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Kommissorium, fælles regional arbejdsgruppe vedr. 

hospitalsvisitationer. 

 
Omstilling af hospitalsstrukturen i Region Midtjylland til en struktur 
med fem akuthospitaler, bygger på Akutplan for Region Midtjylland 
fra 2007. Akutplanen er lavet med udgangspunkt i 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger ”Styrket Akutberedskab” fra 2007. 
 
Af Akutplanen fremgår, at skal etableres hospitalsvisitationer i 
tilknytning til regionens fem akutmodtagelser. Alle akutte 
indlæggelser skal ske efter aftale med en af de fem 
hospitalsvisitationer.  
 
Akuthospitalerne er forskellige steder i processen med etablering af 
hospitalsvisitation. Med henblik på at sikre fremdrift i opgaven med 
etablering af hospitalsvisitationer, samt sikre udvikling af et fælles 
koncept for hospitalsvisitationer, etableres en fælles regional 
arbejdsgruppe på praktikerniveau, vedrørende etablering og drift af 
hospitalsvisitationer i Region Midtjylland. 
 
Gruppen sammensættes på følgende måde: 

• To repræsentanter fra hvert akuthospital – en fra 
administrationen, og en fra akutafdelingen  

• En repræsentant fra henholdsvis Præhospitalet og Psykiatrien 
• En repræsentant fra almen praksis/lægevagten 
• En repræsentant for Sundhedsplanlægning (formand), plus 
repræsentation (evt. ad.hoc.), fra Kvalitet og data, Nære 
Sundhedstilbud samt fra IT 

 
Ved udpegning til gruppen lægges vægt på at repræsentanterne er 
eller forventes at blive involveret i det lokale arbejde med 
etablering/drift af hospitalsvisitation.  
 
Sekretariatsfunktion varetages af Sundhedsplanlægning/Kvalitet og 
data. 
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Gruppen mødes i alt seks gange, i november 2013, januar, marts, maj, september, og 
november 2014, og har til opgave at: 

• Kortlægge eksisterende indlæggelsesveje for de akutte patienter 
• Indhente erfaringer fra eksisterende hospitalsvisitationer 
• Fastlægge de overordnede fælles rammer for regionens hospitalsvisitationer, herunder 
beskrive snitfladen til AMK, vagtlæge/almen praksis, psykiatri, henvisning mellem 
hospitalerne i fht optageområder mv 

• Identificere tekniske og strukturelle udfordringer i forbindelse med 
hospitalsvisitationerne 

• Lave en faseopdelt implementeringsplan, der sikrer, at der senest 1. juni 2014 er 
hospitalsvisitationer i alle akutmodtagelser, samt at der foreligger langsigtede planer 
mhbp integration af IT-systemer m.v. 

• Følge og fungere som sparring for de lokale arbejdsgrupper der arbejder med 
etablering/drift af hospitalsvisitationer 

 
Første møde holdes den 21. november kl. 14-16, i Viborg, i regionshuset på Skottenborg 26, 
mødelokale F9, 1. sal 


