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Status for implementering af Akutplanen for Region Midtjylland

Resumé

Akutplanen, som blev vedtaget af regionsrådet i oktober 2007 er under implementering.
Implementeringsprocessen foregår i et samarbejde mellem hospitalerne og administrationen. De enkelte elementer i implementeringsprocessen er organiseret i en dynamisk
projektstruktur.

Forretningsudvalget indstiller,
at

orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitaler har på møde den 17. maj 2010 overfor
forretningsudvalget anbefalet den foreliggende indstilling.
I oktober 2007 vedtog regionsrådet en Akutplan for Region Midtjylland. Akutplanen indebærer en række ændringer i akutberedskabet, som skal fremtidssikre kvaliteten i behandlingen af den akutte patient.

Det akutte område har haft stor opmærksomhed - især siden Sundhedsstyrelsens rapport om et styrket akutberedskab fra 2007. Alle regioner arbejder i øjeblikket med at
opbygge en ny struktur på det akutte område, og der opleves i højere og højere grad en
efterspørgsel efter erfaringsudveksling og vidensdeling i organiseringen og opbygningen
af dette område regionerne imellem.

I Region Midtjylland har der været arbejdet på implementeringen af Akutplanen igennem
længere tid i et tæt samarbejde mellem administrationen og hospitalerne. Regionsrådet
orienteres løbende om status for implementeringen af Akutplanen. En sådan status blev
senest givet på regionsrådets møde den 20. maj 2009.

regionsrådet

26. maj 2010

2
Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen (V) har ønsket en status for implementering af
Akutplanen dagsordenssat på regionsrådsmødet.

Regionsrådsmedlem Bente M. Nielsen (SF) har desuden ønsket en status for implementering af beslutninger i Akutplanen vedrørende Regionshospitalet Silkeborg, hvilket desuden indgår i vedlagte notat vedrørende status for implementering af Akutplanen.

Implementeringen af Akutplanen er underopdelt i 10 forskellige spor, hvoraf de fleste
koordineres igennem en projektorganisation, der er etableret i regi af Sundhedsstaben.
Status for disse spor beskrives i vedlagte notat.
Projektorganisationen er dynamisk og under løbende ændring i takt med, at projekterne
afsluttes, og der kommer fokus på nye områder inden for det akutte felt, som indenfor
rammerne af Akutplanen, bør inddrages. Der er tale om følgende spor:
1. Etablering af regionsdækkende telefonvisitation
2. Sammenkobling af telefonvisitation og sundhedsfaglig rådgivning i AMK-vagtcentralen
3. Etablering af akutklinikker
4. Udarbejdelse af fælles koncept for de fælles akutmodtagelser
5. Anlægsændringer og indretning af de fælles akutmodtagelser
6. Uddannelse i akutmedicin
7. Udarbejdelse af visitationsretningslinjer
8. Det præhospitale område, herunder akutbiler
9. Etablering af fælles akutmodtagelser på hospitalerne
10. Etablering af Center of Excellence på Regionshospitalet Silkeborg
Det bemærkes, at der for fire af de ni spor gennem længere tid har været ført forhandlinger mellem Region Midtjylland og de praktiserende læger (sporene 1, 2, 3 og 7). Status for disse forhandlinger med de praktiserende læger og anbefalingerne til det videre
implementeringsforløb indgår i dagsordenens punkt 32.

Beslutning
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Indstillingen blev vedtaget.

Henning Gjellerod, Anne V. Kristensen, Vagn Larsen, Jette Skive, Ove Nørholm, Carl Johan Rasmussen, Aleksander Aagaard, Jørgen Nørby, Poul Müller, Laila Munk Sørensen og
Torben Nørregaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.
Bilag
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