Kommissorium
for
det midlertidige udvalg vedrørende
digital sundhed og transformation af sundhedsvæsenet

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 2019 til 31. december 2019.
Udvalgets medlemmer
Udvalget består af 7 regionsrådsmedlemmer.
Administrative deltagere
Fra administrationen deltager Mette Jensen, økonomidirektør, Koncern Økonomi og Claus Wegener Kofoed, it-direktør.
Der kan være yderligere ad hoc deltagelse fra administrationen eller
fra regionsrådet, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning
eller drøftelse.
Udvalgets formål
Udvalget har til formål at følge og drøfte den igangværende transformation af sundhedsvæsenet, som øget brug af digitale sundhedsløsninger, understøtter.
Udvalgets opgaver
Værdibaseret styring på patientens præmisser
Det midlertidige udvalg vedrørende værdibaseret styring har i perioden 31. januar 2018 – 31. december 2018 arbejdet med Region
Midtjyllands målbillede på sundhedsområdet, og hvordan værdibaseret styring (VBS) kan udfoldes i Region Midtjylland.
Udvalget skal følge afslutningen på de igangværende nationale VBSprojekter og vil blive præsenteret for de videre planer.
Udvalget vil i den forbindelse blive præsenteret for hvordan anvendelse af patientrapporterede oplysninger (PRO data) kan understøtte
den ønskede transformation af sundhedsvæsenet.
Derudover vil der blive fulgt op på den konkrete implementering af
økonomiaftalens nærhedsfinansiering hvor der er en målsætning om,
at andelen af virtuelle sygehusforløb skal stige.
Færre ambulatoriebesøg
Regionsrådet har med budgetforliget for 2019 lagt op til en omlægning af den ambulante aktivitet.
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Aftalen bygger på en holdnings- og adfærdsændring hos såvel sundhedspersonale som patienter, som skal medvirke til en ændret ambulant aktivitet, der løbende kan frigøre ressourcer og kapacitet til andre indsatser. Der er tale om en langsigtet transformationsproces,
der igangsættes via en gennemgang af den ambulante aktivitet inden
for alle lægefaglige specialer. Der skal bl.a. ses på forandringsidéer fra
specialeråd og klinikere og ske en gennemgang af indsatsen ud fra,
om den har værdi for patienten og har sundhedsfaglig evidens.
Udvalget skal følge fremdriften i dette arbejde.
Udnytte teknologi
Den telemedicinske indsats i regionen stræber mod at gøre det let for
sundhedsfaglige at transformere sundhedstilbud, så patienter kan få
effektiv behandling og støtte i eget hjem med telemedicin. Den telemedicinske behandling skal være et sikkert og trygt alternativ til traditionel behandling. Samtidig skal der være et øget fokus på at telemedicinske værktøjer udvikles, så de også kan styrke patienternes
evne til at forebygge og håndtere egen sygdom i tæt samarbejde
med de sundhedsfaglige.
Udvalget skal have kendskab til de digitale løsninger, der er til rådighed for patienter og sundhedsprofessionelle i regionen til telemedicinsk behandling samt følge implementeringen af såvel mono- som
tværsektorielle indsatser.
Udvalget skal følge udvikling af it-løsninger, der bidrager til en mere
effektiv behandling af patienter eller til øget information om sundhed
til borgerne.
Udvalget skal blandt andet besøge Center for telemedicin og præsenteres for en række eksempler på brug af digitale løsninger inden for
sundhedsområdet.
Udvalget skal følge, hvordan regionen arbejder med forskellige former for data-understøttelse, herunder fx BI-portalen, der bidrager til
at monitorere opfyldelsen af mål på sundhedsområdet samt til at understøtte regionens forbedringskultur.
Udvalget skal drøfte udkast til en strategi for digital sundhed for Region Midtjylland forud for godkendelse af regionsrådet i foråret 2019.
Udvalget skal efter godkendelse af strategien i regionsrådet udforme
anbefalinger i forhold til udmøntning af strategien med henblik på, at
disse kan indgå i sundhedsplanarbejdet.
Regeringens sammenhængsreform
Udvalget skal drøfte, hvordan regionen kan arbejde videre med indholdet i Regeringens sammenhængsreform, herunder særligt reformsporene "Digital service i verdensklasse" og "Et mere sammenhængende sundhedsvæsen".
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Udvalgets arbejdsform
Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af regionsrådet vedtagne forretningsorden for midlertidige udvalg.
Udvalget holder 4 – 5 møder i løbet af 2019.
Udvalgets afrapportering
Udvalget afrapporterer til regionsrådet i forbindelse med en temadag.
Sekretariatsbetjening
Udvalget sekretariatsbetjenes af Regionssekretariatet.
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