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Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordnen blev godkendt
2. Ajourføring af FMK i forbindelse med udskrivning og
ambulant behandling
Svend Kier indledte punktet med at fortælle, at der ikke findes
data på området, men at tilbagemeldingen fra de praktiserede
læger er, at privathospitalerne kan blive meget bedre til at
ajourføre FMK.
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På de offentlige hospitaler er ajourføringen forbedret, men der er stadig udfordringer ift.
ajourføring i forbindelse med ambulant dagkirurgi.
Bent Wulff tilkendegav at det er en udfordring for privathospitalerne, men reglerne er
kendte og at der arbejdes med det. Jesper Luthman fortalte, at mange af medlemmerne
har fået nye IT-systemer, hvor opdatering af FMK er integreret.
Det blev aftalt, at Sundhed Danmark laver en orientering til medlemmerne om ajourføring
af FMK.
3. Kvalitet i henvisninger til undersøgelse og behandling på privathospitalerne og
samarbejde med almen praksis
Katrin Korsby gav udtryk for, at det i mange tilfælde kunne være en fordel, hvis
privathospitalerne kunne bruge praksiskonsulentordningen. Både ift. henvisninger med
manglende oplysninger, men også for at kunne have en løbende dialog om andre
problemstillinger, som f.eks. manglende billeddiagnostisk materiale.
Det blev aftalt at 2-3 repræsentanter fra Sundhed Danmark mødes med Svend Kier og
prøver at rammesætte samarbejdet. Region Midtjylland tager initiativ til mødet.
Det blev desuden drøftet, at der ofte mangler telefon nr. på patienterne. Svend Kier
fortalte, at det formentlig er et teknisk problem ifbm. at henvisningen modtages på de
offentlige hospitaler.Det blev aftalt, at Region Midtjylland sætter et arbejde i gang med
henblik på at finde en løsning på problemet.

4. Orientering om udbud og forbrug på privathospitalerne i Region Midtjylland
herunder oplevelsen af nuværende samarbejde med private aktører
Der blev indledningsvist orienteret om regionens forbrug på privathospitaler i 2016.
Michael Fenger fra OPA Privathospital problematiserede, at OPA har oplevet et stort fald i
antallet af henviste patienter på den samarbejdsaftale der er indgået vedr. rygoperationer.
Flemming Bøgh gjorde opmærksom på, at det blev varslet i forbindelse med det sidste
møde i samarbejdsudvalgte, men at regionen først ser effekten af det igangsatte initiativ
nu.
Det blev i den forbindelse drøftet, at det er vigtigt at være åbne omkring eventuelle
strukturændringer, som kan medføre ændringer i henvisningsmønsteret.
På demensområdet har Sundhed Danmark netop indgået aftale med Danske Regioner. Det
blev aftalt, at Region Midtjylland giver Sundhed Danmark en tilbagemelding på, hvad
forventningerne er til det neurologiske område, og om det forventes, at regionen selv kan
udrede og behandle patienterne.
5. Fremadrettet samarbejde
Sundhed Danmark ønsker at drøfte Region Midtjyllands planer for det fremadrettede
samarbejde, og herunder om der planlægges indgåelse af nye formaliserede
samarbejdsaftaler.
Region Midtjylland orienterede om, at der planlægges to udbud gennemført. Det første
udbud bliver inden for kirurgi. Det forventes at udbudsmaterialet offentliggøres umiddelbart
efter sommerferien. Udbuddet vil være opdelt i to delaftaler:
Delaftale 1: operation af galdeblære, operation for brok, operation for hæmorider og
anoskopier. Forventet værdi på 6 mio. kr.
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Delaftale 2: Kolo- gastro og sigmoidskopier. Forventet værdi på 6 mio. kr.
Det andet udbud bliver inden for øre-, næse- og halsområdet, og forventes offentliggjort
inden jul 2016. Udbuddet forventes af have en værdi på ca. 10 mio. kr.
Sundhed Danmark orienterede om, at de har udarbejdet et notat, som beskriver
mulighederne under de nye udbudsregler. Notatet sendes til regionen.
Det formaliserede samarbejde regionen har med Aleris-Hamlet på det urologiske område
blev drøftet. Regionen er interesseret i at få indblik i bemandingen ifbm.
prostataoperationer, da Aleris-Hamlet eftersigende bemander med færre folk på stuen.
Ole Thomsen spurgte til, hvor Sundhed Danmark ser, at de kan bidrage ift. de nye
nationale kvalitetsindikatorer. Brancheforeningen har endnu ikke arbejdet konkret med
indikatorerne. Det blev derfor aftalt, at Sundhed Danmark og Region Midtjylland mødes
igen, når brancheforeningen har nogle konkrete bud på, hvor de kan udfordre regionen ift.
de nye kvalitetsindikatorer. I den forbindelse kan udbudsnotatet også drøftes. Sundhed
Danmark tager kontakt til regionen.
Frist for indkaldelse af patienter
Men afskaffelse af A-post bliver det vanskeligt for privathospitalerne at overholde
tidsfristerne for indkaldelse af patienter. B-breve bliver i stedet standard. I dag leveres bbreve inden for 3 dage, men fremover ændres det til 5 dage.
Afskaffelse af A-post blev drøftet. Regionen orienterede om, at Post Danmark lancerer
såkaldte quick-breve, som leveres fra dag til dag. Privathospitalerne tilkendegav, at de vil
benytte quick-breve.
Privathospitalers mulighed for brug af E-boks blev også drøftet. Bent Wulff orienterede om,
at brancheforeningen har haft et møde med Digitaliseringsstyrelsen om det, da det er
oplagt, at privathospitalerne også kan bruge e-boks.
6. Ændrede patientrettigheder pr. 1. oktober 2016
Det blev drøftet, om de ændrede patientrettigheder medfører flaskehalse på Region
Midtjyllands hospitaler. Claus Thomsen orienterede om, at udfordringerne primært er de
samme som inden for udredning. Det vil sige urologi og neurologi. Derudover kan der være
problemer inden for ortopædkirurgi, pædiatri og karkirurgi. Regionen har endnu ikke et
præcist overblik over, hvordan overholdelsen på behandling inden for 30 dage bliver.
Det blev aftalt, at regionen inden sommerferien orienterer Sundhed Danmark om regionens
problemområder, og hvor det forventes, at der særligt vil være patienter der gør brug af
udvidet frit sygehusvalg.
7. Adgang til It-løsninger
Muligheden for adgang til regionens it-løsninger blev drøftet. Ole Thomsens fortalte, at Midt
EPJ er indrettet på den måde, at alle kan se alt, på nær hvis patienten har ønsket andet.
Derfor logges alt aktivitet, og hvis personale misbruger systemet til at skaffe sig
uretmæssige oplysninger, så er det fyringsgrundlag. Regionen ville ikke kunne logge
privathospitalernes aktivitet, og der er også altid en grad af fortolkning i sådanne sager.
Det er et ønske fra brancheforeningen, at privathospitalerne får adgang til de oplysninger
som journaliseres på de fælles nationale platforme. Det må regionen meget gerne bakke op
om, hvis det kommer på tale i forskellige fora.
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Jesper Luthman orienterede om, at Sundhedsdatastyrelsen i øjeblikket er i gang med at
undersøge mulighederne, og at der kommer en rapport på det til november.
8. Evt.
Regionen orienterede om, at der fremsendes databehandleraftaler til de privathospitaler
regionen har indgået samarbejdsaftaler med.
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