to gange. Først behandles

Oktober 2020

Fødeplan

August 2020

en høringsudgave og efterfølgende behandles en
endelig godkendelse.
Ambulance-

Resultat af udbud af ambulancetjenesten.

Oktober 2020

Forsknings-

Overblik over eksterne donationer målrettet

Oktober 2020

området

forskning og udvikling.

Erfaringer ift.

Præsentation af forskningsresultat vedrørende

Oplæg. Troels

November

forskellige

DiabetesFlex projektet, hvor patienterne selv har

Krarup Hansen,

2020

undersøgelses-

et valg i forhold i forhold konsultationsform og

Steno Diabetes

muligheder

selv bringer datainput via prodata.

Center Aarhus

Organisering af

Punktet omhandler organisering af tolkebistand i

November

tolkebistand

Region Midtjylland. Det ønskes belyst, om

2020

tjenesten
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området - evt. inspireret af andre regioner - kan
organiseres mere hensigtsmæssigt.
Privathospitaler

Redegørelse vedrørende Region Midtjyllands

November

udgifter til privathospitaler sammenholdt med

2020

andre regioner.
Aktivitets-

Der er en række aktivitetsmæssige udfordringer

November

mæssige

som følger af COVID-19, blandt andet i forhold til

2020

udfordringer som

forlænget ventetid til udredning og behandling.

følger af COVID-

Udvalget har ønsket at drøfte udsigten til en

19

normalisering af aktiviteten, herunder brugen af
private operatører.
I tilknytning hertil har udvalget ønsket, at det
aktuelle aktivitetsniveau på høreområdet belyses.

Billeddiagnostisk

Temadrøftelse om vejledning fra

Oplæg ved bl.a.

December

udredning på

Sundhedsstyrelsen vedr. henvisning og visitation

repræsentanter

2020

ungeområdet

til billeddiagnostisk udredning vedr. symptomer

fra specialeråd

fra lunger.
Forsøgsordning

Redegørelse vedr. forsøgsordning med medicinsk

December

med medicinsk

cannabis, der kører som et projekt i regi af

2020

cannabis

Lægemiddelstyrelsen. Den Regionale
Lægemiddelkomité anmodes om en status for
området.

Ekstra COVID-19

På grund af et stigende antal COVID-19-patienter

December

senge

præsenteres forslag om at etablere fast

2020

bemanding af ekstra senge på Aarhus
Universitetshospital.
Hensigts-

I budgetaftalen for 2020 indgik der en

December

erklæring om

hensigtserklæring om abortrådgivning.

2020

abortrådgivning
Gældende praksis i Region Midtjylland samt de
forpligtelser, som er anført i sundhedsloven
beskrives.
Udviklingsplan

Status for arbejdet med udviklingsplan for

December

for Regions-

Regionshospitalet Silkeborg

2020

hospitalet
Silkeborg
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