Kommissorium
for
det midlertidige udvalg vedrørende
værdibaseret styring
Udvalget er nedsat i henhold til § 17, stk. 4, i den kommunale styrelseslov og § 18 i Region Midtjyllands styrelsesvedtægt og skal fungere
i perioden 31. januar 2018 til 31. december 2018.
Udvalgets medlemmer
Udvalget består af 7 regionsrådsmedlemmer.
Administrative deltagere
Fra administrationen deltager vicedirektør i Koncern Kvalitet Mette
Kjølby og økonomidirektør i Koncern Økonomi Mette Jensen.
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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.
Udvalgets formål
Fra og med 2017 har Region Midtjylland styret aktiviteterne på sundhedsområdet efter det nye målbillede: "Et sundhedsvæsen på patientens præmisser". Målbilledet afløser styring efter DRGværdi og kobler relevant aktivitet, god økonomi og høj kvalitet, så vi
opnår mest mulig sundhed for de penge, der er til rådighed.
Region Midtjylland arbejder med værdibaseret styring i form af målbilledet på sundhedsområdet. Der er fokus på opfyldelse af de givne
kvalitetsmål gennem et systematisk arbejde med forbedringer til
gavn for patienterne. Målbilledet sammentænker økonomi, aktivitet
og kvalitet og sætter en retning for arbejdet med at skabe løbende
forbedringer for patienterne og afskaffe unødvendig aktivitet.
På denne baggrund har udvalget det overordnede formål at følge arbejdet med målbilledet på sundhedsområdet og bidrage med anbefalinger til udvikling af arbejdet med målbilledet.
Udvalgets opgaver
Udvalget skal følge udviklingen i målbilledet og med udgangspunkt i
konkrete eksempler drøfte, hvordan regionens hospitaler arbejder
med målbilledet og hvilken betydning, målbilledet har i den kliniske
virkelighed.
Udvalget kan på denne baggrund udforme anbefalinger om, hvordan
målbilledet og de politiske visioner sammen kan styrke arbejdet på
patientens præmisser.

Et centralt element i arbejdet med at opfylde målene i målbilledet er
forbedringsarbejdet, og udvalget skal derfor drøfte, hvordan der kan
skabes blivende forbedringer på sundhedsområdet.
Udvalget præsenteres i den forbindelse for, hvordan der konkret arbejdes med forbedringer, herunder hvordan arbejdet bindes sammen
på tværs af hospitaler, almen praksis og kommuner.
Udvalget skal endvidere præsenteres for og drøfte forskellige måder
at styre offentlige organisationer på. Dette skal udmønte sig i anbefalinger for, hvorledes værdibaseret styring kan udfoldes i Region
Midtjylland.
I arbejdet med værdibaseret styring udarbejdes eksempler og beregninger på økonomiske effekter af forbedringer og afskaffelse af unødvendig aktivitet til gavn for patienten til udvalget. Udvalget får i den
forbindelse en rolle i forhold til at bidrage til udviklingen af den værdibaserede styring i Region Midtjylland.
Udvalget vil blive præsenteret for en række temaer for eksempel:
 De nationale projekter om Værdibaseret styring
 Praksisoverenskomsten med fokus på flytning af kroniske patienter fra hospital til almen praksis
 Forbedringsarbejdet, herunder konkrete eksempler fra hospitalerne og på tværs af sektorer.
Udvalgets arbejdsform
Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af regionsrådet vedtagne forretningsorden for midlertidige udvalg.
Udvalget holder 4-5 møder i 2018.
Udvalgets afrapportering
Udvalget afrapporterer sine anbefalinger til regionsrådet i forbindelse
med en temadag.
Sekretariatsbetjening
Udvalget sekretariatsbetjenes af Regionssekretariatet.
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