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Akutområdet - lægebemanding på akutafdelingerne (kl. 13.05-14.45)

Sagsfremstilling

Det overordnede planlægningsgrundlag for administration og hospitalers arbejde med
akutområdet er Region Midtjyllands Akutplan fra 2007 (vedlagt). Heri er beskrevet en
række initiativer vedrørende præhospital indsats, hospitalsstruktur og samarbejde mellem lægevagt og akuthospitaler. Samtidig er rammerne for den fremtidige organisation
og bemanding af akutmodtagelserne helt overordnet beskrevet. Dette indebærer blandt
andet speciallæge tilstedeværelse jævnfør krav fra Sundhedsstyrelsens udspil om Styrket indsats.
Centralt i arbejdet med realisering af Akutplanen står intentionerne om at sikre, at speciallægerne kommer tidligere på banen i forhold til modtagelse og afklaring af de akutte
patienter. Administrationen har organiseret indsatsen vedrørende realisering af et koncept for modtagelse og behandling af de akutte patienter i et Akutprogram. Vedlagt er
administrationens forslag til, hvordan "Speciallægen med i front" skal forstås i Region
Midtjylland.
Sideløbende med det lokale implementeringsarbejde, pågår der på nationalt niveau en
faglig gennemgang af akutmodtagelserne, med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens udmelding fra 2007. Den faglige gennemgang er iværksat som en del af økonomiforhandlingerne, og forankret i Sundheds- og forebyggelsesministeriet.
Kl. 13.05-13.15

Introduktion til Akutplanen
Oplæg om Akutplanen og de foreløbige resultater. Endvidere orienteres om Akutprogrammet og resultatet af den faglige gennemgang,
og forventningerne til regionerne i den forbindelse.
Oplæg ved administrationen.

Kl. 13.15-13.35

Forventninger til speciallægens rolle
Oplæg om Lægeforeningens forventning til speciallægernes rolle i de
akutte patientforløb og i akutmodtagelserne.
Oplæg ved Susanne Scheppan, Lægeforeningen.

Kl. 13.35-13.50

Erfaringer fra klinikken - erfaring med akutlægerollen
Oplæg fra klinikken om erfaringerne med Akutlægerollen.
Oplæg ved ledende overlæge Ove Gaardboe-Poulsen, Akutafdelingen, Hospitalsenheden Horsens.

Kl. 13.50-14.05

Erfaringer fra klinikken - Samarbejde mellem afdelingerne
Oplæg fra klinikken om samarbejdet mellem specialafdelingerne,
speciallægerne der og akutafdelingerne og akutlægerne.
Oplæg ved ledende overlæge Steen Husted, Medicinsk afdeling,
Hospitalsenheden Vest.
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Kl. 14.05-14.20

Kl. 14.20-14.45

Sikkert patientflow
Oplæg om sikkert patientflow som ramme om samarbejde mellem
specialer, afdelinger og personalegrupper.
Oplæg ved sygeplejefaglig direktør, Inge Pia Christensen, Hospitalsenheden Horsens.
Debat i salen
Debat med paneldeltagelse af oplægsholderne, Jens Frandsen,
regionsoverlægerådet i Region Midtjylland, og repræsentanter fra
hospitalsledelserne.

Beslutning

Der laves ikke referater fra temamøderne.
Bilag
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