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 1-9-2-7 

1.  Region Midtjyllands høringssvar til Sundhedsstyrelsens rapport "Gennemgang 
af akutberedskabet" 

Resumé 

Sundhedsstyrelsen har sendt rapporten "Gennemgang af akutberedskabet" i høring hos 
blandt andre regionerne. Rapporten indeholder 29 anbefalinger om organisering og til-
rettelæggelse af det akutte beredskab. Administrationen har udarbejdet vedlagte udkast 
til høringssvar til Sundhedsstyrelsen. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at der på baggrund af drøftelsen i Forretningsudvalget foretages forskellige mindre ju-
steringer og præciseringer i udkastet til høringssvar til Sundhedsstyrelsens rapport 
"Gennemgang af akutberedskabet", hvorefter udkastet forelægges Regionsrådet til god-
kendelse. 

Beslutning 

Udkastet til høringssvar blev vedtaget med følgende ændringer: 
 
Anbefaling 19, 2. afsnit: ”Anbefalingen om krav om tilstedeværelse af speciallæge døg-
net rundt bør nuanceres. Tilstedeværelse af et så stort antal speciallæger i vagt er van-
skelig at realisere.” 
 
Anbefaling 21, sidste afsnit: ”Regionsrådet har særligt noteret sig Sundhedsstyrelsens 
anbefaling nr. 21, hvoraf det blandt andet fremgår, at der i alle regioner er områder, 
hvor geografiske eller andre lokale forhold nødvendiggør specifikke løsninger, som be-
skrives i regionens sygehus-/sundhedsplan. Der kan være tale om særlige præhospitale 
ordninger, afvigelser fra befolkningsunderlaget mv., og kvaliteten skal sikres gennem et 
formaliseret og dokumenteret samarbejde med relevante parter.” 
 
Afsluttende bemærkninger, 1. afsnit: ”… (ændringerne) ... skal følges op af en nøje ud-
redning og drøftelse af de økonomiske konsekvenser også for helikopterne”. 
 
Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten - De Rød-Grønne ønskede følgende tilføjelse i hø-
ringssvaret i forhold til anbefaling 21: ”De store afstande i Region Midtjylland kombineret 
med hensynet og sikkerheden for patienterne betinger behovet for at geografiske forhold 
tages i betragtning. Hensynet til nærhed må i den henseende gå forud for snævre tal-
mæssige begrænsninger. Det skal være muligt at opretholde akutmodtagelser ved ho-
spitaler, hvor befolkningsgrundlaget er under 200.000.” 
  
Johannes Flensted-Jensen, Henning Gjellerod, Gert Schou, Anders Kühnau, Kaj Møldrup 
Christensen, Dan Boyter og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling. 
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Sagsfremstilling 

Sundhedsstyrelsen har sendt rapporten ”Gennemgang af akutberedskabet” i høring hos 
blandt andet regionerne. Rapporten indeholder 29 anbefalinger om organisering og til-
rettelæggelse af det akutte beredskab.  

Region Midtjylland har i forbindelse med høringen af Sundhedsstyrelsens rapport gen-
nemført en proces, der har involveret specialerådene og hospitalerne, ligesom offentlig-
heden er blevet inddraget via et åbent møde og via en åben debat.  

Til grund for Region Midtjyllands høringssvar ligger således: 

 Rapport fra studiebesøg i Boston - Underudvalget vedr. service og kvalitet og 
plan og struktur på sundhedsområdet  

 Høring af specialerådene i Region Midtjylland  
 Høring af hospitalerne i Region Midtjylland  
 Åbent temamøde den 6. februar 2007 med deltagelse af interesserede borgere, 

hospitalsansatte, specialerådene, MED-organisationen, kommunerne m.fl.  
 Input fra en åben internet-debat og om Sundhedsstyrelsens rapport  
 Lukket temamøde den 7. februar 2007 for Regionsrådet 

Forretningsudvalget drøftede på mødet den 20. februar 2007 etudkast til høringssvar fra 
Region Midtjylland til Sundhedsstyrelsens rapport "Gennemgang af akutberedskabet". 
Bemærkningerne herfra afstedkom en række præciseringer, som fremgår af vedlagte 
reviderede udkast til høringssvar fra Region Midtjylland til Sundhedsstyrelsens rapport 
"Gennemgang af akutberedskabet" .  

De indkomne høringssvar fra hospitaler, specialeråd m.fl. vedlægges. 
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 1-40-72-2-7 

2.  Henvendelse fra Jette Skive på vegne af Dansk Folkeparti vedrørende den 
telefoniske ventetid på at komme i forbindelse med Patientkontoret 

Resumé 

Regionsrådsmedlem Jette Skive, Dansk Folkeparti, har på Regionsrådets møde den 7. 
februar 2007 bedt om, at Regionsrådet får en status vedrørende Patientkontoret med en 
uddybning af begrundelserne for kontorets telefonventetid samt økonomiske konsekven-
ser af at få Patientkontorets service op på et mere tilfredsstillende niveau. 

Forretningsudvalget indstiller,  

at redegørelsen fremsendes til Regionsrådet. 

Beslutning 

Redegørelsen blev taget til efterretning. 
  
Johannes Flensted-Jensen, Henning Gjellerod, Gert Schou, Anders Kühnau, Kaj Møldrup 
Christensen, Dan Boyter og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Formanden har  den 30. januar 207 modtaget nedenstående henvendelse fra Jette Skive 
på vegne af Dansk Folkeparti vedrørende den telefoniske ventetid på at komme i forbin-
delse med Patientkontoret: 
  
"Dansk Folkeparti ønsker en orientering på førstkommende møde i Regionsrådet omkring 
den telefoniske ventetid på at komme i forbindelse med Patientkontoret, 
  
Begrundelsen herfor er et løbende indslag i Østjyllands Radio d.d. omkring telefonisk 
ventetid. I Dansk Folkeparti finder vi det uacceptabelt med en ventetid på 15 minutter 
op til en time på at få forbindelse til Patientkontoret, vi finder det også bekymrende at 
der kun er åbent for patientkontakt 3 timer om dagen i fire dage, det finder vi ganske 
enkelt er for dårlig borger service. Når chefen for Patientkontoret udtaler i radioen at i 
løbet af foråret forventes det at man når ned på en ventetid på 15 minutter, ja så væk-
ker det yderligere bekymring hos os. Hvordan vil situationen ikke udforme sig til efter-
året, når vi skal ned på en ventetidsgaranti på en måned, så vil der da komme yderligere 
pres på Patientkontoret. 
  
Med venlig hilsen og på vegne af Dansk Folkeparti's regionsrådsgruppe ved Jette Skive" 
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 0-9-1-06-V 

3.  Henvendelse fra Regionsrådsmedlem Henrik Qvist med forslag om, at Regions-
rådets temamøde 14. marts 2007 gennemføres som et åbent møde 

Resumé 

Formanden har modtaget en henvendelse fra medlem af Regionsrådet Henrik Qvist med 
forslag om, at Regionsrådets temamøde 14. marts 2007 gennemføres som et åbent te-
mamøde. 

Fomanden indstiller, 

at sagen drøftes. 

Beslutning 

Der afholdes et offentligt høringsmøde omkring Region Midtjyllands kommende indkøbs-
politik før den endelige politiske beslutning. 
  
Johannes Flensted-Jensen, Henning Gjellerod, Gert Schou, Anders Kühnau, Kaj Møldrup 
Christensen, Dan Boyter og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Formanden har den 19. februar 2007 modtaget en henvendelse fra medlem af Regions-
rådet Henrik Qvist med forslag om, at Regionsrådets temamøde 14. marts 2007 gen-
nemføres som et åbent temamøde. 
  
Begrundelse: "Den 14. marts 2007 holder Regionsrådet temamøde om bl.a. indkøbspoli-
tik. Da der ved dette møde, efter min overbevisning, vil femkomme en del politiske mar-
keringer, anmoder jeg om, at Regionsrådet beslutter, at mødet den 14. marts bliver et 
åbnet temamøde." 
  
§ 3 i Regionsrådets forretningsorden lyder: "Har et medlem af Regionsrådet senest 8 
dage forud for et ordinært møde indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, 
sætter formanden for Regionsrådet denne sag på dagsordenen for førstkommende mø-
de." 
  
Regionsrådet afvikler temamøde den 14. marts 2007 kl. 10 - 15 med følgende foreløbige 
program: Indkøbspolitik, Kvalitetsreformen (temamøde 4: Nytænkning, konkurrence, 
mest for pengene), sundhedsaftaler, erhvervsudviklingsstrategi. 
  
Regionsrådet behandlede på sit møde den 10. januar 2007 (sag nr. 1) Regionsrådets 
mødeplan for 2007, herunder temamøder og besigtigelsesture. 
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1-13-5-18-06-V 

4.  Godkendelse af indstilling fra Praktikpladsforum om dimensionering af optagel-
sespladser på pædagoguddannelsen i 2007/2008 i Region Midtjylland 

Resumé 

Fra den 1. januar 2007 er opgaven med indstilling til undervisningsministeriet om di-
mensionering og koordinering af uddannelsespladser på pædagoguddannelsen forankret 
i Kommunekontaktrådet. 
  
Til at forberede den politiske beslutning i henholdsvis Kommunekontaktrådet og Regio-
nen er der nedsat er Praktikpladsforum med repræsentanter fra KKR, Regionen, BUPL, 
SL og uddannelsesinstitutionerne. 
  
Praktikpladsforum indstiller, at man fastholder sidste års dimensionering i 2007/2008. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at indstillingen fra Praktikpladsforum om uændret optag på pædagoguddannelsen i stu-
dieåret 2007/2008 tiltrædes. 
  
Olav Nørgaard, Poul Müller, Dan Boyter og Tove Videbæk var forhindret i at deltage i 
sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Johannes Flensted-Jensen, Henning Gjellerod, Gert Schou, Anders Kühnau, Kaj Møldrup 
Christensen, Dan Boyter og Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Som led i kommunalreformen har Undervisningsministeriet besluttet, at opgaven med at 
fastsætte antallet af uddannelsespladser og med tilvejebringelse og fordeling af praktik-
pladser på pædagoguddannelsen fra 1. januar 2007 forankres i kommunekontaktråde-
ne.  
  
Den politiske beslutning om indstilling til Undervisningsministeriet om dimensionering 
sker i såvel Kommunekontaktrådet som i Regionsrådet. Til at forberede den politiske 
beslutning om dimensionering nedsættes et Praktikpladsforum med repræsentanter fra 
KKR, Regionen, BUPL, SL og uddannelsesinstitutionerne. I tilknytning hertil etableres en 
embedsmandsgruppe med repræsentanter fra kommunerne og regionen og med en an-
kerkommune som tovholder. Et Praktikpladsforums indstilling sendes af ankerkommunen 
til KKR og Regionsrådet med henblik på politisk behandling. Århus Kommune er tovhol-
derkommune. 
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Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland har sammensat et Praktikpladsforum  med 
fem medlemmer udpeget af KKR, et medlem udpeget af Regionsrådet, et medlem fra 
BUPL, et medlem fra SL samt et tilforordnet medlem udpeget af uddannelsesinstitutio-
nerne.  
Praktikpladsforummets opgaver er, som det fremgår af vedlagte forretningsorden :  

 at afgive indstilling til KKR-Midtjylland om antallet af uddannelsespladser til pæ-
dagogstuderende på baggrund af en vurdering af behovet for færdiguddannede 
pædagoger i det geografiske dækningsområde samt muligheden for at skaffe 
praktikpladser. På dette grundlag og på baggrund af politisk beslutning i de en-
kelte kommunalbestyrelser og Region Midtjylland afgiver KKR-Midtjylland indstil-
ling om dimensionering til Undervisningsministeriet 

 at fordele uddannelsespladser mellem uddannelsesstederne. 

Praktikpladsforum har på møde den 24. januar 2007 besluttet at indstille til KKR og Re-
gion Midtjylland, at optagelsestallet for 2007/2008 bliver på samme niveau og med 
samme fordeling som i 2006/2007, jf. vedlagte brev af 13. februar 2007 . Det betyder 
dels, at der ikke sker nogen forskydning i antallet af uddannelsespladser ved det enkelte 
uddannelsessted, dels at der er behov for et uændret antal pladser til studerende på 
praktikstederne. Derfor bliver der heller ingen ændringer i praktikinstitutionernes udgif-
ter til praktikløn. Til gengæld er en lang række praktikinstitutioner den 1. januar 2007 
flyttet fra amtsligt til kommunalt regi. En oversigt over fordelingen af dimensioneringen 
fordelt på uddannelsesinstitutioner vedlægges. 
  
Baggrunden for indstillingen om uændret dimensionering er, at Praktikpladsforum ikke 
har haft mulighed for at foretage en analyse og vurdering af behovet for eventuelle æn-
dringer. Praktikpladsforum har i den forbindelse bedt sekretariatet (Århus Kommune) om 
at tilrettelægge et analysearbejde, der kan underbygge dimensioneringsindstillingerne 
fra 2008/2009 og fremefter. Analysearbejdet skal involvere alle berørte parter og bl.a. 
have fokus på den geografiske dækning i Region Midtjylland. 
  
KKR-Midtjylland tiltrådte indstillingen fra Praktikpladsforum på sit møde den 7. februar 
2007. 
  
Indstillingen om dimensionering af optagelsestallene skal være Undervisningsministeriet 
i hænde senest den 1. marts 2007, underskrevet af formanden for Kommunekontaktrå-
det i Midtjylland og formanden for Regionsrådet. 
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 1-30-72-8-7 

5.  Hjemtransport af afdøde fra sygehus 

Resumé 

Der har været forskellig praksis i amterne vedrørende betaling til bedemænd for hjem-
transport af afdøde fra sygehuse. Der er behov for harmonisering. Sundhedslovens reg-
ler om befordring eller befordringsgodtgørelse dækker ikke området. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at der sker en harmonisering for Region Midtjylland, således at der ikke ydes refusion i 
forbindelse med hjemtransport af afdøde fra sygehuse, og 
  
at de økonomiske konsekvenser beregnes og indgår i budgetopfølgningen for 2007. 
  
Olav Nørgaard, Poul Müller og Dan Boyter var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
 
Kristendemokraterne og Det Radikale Venstre ønskede tilføjet følgende: 
  
Kristendemokraterne og Det Radikale Venstre er af den opfattelse, at såfremt en patient, 
der af et regionshospital er blevet overført til behandling på Skejby, i København, i Lon-
don eller lignende, afgår ved døden under opholdet dette sted, så skal regionen betale 
for hjemtransporten. 
  
Kristendemokraterne og Det Radikale Venstre mener ikke, det er rimeligt, at boet / de 
pårørende selv skal betale for hjemtransport i de tilfælde, hvor et regionshospital har 
besluttet flytningen af patienten med henblik på videre behandling på et andet hospital, 
fjernt fra patientens bopæl. 
  
Kristendemokraterne og Det Radikale Venstre mener, at der bør være forskel på, om 
man selv har valgt at komme på et andet hospital, eller om regionshospitalet har beslut-
tet en overførsel til et andet hospital, som ligger fjernt patientens hjem. 
  
Johannes Flensted-Jensen, Henning Gjellerod, Gert Schou, Anders Kühnau, Kaj Møldrup 
Christensen, Dan Boyter, Kate Runge og Henning Jensen var forhindret i at deltage i sa-
gens behandling. 

Sagsfremstilling 

I amterne har der hidtil været forskellig praksis i forhold til betaling til bedemænd for 
hjemtransport af afdøde fra sygehuse. 
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I Ringkjøbing Amt var praksis, at amtet betalte hjemtransporten i de tilfælde, hvor det 
havde været nødvendigt at sende patienten til et udenamtssygehus af behandlingsmæs-
sige årsager - ofte på specialafdelingerne på sygehuse i Århus. Bedemanden kunne rette 
henvendelse til amtet og få refunderet udgiften til transporten. 
  
I de øvrige amter, der nu indgår helt eller delvist i Region Midtjylland var praksis, at der 
ikke ydedes refusion. Her afholdes udgiften af boet. 
  
Der er behov for fælles praksis for dette område i Region Midtjylland. 
  
Jf. vejledende udtalelse af 17. august 1995 har Sundhedsministeriet fortolket sygehuslo-
vens bestemmelser om befordringsgodtgørelse som ikke gældende for døde personer.  
  
I et svar af 8. juni 1999 i Folketinget fremførtes det af daværende Sundhedsminister 
Carsten Kock, at "udgifter i forbindelse med hjemtransport af afdøde påhviler boet efter 
afdøde som en del af begravelsesomkostningerne", og ellers er der "mulighed for at søge 
kommunen om hjælp til dækning af udgiften efter den sociale lovgivning. Jeg finder der-
for ikke grundlag for at fastsætte særlige regler for betaling for transport i forbindelse 
med dødsfald". 
  
Ovenstående er aktuelt bekræftet af Sundhedsministeriet som fortfarende værende gæl-
dende fortolkning i forhold til Sundhedsloven. Det oplyses endvidere, at reglerne på om-
rådet ligeledes fortfarende betragtes som 'minimumsregler'. 
  
Hvis ordningen i Ringkjøbing Amt skulle udbredes i Region Midtjylland, vil det medføre 
en merudgift i forhold til budgettet. Hvis der ikke ydes refusion i Regionen, vil det med-
føre en mindre besparelse i forhold til budgettet. Beregningsgrundlaget skal indhentes og 
de økonomiske konsekvenser vil indgå i budgetopfølgningen. 
  
På møde i Forretningsudvalget den 20. februar 2007 blev der rejst et spørgsmål fra Tove 
Videbæk (KD) vedrørende mulighederne for kommunal støtte til dækning af udgifterne. 
Der eftersendes et notat med svar på dette spørgsmål forud for mødet i Regionsrådet. 
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 1-00-7-06-V 

6.  Rejserapport fra studietur til Boston 

Resumé 

Forberedelsesudvalget godkendte på møde den 23. august 2006 ansøgning om studietur 
til Boston for Underudvalget vedr. service og kvalitet og plan og struktur på sundheds-
området. Forberedelsesudvalget besluttede endvidere, at underudvalget efter endt stu-
dietur skal fremlægge en samlet rejserapport. Underudvalget aflægger hermed rapport 
samt skitserer de input og indtryk som underudvalget vil bringe ind i den videre akut-
planlægning i Region Midtjylland. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at rejserapporten tages til efterretning, og 
  
at regnskabet for studieturen godkendes. 
  
Olav Nørgaard, Poul Müller og Dan Boyter var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Johannes Flensted-Jensen, Henning Gjellerod, Gert Schou, Anders Kühnau, Kaj Møldrup 
Christensen, Dan Boyter, Kate Runge og Henning Jensen var forhindret i at deltage i sa-
gens behandling. 

Sagsfremstilling 

Forberedelsesudvalget godkendte på møde den 23. august 2006 ansøgning om studietur 
til Boston for Underudvalget vedr. service og kvalitet og plan og struktur på sundheds-
området. Forberedelsesudvalget besluttede endvidere, at underudvalget efter endt stu-
dietur skal fremlægge en samlet rejserapport.  

Den vedlagte rejserapport består af tre dele. Første del skitserer kort formål med studie-
turen, anden del er en kort beskrivelse af de enkelte dage i Boston, mens tredje del er 
en kort opsummering af de input og indtryk, som Underudvalget vil lade indgå i den vi-
dere planlægning af akutområdet i Region Midtjylland. Regnskabet for studieturen følger 
bagerst i rejserapporten.  

Studieturen var arrangeret i samarbejde med Beth Israel Deaconess Medical Center 
(BIDMC) / Harvard Medical School. Harvard Medical Centers universitetshospitaler blev 
valgt som mål for studieturen, fordi man her har gjort sig nogle særlige erfaringer med 
at opbygge en samlet diagnose- og behandlingsmodel for de akut modtagne patienter, 
hvoraf mange er diagnostisk uafklarede og præsenterer et umiddelbart behandlingsbe-
hov. Samtidig har man på BIDMC / Harvard Medical School kendskab til danske forhold. 



 

 

Regionsrådet 27. februar 2007 
 

125 

  

Det overordnede formål med studieturen var at give indblik i organiseringen af arbejdet 
med akutte patienter, herunder traumepatienter og akut livstruende medicinske tilstan-
de. Samtidig var formålet at give et mere detaljeret indblik i de forskellige del-
elementer, der tilsammen medvirker til behandlingen af akutte patienter.  

Input og indtryk som underudvalget vil bringe ind i den videre akutplanlægning 

Underudvalget har i løbet af ugen i Boston og på efterfølgende møder i underudvalget 
drøftet indtrykkene fra de enkelte dage sammenholdt med de fremtidige udfordringer for 
akutbetjeningen i Region Midtjylland. Underudvalget vil i den kommende planlægning af 
akutområdet i Region Midtjylland lægge vægt på følgende:  

Samling af de akutte modtagefunktioner på det enkelte hospital 

Underudvalget vil i det kommende arbejde med akutplanlægningen i Region Midtjylland 
lægge vægt på, at debatten ikke kun skal omhandle en samling af akutmodtagelser på 
færre hospitaler. Debatten skal også omhandle en samling af de akutte modtagefunktio-
ner internt på det enkelte hospital. I Danmark modtages akutte patienter flere forskellige 
steder på det enkelte hospital, mens det på BIDMC er samlet ét sted. Det er underudval-
gets klare indtryk, at en samling af de akutte modtagefunktioner på det enkelte hospital 
– som på BIDMC – bør overvejes. Underudvalget lægger blandt andet vægt, at erfarin-
gerne fra BIDMC viser, at behandling og pleje af patienter på sengeafdelingerne kan af-
vikles mere roligt og hensigtsmæssigt, da afdelingerne ikke modtager akutte patienter 
direkte. Samtidig synes det hensigtsmæssigt, at der kun er én indgang for akutte patien-
ter uanset hvordan patienterne ankommer eller visiteres til akutmodtagelsen. 

Underudvalget bemærker, at der i forbindelse med udarbejdelsen af plangrundlaget for 
Det Nye Universitetshospital i Skejby også er lagt vægt på en samling af de akutte mod-
tagefunktioner. Underudvalget finder, at dette arbejde bør indgå som en del af plan-
grundlaget for den interne organisering af de akutte modtagefunktioner på de øvrige 
hospitaler i regionen.  

Målrettet uddannelse af personale i akutmodtagelserne 

Underudvalget vil i det kommende arbejde med akutplanlægning i Region Midtjylland 
lægge vægt på, at personale i akutmodtagelserne uddannes målrettet til at modtage den 
akutte patient med et uafklaret sygdomsforløb. Underudvalget fik i Boston kendskab til 
akutmedicin som speciale. Akutmedicin er ikke et selvstændigt lægefagligt speciale i 
Danmark og vi har således ikke specialuddannede akutmedicinere på hospitalerne. En 
akutmediciner i USA er en generalist, der er bredt funderet og er specialuddannet til at 
udrede, behandle og vurdere indlæggelsesbehov hos akutte patienter. Andre lægelige 
specialer har delegeret områder af deres fag til at blive varetaget af akutmedicinerne i 
akutmodtagelsen.  

Underudvalget vil anbefale, at akutmedicin opprioriteres som interessefelt i den kom-
mende akutplanlægning, og at erfaringerne fra blandt andet BIDMC danner grundlag for 
målrettet uddannelse af personale i akutmodtagelserne. Underudvalget anbefaler, at det 
overvejes nærmere at etablere akutmedicin som selvstændigt speciale. 
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 Den præhospitale indsats 

Underudvalget lægger vægt på at der i den kommende akutplanlægning i Region Midtjyl-
land sættes fokus på den præhospitale indsats. En eventuel samling af akutmodtagelser 
på færre hospitaler stiller store krav til en hurtig og effektiv præhospital indsats. Under-
udvalget finder det væsentligt, at den kommende debat og planlægning ikke kun drejer 
sig om matrikler, men også om kvaliteten i forløbet forud for indsatsen i akutmodtagel-
sen.  

Samarbejde mellem praktiserende læger og akutmodtagelser 

Underudvalget konstaterer med tilfredshed, at de praktiserende læger og lægevagten i 
Danmark – i sammenligning med det amerikanske system - spiller en helt unik rolle i 
forhold til håndteringen af akutte patienter. Underudvalget anbefaler, at der sættes fo-
kus herpå i forbindelse med udredningen af akutområdet og samarbejdet intensiveres 
eksempelvis i forhold til konkret samarbejde mellem lægevagten og akutmodtagelserne, 
som typisk er placeret fysisk tæt på hinanden. 

Samarbejde med Beth Israel Deaconess Medical Center 

I forbindelse med besøget i Boston drøftedes muligheden for at indgå i et bench-marking 
projekt med Beth Israel Deaconess Medical Center. Underudvalget foreslår, at der indle-
des et formaliseret samarbejde med Beth Israel Deaconess Medical Center med henblik 
på at erfaringer og resultater fra BIDMC kan indgå i arbejdet med udarbejdelse af akut-
plan og målrettet uddannelse af personale. Administrationen er i dialog med BIDMC her-
om.  
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 1-21-12-06-V 

7.  Udvidet udrednings- og behandlingsret på det Børne- og Ungdomspsykiatriske 
område og satspuljeaftalen 2007-2010 på sundhedsområdet 

Resumé 

Danske Regioner kom i foråret 2006 med et forslag om at udbrede behandlingsgaranti-
ordningen til også, at omfatte psykiatrien. Regeringen og satspuljepartierne har i efter-
året aftalt en gradvis indførelse af en udvidet udrednings- og behandlingsgaranti i børne- 
og ungdomspsykiatrien. Der er i første omgang sat fokus på ventetidernes længde på 
området og i tilknytning hertil en fortsat udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien. 
Der er til dette formål, i satspuljeaftalens løbetid, årligt afsat 25 mio. kr. på landsplan, 
hvoraf Region Midtjyllands forholdsmæssige andel udgør 5,3 mio. kr. 
  
Det foreslås, at der tilgår Børn, Unge og Specialrådgivningsafdelingen en tillægsbevilling 
på 5,3 mio. kr. til aktivitetsudvidelse på det børne- og ungdomspsykiatriske område i 
satspuljeaftalens løbetid. Tillægsbevillingen vil blive benyttet til en forøgelse af antal år-
lige behandlingsforløb. 
  
Tillægsbevillingen foreslås for 2007 benyttet til en bygningsmæssig udvidelse af Solbak-
ken i Risskov, som vil danne den bygningsmæssige ramme for indsatsen, og opstartsud-
gifter for indsatsen. For 2008 og frem vil bevillingen vedrøre driften af indsatsen. Det 
forventes, at driftsbevillingen fra 2008-2010 vil betyde yderligere 98 behandlingsforløb 
årligt til afhjælpelse af ventelisterne på området. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at der i 2007 gives en anlægsbevilling på 4,661 mio. kr. til en bygningsmæssig udvidelse 
af Solbakken, 8240 Risskov, 
  
at der i 2007 gives en driftsbevilling på 0,639 mio. kr. til opstartsudgifter i tilknytning til 
indsatsen, 
  
at der i 2008-2010 gives en driftsbevilling på 5,3 mio. kr. til Børn, Unge og Specialråd-
givningens psykiatriske område til en forøgelse af antal årlige behandlingsforløb, 
  
at det tidligere fremsendte forslag fra Århus Amt nyvurderes i forhold til gennemførelse 
af det i dagsordenen beskrevne projekt, og 
  
at det til mødet i maj vurderes, hvad omkostningerne ved Århus-modellen vil være ved 
udbredelse i hele regionen. 
  
Olav Nørgaard, Poul Müller og Dan Boyter var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
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Johannes Flensted-Jensen, Henning Gjellerod, Gert Schou, Anders Kühnau, Kaj Møldrup 
Christensen, Dan Boyter, Kate Runge og Henning Jensen var forhindret i at deltage i sa-
gens behandling. 

Sagsfremstilling 

Danske Regioner kom i foråret 2006 med et forslag om at udbrede behandlingsgaranti-
ordningen til også, at omfatte psykiatrien. Regeringen og satspuljepartierne aftalte i ef-
teråret 2006 en gradvis indførelse af en udvidet udrednings- og behandlingsgaranti i 
børne- og ungdomspsykiatrien, således at psykiatriske patienter, i takt med at mulighe-
derne tilvejebringes, skal have rettigheder tilsvarende rettighederne, som patienter på 
det somatiske område har vedrørende udvidet frit sygehusvalg. Det er således ønsket, at 
psykiatriske patienters mulighed for hurtigere udredning og behandling udbygges. Dette 
understøttes dels via midler fra satspuljen, og dels ved at arbejde hen imod at give pati-
enter ret til, ved ventetider af en vis længde, at få tilbudt henvisning til en relevant kli-
nik/hospital, som regionerne har en aftale med. 
  
Den udvidede udrednings- og behandlingsret indføres gradvist i aftaleperioden 2007 – 
2010: 
  
Trin 1 - I 2007 afsættes 25 mio. kr. til intensiveret udbygning af børne- og ungdomspsy-
kiatrien med henblik på nedbringelse af ventetider. Disse midler videreføres i de følgen-
de aftaleår. 
  
Trin 2 – Den 1. januar 2008 indføres ret til hurtig udredning. Det indebærer at en pati-
ent, der på henvisningstidspunktet var under 19 år, ved ventetider på over 2 måneder 
skal have en ret til at lade sig udrede på en klinik/ et hospital, som regionerne har en 
aftale med. Regeringen vil fremsætte lovforslag herom i folketingssamlingen 2007/2008. 
  
Trin 3 – Den 1. januar 2009 indføres ret til hurtig behandling efter udredning. Det inde-
bærer, at patienter, hvis tilstand ved udredningen tilsiger, at et hurtigt behandlingstilbud 
i børne- og ungdomspsykiatrien er nødvendigt for at undgå en forværring af patientens 
lidelse ved ventetid på behandling over 2 måneder, skal have ret til at lade sig behandle 
på en klinik/et hospital, som regionerne har en aftale med. 
  
Trin 4 – Det er regeringens og satspuljepartiernes fælles målsætning, at alle patienter i 
psykiatrien fra 2010 skal have tilsvarende rettigheder. 
  
Der er ikke afsat yderligere midler til dækning af merudgifter i trin 2 – trin 4, men udvik-
lingen tages op til årlige drøftelser mellem regeringen og satspuljepartierne i forbindelse 
med de årlige satspuljeforhandlinger. 
  
Der har de senere år været en væsentlig stigning i antallet af henvisninger til børne- og 
ungdomspsykiatrien. I forbindelse med udarbejdelsen af det tekniske budget for 2007 
blev ventelisterne til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov opgjort til 601 pr. 
1. januar 2006. Antallet er nu steget til 671 pr. 1. januar 2007. 
  
Til intensiveret udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien med henblik på nedbringelse 
af ventelister afsættes 25 mio. kr. på landsplan i 2007 og årene frem. Midlerne udmøn-
tes i bloktilskuddet og Region Midtjyllands forholdsmæssige andel heraf udgør 5,3 mio. 
kr. 
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Der er i Region Midtjylland ikke tilstrækkelig bygningsmæssig kapacitet på de nuværen-
de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger til at øge aktiviteten. 
  
Forberedelsesudvalget fik den 11. oktober 2006 forelagt en indstilling om aktivitetsudvi-
delse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov. Forberedelsesudvalget god-
kendte her et anlægsprojekt på i alt 14,9 mio. kr. til istandsættelse af Solbakken, Ris-
skov. Det blev herunder forudsat, at Region Midtjylland giver en tillægsbevilling til an-
lægsbudgettet på 12,9 mio. kr., hvoraf 8,2 mio. kr. vedrører det sociale område som 
lånefinansieres, 2 mio. kr. ville blive finansieret af Århus Amt, og 4,7 mio. kr. vedr. be-
handlingspsykiatrien, som søges finansieret af satspuljemidler for 2007. 
  
Finansieres anlægsudgifterne på 4,7 mio. kr. til istandsættelsen af Solbakken af Region 
Midtjyllands andel af satspuljemidlerne på 5,3 mio. kr. vil der være 0,6 mio. kr. til op-
start af øget behandlingsmæssig indsats. Dette vil betyde, at den intensiverede indsats i 
børne- og ungdomspsykiatrien reelt først vil blive påbegyndt i 2008. En driftsbevilling på 
5,3 mio. kr. vil kunne finansiere yderligere 98 behandlingsforløb. 
  
1.000 kr. 2007 2008 2009 2010 
Finansiering 
Satspuljefinansiering  -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 
Udgifter 
Anlægsprojekt, Sol-
bakken, Risskov 

4.661 0 0 0 

Opstartsudgifter 639 0 0 0 
Drift af indsats 0 5.300 5.300 5.300 
Difference 0 0 0 0 
  
Udvidelsen vil imødegå en del af stigningen i tilgangen, men skal der leves op til den 
udvidede udrednings- og behandlingsret skønnes det, at der minimum er behov for at 
tilføre området 80-100 mio. kr. Hertil kommer behov for ekstra anlægsmidler. 
  
Danske Regioner har i publikationen ”Behandlingsgaranti i Psykiatrien – udfordringer og 
muligheder” beregnet et forventet driftsfinansieringsbehov, hvis intentionerne i den ud-
videde udrednings- og behandlingsret på det børne- og ungdomspsykiatriske område 
skal mødes. Heraf fremgår det, at de de landsdækkende udgifter i så tilfælde vil udgøre 
414 mio. kr. årligt. Region Midtjyllands andel heraf ville udgøre 87 mio. kr. årligt. 
  
I forbindelse med udarbejdelse af oplæg til budget 2008 vil ovenstående skøn blive kva-
lificeret. 
  
På møde i Forretningsudvalget den 20. februar 2007 blev der af medlem af Regionsrådet 
Gunhild Husum fremsat ønske om en beskrivelse af de samlede bygningsændrin-
ger. Denne beskrivelse eftersendes forud for mødet i Regionsrådet. 
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 1-5-1-06-V 

8.  Vejledning til tilsyn på det sociale og socialpsykiatriske område i Region Midt-
jylland 

Resumé 

Der fremlægges et forslag til vejledning til det lovpligtige tilsyn med de sociale tilbud i 
Region Midtjylland. Med den beskrevne tilsynspraksis lægges der vægt på kontrol, udvik-
ling og dokumentation. Der foretages såvel anmeldte som uanmeldte tilsyn, der udføres 
af medarbejdere, som organisatorisk er placeret uafhængigt af driftsorganisationen.   

Forretningsudvalget indstiller,  

at forslaget til vejledning til det lovpraktiske tilsyn med de sociale tilbud i Region Midtjyl-
land godkendes. 
  
Olav Nørgaard, Poul Müller og Dan Boyter var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Johannes Flensted-Jensen, Henning Gjellerod, Gert Schou, Anders Kühnau, Kaj Møldrup 
Christensen, Dan Boyter, Kate Runge og Henning Jensen var forhindret i at deltage i sa-
gens behandling. 

Sagsfremstilling 

Region Midtjylland skal føre det institutionelle tilsyn med de sociale og socialpsykiatriske 
tilbud efter lov om social service § 5, stk. 7. Samtidig ønsker Region Midtjylland også at 
føre tilsyn med tilbud, der er oprettet efter lov om specialundervisning. Dermed føres 
tilsyn med alle tilbud på det sociale område og ikke kun de tilbud, som lovgivningen fo-
reskriver. 
  
Der er udarbejdet vedlagte forslag til vejledning til tilsyn i Region Midtjylland. 
  
Tilsynet lægger vægt på kontrol, udvikling og dokumentation. Tilsynet skal kontrollere, 
at der arbejdes systematisk med at levere de ydelser til brugerne, som de er visiteret til 
og som de lovgivningsmæssigt har krav på. Samtidig har tilsynet et udviklingsaspekt, 
der retter sig mod en løbende kvalitetssikring af tilbudet. Med afsæt i tilsynet skabes 
også en platform for dokumentation af regionens indsats og udviklingsfelter. Dokumen-
tationen kan endvidere bruges som dialogredskab med det politiske niveau og som do-
kumentation overfor brugere, pårørende, kommuner og andre samarbejdspartnere. 
  
Tilsynet udføres af tilsynsførende, som organisatorisk er placeret uafhængigt af driftsor-
ganisationen. De tilsynsførende har dermed ikke en tæt relation med og kontakt til tilbu-
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dene i hverdagen. Hvert tilbud modtager et anmeldt tilsyn om året og som minimum et 
uanmeldt tilsyn hvert andet år. 
  
På baggrund af tilsynsbesøget udarbejder de tilsynsførende en tilsynsrapport, der er en 
sammenfatning af indtryk og oplysninger, og består af vurderinger på baggrund af til-
synsbesøget. Der er udarbejdet vedlagte skabelon til tilsynsrapporten i Region Midtjyl-
land, som beskriver de indholdsmæssige krav til en tilsynsrapport. 
  
Tilsynsrapporten fremhæver både uhensigtsmæssigheder og eksempler til efterfølgelse 
for andre tilbud. Hvis der afdækkes stærkt kritisable forhold ved et tilsynsbesøg skal 
driftsorganisationens leder, psykiatri- og socialdirektøren samt det politiske niveau 
straks orienteres. Samtidig skal der ske opfølgende kontrol på det stærkt kritisable for-
hold. 
  
Indenfor en måned skal det enkelte tilbud have udarbejdet en handleplan, som reaktion 
på de uhensigtsmæssige forhold, der eventuelt afdækkes ved et tilsynsbesøg. Det er 
driftsorganisationen, der har ansvaret for at følge op og sørge for handling. 
  
Det er vigtigt, at der er åbenhed og synlighed omkring tilsynet overfor brugere, pårøren-
de, regionens kommuner og den øvrige omverden. Derfor offentliggøres såvel tilsyns-
rapport som handleplan på de enkelte tilbuds hjemmeside. 
  
Der foregår ligeledes en løbende orientering af det politiske niveau, psykiatri- og social-
områdets ledelse samt den øvrige omverden om resultaterne af tilsynsbesøgene. 
  
Forslaget til vejledning er drøftet i Underudvalget for service, kvalitet, struktur mv. på 
det sociale område. Bemærkningerne herfra er indarbejdet i det vedlagte forslag. 
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1-30-76-1-7 

9.  Godkendelse af midlertidigt administrationsgrundlag for udviklingstilskud på 
uddannelsesområdet i 2007 

Resumé 

Regionsrådet har i årene 2007 - 2009 i alt 54 mio. kr., der kan ydes som formåls- og 
tidsbestemt udviklingstilskud til institutioner, der udbyder almene og erhvervsrettede 
ungdomsuddannelser samt almene voksenuddannelser. Indtil den regionale udviklings-
plan foreligger, er der formuleret et midlertidigt administrationsgrundlag for sagsbe-
handlingen af projektansøgninger i 2007. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at administrationsgrundlag for udviklingstilskud på uddannelsesområdet i 2007 godken-
des. 

  

Olav Nørgaard, Poul Müller, Dan Boyter og Tove Videbæk var forhindret i at deltage i 
sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Johannes Flensted-Jensen, Henning Gjellerod, Gert Schou, Anders Kühnau, Kaj Møldrup 
Christensen, Dan Boyter, Kate Runge, Henning Jensen og Gunhild Husum var forhindret i 
at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Regionsrådet kan i henhold til Lov om diverse uddannelsesforhold yde formåls- og tids-
bestemt udviklingstilskud til institutioner, der udbyder almene og erhvervsrettede ung-
domsuddannelser samt almene voksenuddannelser. Tilskuddet kan gives til bl.a. efter-
uddannelse, information, udvikling af fag, valgfag og mere specialiserede studieretninger 
samt tilskud til udvikling af en institution i et landdistrikt eller udkantsområde. 
  
Afgrænsningen af de formål, som Regionsrådet kan give udviklingstilskud til, er i forsla-
get til administrationsgrundlag for midlernes anvendelse i 2007 forholdsvis åben af hen-
syn til den regionalpolitiske prioritering af, hvorledes Regionsrådets visioner for regio-
nens udvikling bedst fremmes. 
  
Da den regionale udviklingsplan først bliver udarbejdet i løbet af 2007, og som en del 
heraf den regionale uddannelsesstrategi, er der formuleret et forslag til et midlertidigt 
administrationsgrundlag, som kan danne baggrund for sagsbehandlingen af projektan-
søgninger om udviklingstilskud i 2007.  
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Forslag til administrationsgrundlag, der er vedlagt som bilag, blev behandlet på møde i 
Udvalget for uddannelser og kompetencer den 6. februar 2007. Udvalget anbefaler, at 
administrationsgrundlaget godkendes. 
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 1-31-76-1-7 

10. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til forberedelse af megasatsning på 
energi og miljø 

Resumé 

Region Midtjylland har en særlig styrkeposition på energi- og miljøområdet. Der forbere-
des en megasatsning, som skal understøtte udvikling af rammebetingelser, teknologiud-
vikling, produktion af vedvarende energi og energieffektivisering. Til at forberede sats-
ningen nedsættes en bredt sammensat faglig arbejdsgruppe. Målet er, at megasatsnin-
gen kan endelig godkendes på Vækstforums møde den 13. juni 2007, og at aktiviteterne 
kan igangsættes umiddelbart herefter. 

Forretningsudvalget indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes såle-

des, 

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling reserveres en beløbsramme 
på 1,8 mio. kr. til forberedelse af megasatsning på området energi og miljø, idet det 
forudsættes, 
  
at Regionsrådet orienteres om arbejdsgruppens sammensætning, og 
  
at Regionsrådet får forelagt en plan for midlernes nærmere anvendelse til godkendelse. 
  
Forretningsudvalget indstiller endvidere, at der ud af beløbsrammen på 1,8 mio. kr. be-
vilges 300.000 kr. til projektet med undersøgelse af mulighederne for at anvende brint i 
transportsektoren (VLTJ). 
  
Olav Nørgaard, Poul Müller, Dan Boyter og Tove Videbæk var forhindret i at deltage i 
sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
 

Det Konservative Folkeparti bemærkede følgende: 

"Der skal fokuseres på sammensætningen af projektgruppen for at sikre, at der bringes 
så megen viden ind i projektet, at det kan rumme alle relevante aspekter på området. 

  

Det er vigtigt, at den tilrettelagte proces ikke må føre til, at projekter/ansøgning-
er stoppes administrativt i perioden indtil arbejdet med mega-projektet er færdigt. 
Tværtimod må der sikres, at eksisterende tanker/arbejder i projekter ikke forsinkes af 
processen. Ansøgere skal således have en imødekommende behandling, idet det selv-
sagt er Værkstforum/Regionsrådet, som har bevillingskompetencen. 

  

Man bør være varsom med en top-down indgang. 
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Der må højst deltage 9 i projektgruppen." 

  
Johannes Flensted-Jensen, Henning Gjellerod, Gert Schou, Anders Kühnau, Kaj Møldrup 
Christensen, Dan Boyter, Kate Runge, Henning Jensen og Gunhild Husum var forhindret i 
at deltage i sagens behandling. 
 

Sagsfremstilling 

Vækstforum har på sit møde den 6. februar 2007 besluttet at indstille til Regionsrådet, 
at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 1,8 mio. kr. til forbere-
delse af megasatsning på området energi og miljø. 
  
Region Midtjylland har en erhvervsmæssig styrkeposition på energi- og miljøområdet, 
både nationalt og internationalt. Det skyldes dels store virksomheder som Vestas, Sie-
mens og Grundfos, men også at mange små og mellemstore virksomheder har speciali-
seret sig på området. Med ca. 1/3 af Danmarks vindproduktion og landbrugsareal har 
regionen samtidig et stort potentiale i forhold til at øge produktionen af vedvarende 
energi. 
  
  
Ifølge vedlagte Udvikling og implementering af erhvervsstrategiens handlingsplan energi 
og miljø har satsningen følgende indsatsområder: 

 Strategisk lederskab  
 Teknologiudvikling i virksomheder  
 Energieffektivisering  
 Samspil mellem energi og miljø  
 Miljøteknologi  
 Test og afprøvning 

I første omgang igangsættes arbejdet med at forberede satsningen, herunder: 

 Etablering af energiregnskab. Der etableres et energiregnskab for Region 
Midtjylland med særlig fokus på vedvarende energi. Regnskabet skal bruges som 
grundlag for fastsættelse af mål og til løbende at kunne følge udviklingen på om-
rådet.  

 Kortlægning af virksomheder. Der kortlægges virksomheder på energi- og 
miljøområdet, med henblik på at kunne målrette tilbud til virksomheder.  

 Incitamentstrukturer. Det kortlægges, hvilke lokale og regionale incitamenter 
der kan bruges for at stimulere udviklingen af markedet for vedvarende energi, 
og gøre det interessant for såvel energiproducenter som de virksomheder, der 
producerer teknologien.  

 Brint i transportsektoren. Med udgangspunkt i VLTJ-banen igangsættes under-
søgelser af mulighederne for at anvende brint i transportsektoren.  

 Ambitiøse og målbare succesmål. Der opstilles konkrete mål både for den 
samlede satsning og for de enkelte indsatsområder.  

 Planlægning og forberedelse af aktiviteter. Aktiviteterne forberedes, så de er 
klar til igangsætning umiddelbart efter vækstforums møde i juni 2007. 
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Til at varetage det praktiske arbejde med at forberede satsningen nedsættes en bredt 
sammensat faglig arbejdsgruppe. Målet er at megasatsningen kan endelig godkendes på 
vækstforums møde 13. juni 2007, og at aktiviteterne påbegyndes umiddelbart herefter. 
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1-33-76-5-7 

11. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til medfinansiering af Samsø Udvik-
lingskontors aktiviteter i perioden 1. maj - 31. december 2007 

Resumé 

Samsø Kommune ansøger om et tilskud på 500.000 kr. til medfinansiering af 
Samsø Udviklingskontors aktiviteter i overgangsperioden 1. maj 2007 - 31. december 
2007. 

Forretningsudvalget indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes såle-

des, 

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 400.000 kr. til medfi-
nansiering af Samsø Udviklingskontors aktiviteter i perioden 1. maj 2007 - 31. december 
2007.  
  
Olav Nørgaard, Poul Müller, Dan Boyter og Tove Videbæk var forhindret i at deltage i 
sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Johannes Flensted-Jensen, Henning Gjellerod, Gert Schou, Anders Kühnau, Kaj Møldrup 
Christensen, Dan Boyter, Kate Runge, Henning Jensen og Gunhild Husum var forhindret i 
at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum har på sit møde den 6. februar 2007 besluttet at indstille til Regionsrådet, 
at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges et tilskud på 400.000 
kr. til Samsø Udviklingskontors aktiviteter i overgangsperioden 1. maj 2007 - 31. de-
cember 2007. 
  
Det samlede budget for Udviklingskontorets aktiviteter for perioden er 900.000 kr., 
hvoraf Samsø Kommune finansierer de 400.000 kr. frem til 30. april 2007 er Udviklings-
kontorets aktiviteter finansieret af Samsø Kommune, Århus Amt og Erhvervs- og Øko-
nomiministeriet. 
  
Samsø Udviklingskontors formål er at styrke erhvervsudvikling og bosætning på Samsø i 
samarbejde med Samsø Erhvervsforum, Turistforeningen, Landboforeningen, Energior-
ganisationerne, Regionen m.fl.  
  
2007 er en overgangsperiode, hvor der skal forberedes og igangsættes en række nye 
udviklingsaktiviteter. Det er opgaver i forbindelse med landdistriktsprogrammet 2007-
2013, EU´s strukturfondsprogrammer, opgaver i forbindelse med Vækstforums Hand-
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lingsplan 2007-2008 m.v. Arbejdet med landdistriktsudvikling og landdistriktsprogram-
met er en stor del af opgaverne. Herunder samarbejde med Regionen i en lokal aktions-
gruppe (LAG), samarbejde om projekter og initiativer, der kan styrke udviklingen på 
øen, m.v.  
  
Efter landdistriktsprogrammet 2007-2013 skal Læsø, Samsø og Ærø fortsætte samarbej-
det for programperioden 2000-2006 i en lokal aktionsgruppe (LAG). LAG-en skal udar-
bejde en udviklingsstrategi for øerne, der skal godkendes af Fødevareministeriet, og va-
retage en række opgaver ved programmets gennemførelse. LAG-ens udviklingsstrategi 
danner grundlag for Fødevareministeriets tildeling af en økonomisk ramme for tilskud fra 
EU-midler og statslige midler til projekter og til LAG-ens drift for hele programperioden 
2007-2013. LAG-en varetager prioritering af tilskudsmidler til projekter, rådgivning og 
vejledning til projektholdere, deltager i udvikling og gennemførelse af projekter m.v.  
  
Udviklingskontoret har også opgaver i samarbejde med Regionen om gennemførelsen af 
Vækstforums Handlingsplan 2007-2008. Det er i forbindelse med megaprojekterne på 
energi/miljø- og fødevareområdet, projekter og initiativer indenfor turisme og oplevel-
sesøkonomi m.v. 
  
Udviklingskontoret har desuden en række opgaver med oplysning og vejledning i forbin-
delse med igangsætning af indsatsen efter EU´s strukturfondsprogrammer for den 
kommende programperiode 2007-2013. 
  
Der vedlægges ansøgning fra Samsø Kommune om medfinansiering af Samsø Udvik-
lingskontors aktiviteter i overgangsperioden 1. maj 2007 - 31. december 2007.  
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 1-30-76-5-7 

12. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til forprojekt vedr. brugerdreven 
Innovation 

Resumé 

Med en større strategisk satsning på udvikling og formidling af metoder til brugerdreven 
innovation vil Region Midtjylland kunne øge de private og offentlige virksomheders suc-
cesrate. Det gælder forbedring af kendte produkter og udvikling af nye fleksible produk-
ter, services og koncepter, som er tilpasset fremtidens differentierede og individualisere-
de efterspørgsel. 

Som en del af denne satsning gennemføres et demonstrationsprojekt, og med udgangs-
punkt i dette dannes et tværfagligt vidensmiljø i regionen.  

I perioden indtil primo juni 2007 gennemføres et forprojekt for nærmere at identificere 
behov og mulige interessenter og aktører.  

Der nedsættes en tværfaglig projektgruppe bestående af repræsentanter fra regionens 
vidensmiljøer og offentlige og private virksomheder, herunder branche- og faglige orga-
nisationer, samt repræsentanter for arbejdsmarkedets parter.  

Forretningsudvalget indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes såle-

des, 

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 250.000 kr. til et 
forprojekt vedr. brugerdreven innovation, og 
 
at der nedsættes en projektgruppe med sammensætning og opgaver som beskrevet i 
sagsfremstillingen. 
 
Olav Nørgaard, Poul Müller, Dan Boyter og Tove Videbæk var forhindret i at deltage i 
sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Johannes Flensted-Jensen, Henning Gjellerod, Gert Schou, Anders Kühnau, Kaj Møldrup 
Christensen, Dan Boyter, Kate Runge, Henning Jensen og Gunhild Husum var forhindret i 
at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum har på sit møde den 6. februar 2007 besluttet at indstille til Regionsrådet, 
at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 250.000 kr. til et 
forprojekt vedr. brugerdreven innovation. Beløbet anvendes til honorarer til vidensper-
soner, konsulenter og studentermedhjælp, samt udgifter i forbindelse med konference 
og mødeafvikling. Forprojektet er beskrevet nærmere i vedlagte notat. 
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Den brugerdrevne innovation er en innovationsform, der besidder et stort potentiale, og 
området er højt prioriteret på såvel nationalt niveau, som i nordisk regi og i EU. Regerin-
gen har som led i udmøntningen af globaliseringspuljen afsat 100 mio. kr. i 2007 til et 
program for brugerdreven innovation. Ved en satsning på et vidensmiljø for brugerdre-
ven innovation i regionen, herunder et større demonstrationsprojekt, kan regionen pla-
cere sig centralt på området, der er højt prioriteret i den nationale globaliseringsstrategi. 
  
Satsningen udspringer af forventninger om, at det øgede fokus på brugerdreven innova-
tion i samspil med andre innovationsformer kan løfte den samlede innovationskraft i re-
gionen og involvere flere virksomheder i innovationsaktiviteter.  
  
Udvikling og formidling af viden om brugerdreven innovation skal styrkes for at udnytte 
forretningsmulighederne, og der skal satses på udvikling af det potentiale, som Danmark 
har, for at blive et af de førende lande i verden til brugerdreven innovation. 
  
I forhold til forretningspotentialet er demonstrationsprojekt og vidensmiljø væsentlige 
aktiver: Demonstrationsprojektet, der kan organiseres som et offentligt/privat partner-
skab, sigter mod at fremme den brugerdrevne innovation inden for det sociale område. 
Da der i regionen er stærke aktører og positive erfaringer med samarbejde omkring ud-
vikling af hjælpemidler, inkluderende et internationalt samarbejde om erhvervsfremme i 
Shanghai, er det oplagt at vælge dette område. Som noget nyt skal projektet fokusere 
på udvikling af nye koncepter, teknologier, produkter og informationsteknologi ved at 
inddrage slutbrugeres og medarbejderes ideer og viden i udviklingsprocesserne. Det stil-
ler krav til udvikling og virksomhedernes anvendelse af nye metoder for brugerdreven 
innovation. Demonstrationsprojektets primære produktudvikling gælder hjælpemidler, 
men projektet skal samtidig åbne for udvikling af fleksible produkter til en langt bredere 
kundekreds. 
  
Kravet om metodeudvikling fordrer styrkelse af et tværfagligt vidensmiljøet i regionen, 
hvor aktører fra såvel erhverv, forskning og andre relevante vidensmiljøer kan bidrage til 
indsamling og udvikling af viden om brugerdreven innovation, der kan igen kan diffunde-
re tilbage i virksomhederne. I vidensmiljøet satses på metodeudvikling, gennem ekspe-
rimenter, dokumentation og kommunikation/formidling for at opnå størst mulig effekt af 
indsatsen. Især formidlingsdelen er afgørende for at den nye viden kan resultere i den 
ønskede forretningsudvikling. Vidensmiljøet vil kunne antage forskellige organisatoriske 
former, og den optimale organiseringsform, defineres i forlængelse af forprojektets af-
klaringer af behov og interessenter. 
  
Det er centralt for tiltaget, at det tværfaglige samarbejde åbnes og går på tværs af regi-
onale og nationale grænser. 
  
Der nedsættes en tværfaglig projektgruppe bestående af repræsentanter fra regionens 
vidensmiljøer og offentlige og private virksomheder, herunder branche- og faglige orga-
nisationer, samt repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Projektgruppen får følgen-
de opgaver:  

 Forarbejdet til demonstrationsprojekt og vidensmiljø for brugerdreven innovation.  

 Identifikation af de centrale aktører og deres involvering i afklaring af, hvad der 
efterspørges.  
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 Afsøgning af hvad forskningen identificerer som de væsentlige potentialer, når 
brugerdreven innovation skal indgå som et centralt element i forretningsudvik-
ling.  

 Udarbejdelse af kommissorium for demonstrationsprojekt, herunder beskrivelse 
af vision, mission og forventede ydelser. Oplæg til ansøgning til programmet for 
brugerdreven innovation.  

 Afdækning af hvordan et vidensmiljø for brugerdreven innovation skal organise-
res, om det skal være en del af et eksisterende center, en selvstændig enhed el-
ler om organisationen skal antage en anden form.  

  


