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Orientering om status for implementering af akutplanen

Resumé

Siden vedtagelsen af Akutplan for Region Midtjylland har hospitalerne og administrationen arbejdet med implementering af akutplanens forskellige elementer. Arbejdet foregår
i 10 spor, og der gives en status for arbejdet med implementering inden for hvert spor.

Forretningsudvalget indstiller,
at

orienteringen tages til efterretning.

Johannes Flensted-Jensen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

I oktober 2007 vedtog Regionsrådet en Akutplan for Region Midtjylland. Akutplanen indebærer store forandringer i behandlingen af akutte patienter – forandringer der sigter
på at fremtidssikre kvaliteten i behandlingen af den akutte patient. Siden vedtagelse af
akutplanen har hospitalerne og administrationen arbejdet for at føre de politiske beslutninger ud i livet. Arbejdet med at implementere akutplanen sker i 10 spor, der knytter
an til 10 store opgaveområder:
1. Implementering af regionsdækkende telefonvisitation
2. Etablering af præhospitalsfunktionen
3. Implementering af akutklinikker
4. 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
I vedlagte notat status for implementering af akutplanen præsenteres status for hvert
spor. Arbejdet i de 10 spor koordineres igennem en projektorganisation, der er etableret
i regi af Sundhedsstaben.
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I tilknytning til det fjerde spor omkring fælles koncept for de fælles akutmodtagelser er
der udarbejdet en konceptbeskrivelse for FAME , der nærmere beskriver udformningen af
den fælles akutmodtagelse. Denne konceptbeskrivelse er vedlagt som bilag til orientering.

Det bemærkes, at der for tre af de ni spor gennem længere tid har været ført forhandlinger mellem Region Midtjylland og de praktiserende læger (sporene 1, 3 og 9). Forhandlingerne sigter på formulering af et tillæg til vagtaftalen omkring udvidet samarbejde på
akutområdet. Samarbejdet vil omfatte den regionsdækkende telefonvisitation, akutklinikker og samarbejde mellem vagtlæge og hospital i de fælles akutmodtagelser. Det
videre arbejde med de tre spor vil følge udfaldet af forhandlingerne.

Administrationen har desuden udarbejdet vedlagte Notat af 16. april 2009 om Patientens
vej gennem den nye akutstruktur, der giver en overordnet beskrivelse af akutstrukturen.
Det fremgår af notatet, at arbejdet med at implementere akutplanen ikke er færdigt, og
det angives på hvilke områder, der arbejdes med den videre implementering. Notatet
har til formål at oplyse generelt om Region Midtjyllands ambitioner for og arbejde med
akutstrukturen i regionen.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Johannes Flensted-Jensen, Poul Müller, Bent Ove Pedersen, Kate Runge, Martin Merrild,
Ulla Diderichsen, Viggo Nielsen, Birgit Jonassen, Louis Rolander, Tove Videbæk, Harry
Jensen og Bjarne Schmidt Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.
Bilag




Status for implementering af akutplanen 130509
Konceptbeskrivelse for FAME november 2008
Patientens vej gennem den nye akutstruktur april 2009

regionsrådet

20. maj 2009

