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Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende pilotprojekt
med afregningsmodeller på ældreområdet
1. Baggrund
Region Midtjylland er udset til at skulle lave forsøg med nye
afregningsmodeller indenfor områderne ældre medicinske patienter
og multisyge kronikere. I denne forbindelse ønsker Regionsrådet, at
der gøres forsøg med at indrette afregningsmodeller, som går på
tværs af sektorer. Der nedsættes derfor en arbejdsgruppe til at
udarbejde et pilotprojekt til udvikling og afprøvning af
afregningsmodeller i et tværsektorielt perspektiv på ældreområdet.
Pilotprojektet skal arbejde ud fra Region Midtjyllands overordnede
strategiske fokus på målbilledet og relaterer sig i dette henseende til
en styrket indsats for ældre samt at sikre god økonomi og relevant
aktivitet i det regionale sundhedsvæsen.
Finansiering af et pilotprojekt kommer fra Kvalitetspuljen til forsøg
med nye styrings- og afregningsmodeller, som er afsat via
økonomiaftalerne for perioden 2016-2018. Midlerne kan bl.a.
anvendes i et tværsektorielt perspektiv til forsøg med udvidet
sammenhæng på tværs af sektorer med afsæt i konceptet
værdibaseret styring. Anvendelsen af midlerne indebærer således
nogle bindinger for udarbejdelse af et pilotprojekt, som
arbejdsgruppen skal orienteres nærmere om.
Regionshospitalet Randers er udpeget som geografisk udgangspunkt
for pilotprojektet. I tilknytning hertil skal der vælges 1-2 kommuner i
hospitalets optageområde.
2. Arbejdsgruppens opdrag
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Formål
 Afprøve indsatser med nye afregningsmodeller i et tværsektorielt perspektiv med
henblik på at sikre hensigtsmæssige forløb for en målgruppe af ældre borgere.
(opdateret 16.11.2017 på baggrund af 1. møde i arbejdsgruppe)
Gruppens arbejde med formålet og den videre udvælgelse af effektmål og indikatorer skal
sikre at projektet har en tilknytning til Region Midtjyllands målbillede, herunder indikatorerne
omkring styrket indsats for ældre patienter samt god økonomi og relevant aktivitet.
Projektmål
 Udvikle og afprøve afregningsmodeller til at understøtte værdibaseret styring i
tværsektorielt regi
 Identificere og beskrive indsats i almen praksis og med tilknytning til hospitalet,
målrettet ældre borgere
Gruppen skal, med afsæt i datagrundlag om målgrupper og population samt erfaringer fra
tidligere indsatser i udviklingspraksis, Midtkraft og klyngesamarbejdet, udarbejde forslag til
konkrete indsatser med en tilknyttet afregningsmodel.
3. Organisering
Arbejdsgruppe for pilotprojektet (opdateret 23.20.2017)
 Mette Jensen, økonomidirektør, Koncernøkonomi (formand)
 Marianne Jensen, sygeplejefaglig direktør, Regionshospitalet Randers
 Deltagere med sundhedsfaglig baggrund fra Regionshospitalet Randers
- Seham Shahla, overlæge, Medicinsk Afdeling
- Lene S. Mortensen, ledende overlæge, Medicinsk Afdeling
 Repræsentanter fra kommuner i hospitalsoptageområdet (Randers og Norddjurs)
- Anne Ahrensbach, Souschef i Sundheds- og omsorgsområdet, Norddjurs
- Deltager fra Randers
 Repræsentanter fra almen praksis, herunder repræsentation fra almen praksis i
hospitalsoptageområdet samt PLO-M formandskab.
- Lise Høyer, formand PLO-M
- Henrik Kise, PLO-M
- Thomas Clausen, praktiserende læge i Randers Kommune
- Preben Dissing, praktiserende læge i Norddjurs Kommune (deltager ad hoc)
 Svend Kier, praksiskoordinator, Koncern Kvalitet
 Dorthe Klith, kontochef, Sundhedsplanlægning
 Lasse Guldbrandsen, kontorchef, Koncernøkonomi
Formandskabet er ansvarligt for fremdriften i gruppens arbejde og sekretariatsbetjening –
herunder at gruppens leverancer følger de tidsfrister, der er angivet i gruppens arbejdsplan.
Arbejdsgruppen har overordnet reference til Administrativt Sundhedsledelsesforum i Region
Midtjylland. Da pilotprojektet kan være en forløber for videre arbejde med en eventuel
kommende ældreaftale mellem almen praksis, kommuner og region, nedsættes en
tværsektoriel arbejdsgruppe med henblik på at sikre tværsektoriel forankring fra start.
En datagruppe bestående af medarbejdere fra Koncernøkonomi, Sundhedsplanlægning og
Koncernkvalitet bistår arbejdsgruppen med datagrundlag for arbejdet.
4. Økonomi
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Pilotprojektet finansieres af regionale midler fra Kvalitetspuljen til forsøg med at udvikle og
afprøve nye styrings- og afregningsmodeller med afsæt i værdibaseret styring. Midlerne kan
anvendes til finansiering af regionale indsatser.
Det forventes, at der skal aftales en fælles finansiering mellem region, kommuner og PLO-M,
hvis det videre arbejde med indsatser forankres i Praksisplanudvalget.

Side 3

5. Tids- og procesplan
Gruppen mødes efter behov og nedlægges, når opgaven er løst. Der forventes 2-3 møder i
løbet af efteråret 2017.
Foreløbig tidsplan
Dato

Handling

11. september
2017
September

Godkendelse af kommissorium i Administrativt
Sundhedsledelsesforum
Udpegning af medlemmer til arbejdsgruppe

September/oktober

Datagrundlag tilvejebringes i datagruppe

26. oktober 2017
(2,5 timer)

1. Møde i arbejdsgruppen
 Gennemgang af kommissorium
 Præsentation af rammer og input
a) Kvalitetspuljen til forsøg med afregningsmodeller
b) det nationale/regionale målbillede
c) overordnet datagrundlag
d) erfaringer fra udviklingspraksis, Midtkraft og
klynger
e) Praksisplanudvalgets prioriteringer i praksisplan
for almen praksis
f) Input fra arbejdsgruppens deltagere til at belyse
problemstillinger ift. målgruppen af ældre
 Udpegning af mulig målgruppe (indsnævring),
indsats(er) og evt. afregningsmodel
 Udpege ønsker til mere specifikke data
Videre bearbejdning af datagrundlag
Udarbejdelse af udkast til projektbeskrivelse, herunder indsats,
afregningsmodel samt procesplan/projektplan.
2. Møde i arbejdsgruppen
 Faglig kvalificering af projektindsats og afregningsmodel.
 Drøftelse af bearbejdet datagrundlag, herunder
målgruppe og monitorering af projektet.
 Kvalificere projektplan
Evt. 3. møde i arbejdsgruppen

November
Primo december
(2 timer)
Mødedato i forslag
6. december 2017

December/januar
Januar-februar
2018
1. januar 2018 –
31. december
2018.

Afklaring af aftalegrundlag for projekt
Pilotprojektet godkendes i Administrativt
Sundhedsledelsesforum
Regionsråd orienteres om igangsættelse af pilotprojekt.
Pilotprojekt gennemføres.
Starttidspunkt og pilotprojektets varighed afklares nærmere
med arbejdsgruppen.

Side 4

