Oversigt over planlagte temadrøftelser, emner og større sager
i hospitalsudvalget i 2022
Version 25.05.22

Regionshuset
Viborg
Regionssekretariatet
Skottenborg 26
DK-8800 Viborg

Mødetids-

Kort beskrivelse

Planlagt

punkt

mødested

Onsdag

•

Modernisering af lægevagten

Regions-

den 1. juni

•

Elementer vedr. hospitalsområdet i

hospitalet

aftale om budget 2022.

Viborg

kl. 13.3017.30

•

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til
akutklinik og ortopædkirurgiske
kompetencer (udsat fra mødet 4/4).

•

Orientering om rammer og
aftalegrundlag for at bedrive forskning
på hospitalerne (Jf. udvalgets beslutning
07.03.22)

•

Orientering om dialog med Kræftens
bekæmpelse om aktivitet på
kræftpakkeområdet under COVID-19 (Jf.
udvalgets beslutning 07.03.22)

•

Foretræde ved Osteoporoseforeningen
(Forening for patienter med
knogleskørhed)

•

Foretræde vedr. EDTA-behandling
Sommerferie

Mandag

•

Besøg på Regionshospitalet Randers

Regions-

den 8.

•

Budget 2023

hospitalet

august kl.

•

Sundhedsberedskabsplan 2022 – 2025

Randers

13.30-

•

Ny sundhedsaftale – orientering om

17.30

proces mv.
•

Orientering om udvikling i aktiviteten i
sundhedsvæsenet (Jf. udvalgets
beslutning 04.04.22)

•

Orientering om status vedr.
nærhospitaler

•

Beskrivelse af drivkræfter, der
henholdsvis øger og reducerer
aktiviteten på hospitalsområdet (Jf.
udvalgets beslutning 07.03.22)

•

Blodprøvetagning – opfølgning på tidl.
budgetbeslutning om at flytte
blodprøvetagning fra almen praksis til
hospitalerne (Jf. udvalgets beslutning
31.01.22)

•

CoE-puljen i Diagnostisk Center på
Regionshospitalet Silkeborg (Jf.
udvalgets beslutning 09.05.22)

Øvrige bemærkninger

•

Opfølgning på virkningen af de
igangsatte tiltag i Patientkontoret (Jf.
udvalgets beslutning 09.05.22)

Opdateres.
Mandag

Besøg på Aarhus Universitetshospital,

Aarhus

26. september er der

den 12.

Dansk Center for Partikelterapi (Jf.

Universi-

temadag på

september

udvalgets beslutning 31.01.22)

tetshospital

Regionshospitalet Gødstrup

kl. 13.30-

•

•

17.30

Status for arbejdet med initiativer i

(se bilag 1).

udviklingsplanen for RH Silkeborg (Jf.
udvalgets beslutning 09.05.22)
•

Plan for den langsigtede udvikling af
karkirurgien i Region Midtjylland (Jf.
forretningsudvagets beslutning
12.05.22)

•

Samarbejdet med Det Grønlandske
Sundhedsvæsen (Jf. udvalgets
beslutning 09.05.22)

Opdateres.
Mandag

•

Besøg på Regionshospitalet Horsens

den 3.
oktober kl.

Opdateres.

Regions-

31. oktober er der temadag

hospitalet

på Regionshospitalet

Horsens

Silkeborg (se bilag 1).

13.3017.30
Mandag

Temadrøftelsen om øget brug af

Regions-

28. november er der

den 7.

sammedagsudredning og lignende

huset

temadag på

november

samlede udrednings- og kontrolforløb (jf.

Viborg

Regionshospitalet Horsens

kl. 13.30-

regionsrådsbeslutning 27.01.21 om ny

•

17.30

(se bilag 1).

fokusindikator for sundhedsområdet).
Opdateres.

Mandag

•

den 5.

Besøg på Steno Diabetes Center Aarhus

Steno

(Jf. udvalgets beslutning 31.01.22)

Diabetes

december
kl. 13.30-

Center
Opdateres.

Aarhus

17.30

Emner til møder i 2023
•

Temadrøftelse om hospiceområdet,
udgående palliative teams og en værdig
død (på Regionshospitalet Gødstrup)

•

Besøg på Regionshospitalet Viborg

•

Besøg på Regionshospitalet Hammel
Neurocenter

•

Introduktion til medicinområdet (Jf.
udvalgets beslutning 31.01.22)

Side 3

•

Introduktion til funktionelle lidelser (Jf.
udvalgets beslutning 31.01.22)

•

Introduktion til klinisk farmakologi (Jf.
udvalgets beslutning 31.01.22)

•

Introduktion til Molekylær Medicinsk
Afdeling (Jf. udvalgets beslutning
31.01.22)

Møder afholdt i 2022
Mandag

•

den 3.

Drøftelse af udvalgets kommissorium

Regions-

(1).

huset
Viborg

januar kl.

•

Godkendelse af forretningsorden.

13.30-

•

Godkendelse af mødeplan (2).

17.30

•

Punkt om gensidige forventninger til

Universitetshospital (se
bilag 1).

udvalgets konst. møde 02.12.21)
Introduktion til opgave/område

•

360 graders plan (fast punkt på

24. januar er der temadag
på Aarhus

udvalgsarbejdet (Jf. beslutning på
•

Opstartsmøde.

udvalgets møder)
Mandag

360 graders plan (m. oplæg om

Regions-

28. februar er der temadag

den 31.

implementering, jf. udvalgets beslutning

huset

på Regionshospitalet Viborg

januar kl.

03.01.22)

Viborg

(se bilag 1).

13.30-

•

•

17.30

Udviklingsplan for Aarhus
Universitetshospital (m. oplæg om
status for arbejdet

•

Revideret forretningsorden (Jf. udvalgets
beslutning 03.01.22)

•

Drøftelse af ønsker til temadrøftelser og
besigtigelser samt første udkast til
oversigt vedr. udvalgets møder i 2022
med besøgssteder, temaer mm. (Jf.
udvalgets beslutning 03.01.22)

•

Henvendelse fra Else Kayser om
akutområdet i Region Midtjylland

Mandag

•

Besøg på Regionshospitalet Silkeborg

Regions-

Udvalg for bæredygtighed,

den 7.

•

Foretræde ved Decibel (Forening for

hospitalet

teknologi og anlæg (BTA)

børn og unge med høretab)

Silkeborg

holdte ligeledes møde på

marts kl.
13.3017.30

•

360 graders plan (m. oplæg om
implementering, jf. udvalgets beslutning
03.01.22)
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RH Silkeborg

•

•

Opfølgning vedr. efterslæb ift.

28. marts er der temadag

ferieafvikling (Jf. udvalgets beslutning

på Regionshospitalet

03.01.22)

Randers (se bilag 1).

Udvikling i antal ambulante besøg og
indlagte (Jf. udvalgets beslutning
03.01.22)

•

Orientering om brugen af
privathospitaler i 2021 og
forventningerne til 2022

•

Henvendelse fra Birgit Christensen om
børnehospiceområdet

Mandag

•

Besøg på Regionshospitalet Gødstrup

Regions-

den 4. april

•

Temadrøftelse om akutområdet og

hospitalet

kl. 13.30-

opfølgning vedr. somatik og psykiatri

Gødstrup

17.30

under samme tag (Jf. udvalgets
beslutning 31.01.22)
•

360 graders plan (m. oplæg om
implementering, jf. udvalgets beslutning
03.01.22)

•

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til
akutklinik og ortopædkirurgiske
kompetencer.

•

Orientering om universitetsklinikker (Jf.
udvalgets beslutning 31.01.22)

•

Udvikling i antal ambulante besøg og
indlagte (Jf. udvalgets beslutning
03.01.22)

Mandag

•

den 9. maj
kl. 13.30-

•

17.30

Analyse af det karkirurgiske speciale i

Aarhus

Udvalg for bæredygtighed,

Region Midtjylland

Universi-

teknologi og anlæg (BTA)

Opfølgning på temadrøftelse om

tetshospital

holdte møde på

varetagelse af akutopgaven på
hospitalerne (Jf. udvalgets beslutning

Regionslager Midt i Horsens

04.04.22)
•

Rammer for analyse og plan for det
medicinske område

•

Orientering om AVT-behandling til børn i
Region Midtjylland (Jf. udvalgets
beslutning 07.03.22)

•

Analyse af muligheder for nedbringelse
af ventetider på høreapparatbehandling

•

Tids- og procesplan for initiativerne i
udviklingsplan for Regionshospitalet
Silkeborg (Jf. udvalgets beslutning
07.03.22)

•

Mundtlig orientering om Modernisering
af lægevagten
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Bilag 1. Temadage 2022 – og planlagte besøg på somatiske hospitalsenheder
Generelt

Som udgangspunkt indgår det i planlægningen, at temadagene har program fra kl.
9.30-15.30.

24. januar
(mandag)

Der vil blive givet en status på, hvordan
situationen er i sundhedsvæsenet er lige
nu.
Besøg på Aarhus Universitetshospital.
Temadagen sætter fokus på Aarhus
Universitetshospital og flere af de ting, der
Programmet kan bl.a. indeholde:
er "særlige" ved dette hospital.
•
Generel introduktion til hospitalet Der vil bl.a. være præsentation af
•
Generel introduktion til situationen regionens forskningssamarbejder og så
i sundhedsvæsnet lige nu
gives der en status for arbejdet med en
(koncernperspektiv)
udviklingsplan for AUH.
•
Præsentation af AUH, herunder
Der vil også blive fortalt om det politiske
universitetshospitalets særlige
og administrative grundlag for Region
opgaver og økonomi
Midtjyllands sundheds- og
•
Rundvisning på hospitalet
hospitalsplanlægning.
(herunder se hjertesygdomme og
Dansk Center for Partikelterapi)
•
Samarbejder på
forskningsområdet
•
Udviklingsplan AUH
•
Det politiske og administrative
grundlag for Region Midtjyllands
sundheds- og
hospitalsplanlægning(Sundhedsog Hospitalsplan)
(koncernperspektiv)
•
Eventuelt aktuelle emne/r
Aarhus Universitetshospital og
sundheds- og Hospitalsplan

28. februar

Hospitalsenhed Midt

(mandag)

Besøg på Regionshospitalet Viborg.
Programmet inddrager bl.a.:
•
Generel introduktion
•
Rundvisning (herunder akutcenter,
operationsområdet og Vestdansk
Center for rygmarvsskader)
•
Arbejdet med at optimere
arbejdsgange på patientens
præmisser (koncernperspektiv)
•
Sundhedsaftale
(koncernperspektiv)
•
Socialområdet (1 time)
Eventuelt aktuelle emne/r
•

Side 6

Der sættes fokus på status for - og
perspektiver i - de største
kvalitetsfondsbyggerier på
Regionshospitalet Viborg.
En del af programmet omhandler også
sundhedsaftalen 2019-2023, herunder
visioner, prioriterede indsatsområder,
målsætninger og bærende principper for
samarbejdet.
Der vil desuden være en kort introduktion
til Socialområdet, hvor det overordnede
arbejde på området præsenteres.

Bilag 1. Temadage 2022 – og planlagte besøg på somatiske hospitalsenheder
28. marts
(mandag)

Regionshospitalet Randers og regional
Udvikling
Programmet kan bl.a. inddrage:
•
Generel introduktion
•
Rundvisning med fokus på
generalplanen for
Regionshospitalet Randers,
herunder sengestueanalyse
•
Kræftscreeningsprogram (Afdeling
for folkeundersøgelser)
•
Klinisk biokemi,
laboratorieområdet og
blodprøvetagning
•
Randers-klyngens arbejde med
udviklingslaboratorier
•
Aktiv patientstøtte
•
Patientansvarlig læge Uddannelse
på hospitalerne
(koncernperspektiv)
•
Regional udvikling – Bæredygtig
omstilling af hospitalerne (CfBH)
og sundhedsinnovation
(kultur/sundhed)
•
Eventuelt aktuelle emne/r

26. sept.

Regionshospitalet Gødstrup

(mandag)

Besøg på Regionshospitalet Gødstrup
(DNV).
Programmet kan bl.a. inddrage:
•
Generel introduktion
•
Rundvisning med fokus på
ibrugtagning af nye bygninger og
Regionspsykiatrien Gødstrup
•
NIDO | Danmark
•
Fælles beslutningstagning,
herunder fælles beslutningstagning
på dialyseområdet
•
Lønfastsættelse og mål om flere på
fuldtid (koncernperspektiv)
•
Drøftelse vedr. specialer og
faggrupper med væsentlige
rekrutteringsmæssige udfordringer
(koncernperspektiv) – ønsket af
HU på mødet i aug. 2021
•
Rekruttering og fastholdelse af
medarbejdere (koncernperspektiv)
•
Eventuelt aktuelle emne/r

Der sættes fokus på sammenhæng og
lighed i sundhed" på sundhedsområdet,
hvor temadrøftelserne evt. kan tage
udgangspunkt i besøgsmålet. Der kan
eventuelt tages afsæt i "Hvordan har du
det?" undersøgelsen.
Der sættes fokus på flere aktuelle
koncerndækkende initiativer og områder.
Som koncerndækkende tema fokuseres
på, hvordan hospitalerne spiller en stor
rolle som uddannelsessted – ikke blot for
sundhedsprofessionelle personer.
Derudover afsættes desuden også tid (2
timer) til bæredygtig omstilling af
hospitalerne (herunder Center for
Bæredygtige Hospitaler) og
sundhedsinnovation.

Der sættes fokus på det nye
Regionshospitalet Gødstrup. Der er også
besøg i Regionspsykiatrien Gødstrup, som
er en afdeling i Psykiatrien i Region
Midtjylland.
Regionsrådet får desuden indblik i fælles
beslutningstagning og patientinddragelse
på dialyseområdet og præsenteres for
NIDO | Danmark, der understøtter
hospitalets forskning og uddannelse i
sundhed.
Derudover vil der være en drøftelse om
specialer og faggrupper med væsentlige
rekrutteringsmæssige udfordringer samt
bud på konkrete indsatser.
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Bilag 1. Temadage 2022 – og planlagte besøg på somatiske hospitalsenheder
31. oktober
(mandag)

Besøg på Regionshospitalet Silkeborg,
præhospital base og regionen
som arbejdsplads og arbejdsgiver
Besøg på Regionshospitalet Silkeborg med
fokus på arbejdspladsforhold og besøg på
præhospital base.
Programmet kan bl.a. inddrage:
•
Generel introduktion
•
Rundvisning på hospitalet med
fokus på patientforløb i hhv.
Diagnostisk Center og Center for
Planlagt Kirurgi
•
Status for udviklingsplan
•
Besøge præhospital base (forudsat
at den er klar på dette tidspunkt)
•
Sikkerhedsarbejdet i Psykiatri og
Social ("Model for sikkerhed 2.0.")
(koncernperspektiv)
•
Fysisk arbejdsmiljø, Region
Midtjyllands arbejdsmiljøafdeling
(koncernperspektiv)
•
Eventuelt aktuelle emne/r

28. november
(mandag)

Besøg på Regionshospitalet Horsens
og Regionslager Midt
Programmet vil bl.a. inddrage:
•
Generel introduktion til hospitalet
•
Rundvisning med fokus på
arbejdet med generalplanen for
Regionshospitalet Horsens
•
Rundvisning i Regionslager Midt –
ønske fra FU i april 2021
•
Oplæg fra administrationen om
Regionslager Midt – ønske fra FU i
aug. 2021
•
Oplæg om kvalitetsarbejdet
•
Dataarbejde
•
Medicinområdet
(koncernperspektiv)
•
Eventuelt aktuelle emne/r

Besøg på Regionshospitalet Silkeborg,
hvor der blandt andet gives en status på
udviklingsplanen for Regionshospitalet
Silkeborg herunder bygningsmæssige
tiltag.
Derudover besøges der også en
præhospital base.
Der sættes også fokus på arbejdsforhold i
regionen. Temadrøftelserne kan tage
udgangspunkt i besøgsmålet, men
derudover programsættes også en række
koncerndækkende emner i forhold til
temaet.

Med udgangspunkt i besøgsmålet sættes
fokus på emnet den bedste kvalitet – hver
gang og på den rigtige måde. Der kan bl.a.
sættes fokus på arbejdet med Lærings- og
Kvalitetsteams (LKT) og
forbedringsvejlederuddannelsen.
Det præsenteres, hvordan
Regionshospitalet Horsens arbejder med
data og databaseret styring.
I forbindelse med besøget i Regionslager
Midt, vil der bl.a. være et oplæg
vedrørende de ændrede forudsætninger
undervejs i projektet samt overblik over
økonomien.
Programmet indeholder desuden et fokus
på medicinområdet.
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