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Kommissorium 

for 

det midlertidige udvalg vedrørende 

digital sundhed (2020) 

Udvalget er nedsat i henhold til §17, stk. 4 i den kommunale styrelseslov og § 18 i Region 
Midtjyllands styrelsesvedtægt og skal fungere i perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. 

Udvalgets medlemmer 

Udvalget består af 7 regionsrådsmedlemmer. 

Udvalgets formål 

Samarbejdet mellem region, kommuner og almen praksis om at sikre sammenhæng for 
patienter er til stadighed i fokus. Inden for alle tre områder er der et øget fokus på at tilbyde 
digitale løsninger til borgerne.  
 
Udvalget har til formål at undersøge og følge den igangværende transformation af 
sundhedsvæsenet med et særligt fokus på øget brug af digitale sundhedsløsninger, der går på 
tværs af sektorer, herunder i klyngesamarbejdet. På baggrund heraf har udvalget til formål at 
komme med forslag, der medvirker til at sikre den bedst mulige sammenhæng for patienter 
med behandlingsforløb på tværs af sektorerne. 
 

Udvalgets opgaver 
Udvalgets arbejde skal blandt andet ses i sammenhæng med regionsrådets sigtelinjer, hvor 
der ønskes et sundhedsvæsen på patientens præmisser og en øget udnyttelse af teknologiske 
og digitale muligheder, og hvor Region Midtjylland medvirker til at levere sammenhængende 
behandling til den enkelte borger. Kommunikation og digital vidensdeling på tværs af sektorer 
er således af stor betydning i forhold til at kunne sikre kontinuitet i forløb.  
Hertil kommer, at en del af regionens finansiering er betinget af, at regionerne er i stand til at 
fremme en omstilling, hvor behandlingen flyttes ud af hospitalet og tæt på borgeren, den 
såkaldte nærhedsfinansiering. 
 
Udvalget skal sætte fokus på samarbejdet mellem region, kommuner og almen praksis om 
telemedicinske og digitalt understøttede sundhedsløsninger, der går på tværs af sektorer.  
 
Udvalget skal i sit virke introduceres til en række centrale digitale løsninger, der anvendes ved 
overgange på tværs af sektorer og i klyngesamarbejdet, og det skal undersøges, hvordan disse 
løsninger påvirker arbejdsgange både i og på tværs af sektorer. Udvalget skal herunder følge: 
 

• implementeringsarbejdet vedrørende Et samlet patientoverblik, der består af en række 
nationale komponenter, der skal være med til at sikre et borgernært og 
sammenhængende sundhedsvæsen, hvor relevante oplysninger om borgerens helbred 
og behandling kan deles mellem sektorer.  
 

• udviklingen i projektet Samblik, som er en digital løsning, der udvikles af Steno 
Diabetes Center Aarhus og Region Midtjylland med henblik på at give borgere og 
sundhedsfaglige et bedre fælles overblik og samarbejdsmuligheder. I første omgang 
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udvikles løsningen til KOL- og diabetespatienter, men på sigt vil løsningen kunne bruges 
til flere områder, hvor et fælles overblik er relevant.  
 

• arbejdet med at styrke det tværsektorielle samarbejde inden for telemedicin og 
digitaliseringsområdet, hvor der er fokus på at løfte indsatser i sundhedsaftalen på en 
kvalificeret og prioriteret måde.  
 

• en række andre relevante digitale løsninger, der går på tværs af sektorer. 
 

Udvalget skal med udgangspunkt i denne videnindsamling undersøge, hvordan der skabes 
bedst mulige sammenhæng for patienter med behandlingsforløb, der går på tværs af sektorer, 
herunder afdække muligheder og udfordringer ved at bruge fælles digitale løsninger.  
 
Udvalget skal slutteligt komme med anbefalinger til kommende indsatsområder inden for det 
digitale område i Region Midtjylland, i klyngesamarbejdet og på tværs af sektorerne. 
 
Inddragelse i udvalgsarbejdet 
Udvalget skal præsenteres for patienters, lederes og medarbejderes erfaringer med, hvordan 
tværgående digitale løsninger påvirker patienternes dagligdag samt arbejdsmiljø og 
kompetencebehov i medarbejdergrupperne. Dette skal ske med henblik på at opnå viden om, 
hvilke barrierer der kan være i forbindelse med implementeringen af de digitale løsninger. 
 
Udvalget skal i sit arbejde desuden hente inputs fra sundhedsdirektører eller andre centrale 
personer fra en eller flere af kommunerne i regionerne og fra et eller flere klyngesamarbejder. 
 

Udvalgets arbejdsform 

Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af regionsrådet vedtagne forretningsorden for 
midlertidige udvalg. 

Udvalget holder 4 - 5 møder i 2020 
 
Udvalgets afrapportering 
Udvalget afrapporterer til regionsrådet i forbindelse med en temadag 
 
Administrative deltagere 

Fra administrationen deltager  It-direktøren og ?? fra Sundhedsplanlægning. 
 
Der kan være yderligere ad hoc deltagelse fra administrationen, ligesom udvalget kan invitere 
andre personer, herunder andre regionsrådsmedlemmer til at deltage, når det er ønskeligt af 
hensyn til en sags oplysning. 
 
Sekretariatsbetjening 

Udvalget sekretariatsbetjenes af Regionssekretariatet 


