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Udvalg vedrørende sammenhængende patientforløb 

 
 
Udvalget er nedsat i henhold til beslutning på møde i regionsrådet 
den 20. januar 2010 og skal fungere i perioden 1.3.2010 – 
28.2.2011. 
 
Udvalgets medlemmer 

Formand:  Henrik Gottlieb Hansen (A) 
Næstformand: Susanne Buch Nielsen (F) 
Medlemmer:  Conny Jensen (A) 
  Henrik Fjeldgaard (A) 
  Olav Nørgaard (V) 
  Jørgen Nørby (V) 
  Leif Lund (O) 
 

Udvalget kan invitere andre personer, herunder andre regionsråds-
medlemmer, til at deltage i udvalgets møder, når det er ønskeligt af 
hensyn til en sags oplysning. 
 
Sekretariatsfunktionen varetages af Sundhed. 
 

Udvalgets formål og opgave 

Udvalget har til opgave at sætte fokus på, hvordan der skabes et me-
re sammenhængende – og veltilrettelagt – patientforløb, til gavn for 
patienten. Udvalget skal herunder særligt fokusere på: 
  

• I hvilket omfang indsatsen er sammenhængende, både inden-
for det regionale sundhedsvæsen, herunder mellem hospitaler, 
hospitalsafdelingen og mellem somatikken og psykiatrien, 
samt i forhold til praksissektoren og det kommunale sund-
hedsvæsen.  

• I hvilket omfang indsatsen er sammenhængende og veltilret-
telagt, både før, under og efter indlæggelse, herunder om der 
er fokus på en proaktiv og forebyggende indsats på alle ni-
veauer. 

 
Udvalget kommer herunder til at beskæftige sig med sammenhæn-
gende patientforløb i relation til sundhedsaftalerne, kronikerstrate-
gien og forløbsprogrammer samt Den Danske Kvalitetsmodel. Desu-
den rettes fokus på betydningen af veltilrettelagt datakommunikation 
og dialog mellem sektorerne som en forudsætning for det gode sam-
menhængende patientforløb. 
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Udvalgets arbejdsform 

Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af regionsrådet ved-
tagne standardforretningsorden for særlige udvalg. 
 
Udvalget skal - på baggrund af studiebesøg, præsentationer af eksi-
sterende viden og erfaringer samt under inddragelse af borgernes 
perspektiv - drøfte, hvordan man kan fremme ”det gode sammen-
hængende patientforløb” med henblik på, at udvalget kan fremkom-
me med overvejelser og eventuelle anbefalinger.   
 
Udvalgets afrapportering 

Udvalgets dagsordener og referater offentliggøres – med de be-
grænsninger, der følger af lovgivningens bestemmelser om tavsheds-
pligt – på Region Midtjyllands hjemmeside. Endvidere forelægges ud-
valgets overvejelser og anbefalinger, der kan støtte regionsrådets 
drøftelser og beslutninger, løbende for forretningsudvalget. 
  
Udvalget afslutter sit arbejde med aflevering af en redegørelse til re-
gionsrådet. 


