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Fra administrationen deltager koncerndirektøren med særligt ansvar 
for sundhedsområdet samt vicedirektøren for Sundhedsplanlægning. 
 
Der kan være yderligere ad hoc deltagelse fra administrationen, lige 
som udvalget kan invitere andre personer, herunder andre regions-
rådsmedlemmer, til at deltage, når det er ønskeligt af hensyn til en 
sags oplysning. 
 
Udvalgets formål 

Udvalgets formål er at drøfte sager inden for hospitalsområdet, der 
skal behandles i forretningsudvalget. Udvalget vil ligeledes skulle 
drøfte aktuelle sager og temaer på hospitalsområdet bl.a. efter oplæg 
fra administrationen. 
 
Udvalgets opgave 

Udvalget får bl.a. til opgave at følge implementeringen af Sundheds-
plan 2013, som bærer titlen ”Fælles ansvar for sundhed”, herunder at 
bidrage til implementering af Sundhedsplanens tre hovedspor: 
 

• På patientens præmisser  
• Sundhed og sammenhæng – gensidig afhængighed 
• Den bedste kvalitet – hver gang på den rigtige måde 
 

Udvalget følger ligeledes prioriteringen og opfølgningen i forhold til 
regionens store byggeprojekter på det somatiske område.  

Sagsnr. 0-3-1-13

Side 1



 

Side 2

 
 
Udvalget forventes derudover at følge og bidrage til løsningen af en 
række opgaver indenfor hospitalsområdet samt det præhospitale om-
råde, herunder blandet andet: 
 

• Aktivitetsudviklingen indenfor det præhospitale område. 
 

• Bidrage til udarbejdelse af en plan for udbredelse af 112-
ordninger i tyndt befolkede områder med lange responstider. 

 
• Følge arbejdet med at forbedre de akutte patientforløb på 

akuthospitalerne, herunder etablering af akut-afdelingerne. 
 

• Følge udviklingen i opfyldelse af kvalitetsmål for hospitalerne 
med særlig fokus på kræft- og hjertepakkerne. 

 
• Kvalitetsudvikling af hospitalerne og det præhospitale område. 

 
• Følge arbejdet med den forestående revision af specialeplanen 

i regi af Sundhedsstyrelsen. 
 

• Medicinovervågning, bl.a. opfølgning på implementeringen af 
RADS og KRIS anbefalingerne på hospitalerne. 

 
• Overholdelse af udredningsretten på regionens hospitaler. 

 
• Udbredelsen af telemedicinske løsninger med udgangspunkt i 

hospitalerne. 
 

• Den fortsatte udvikling af svangreomsorgen, herunder samlet 
forløbskoordination med kommunerne. 

 
• Forskningssamarbejdet med Aarhus Universitet (strategi, 

forskningsprofiler, infrastruktur, universitetsklinikker mv.) 
 

• Arbejde med udviklingen af hospitalernes bidrag til det inte-
grerede sundhedsvæsen. 

 
Udvalgets arbejdsform 

Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af regionsrådet ved-
tagne standardforretningsorden for særlige udvalg. 
 
I udvalget skal det være muligt for både medlemmer og administrati-
on at komme med idéer og forslag, der kan drøftes i en uformel tone, 
inden der eventuelt arbejdes videre med forslagene.  
 
Udvalget kan afholde sine møder andre steder end i regionshusene. 



 

Side 3

 
Udvalget beslutter, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes. 
Udvalget forudsættes i den forbindelse at tilpasse sin mødeplan i for-
hold til forretningsudvalgets møder. 
 
Udvalget afgiver anbefalinger vedrørende sager, der skal behandles i 
forretningsudvalget og kan anmode om yderligere oplysning vedrø-
rende et dagsordenpunkt, før det går videre til politisk behandling, 
mv. 
 
Udvalgets mødedagsorden opdeles i to dele. Første del vedrører sa-
ger, der er optaget på forretningsudvalgets dagsorden. 
 
Anden del vedrører ”øvrige sager”, herunder sager, der er undervejs 
til politisk behandling i forretningsudvalg og regionsråd, orienterings-
sager, temadrøftelser, interne og eksterne oplæg mv. 
 
Eksterne oplæg kan behandles før forretningsudvalgets dagsorden, 
hvis det er mest hensigtsmæssigt.  
 
Udvalgets medlemmer har ved henvendelse til Regionssekretariatet 
adgang til at få optaget sager på dagsordenen under ”øvrige sager”. 
 
Udvalget kan efter behov afholde fællesmøder med det rådgivende 
udvalg vedrørende nære sundhedstilbud. 
 
Udvalgets afrapportering 

Referater fra udvalgets møder fremsendes til regionsrådets medlem-
mer inden førstkommende møde i forretningsudvalget. Udvalgets 
dagsordener og referater offentliggøres – med de begrænsninger, der 
følger af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt – på Region 
Midtjyllands hjemmeside. Endvidere forelægges udvalgets overvejel-
ser og anbefalinger, der kan støtte regionsrådets drøftelser og be-
slutninger, løbende for forretningsudvalget. 
 

Sekretariatsbetjening 

Hospitalsudvalget sekretariatsbetjenes af Regionssekretariatet. 


