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1. Siden sidst/gensidig orientering
a. Fortsættelse af udvalget
Med udløbet af Økonomiaftalen med regeringen for 2009 er udvalget
formelt ophørt. Efter ønske fra begge parter har Regionsrådet godkendt,
at udvalget fortsat skal mødes som et dialogforum mellem regionen og
de private hospitaler og klinikker i regionen.
b. Orientering om at Katja Winther erstatter Martin Falch Rasmussen
(Memira) i udvalget.
c. Genindførsel af udvidet frit valg
Det udvidede frie sygehusvalg blev genindført den 1. juli 2009. Det har
medført et vist pres på sagsbehandlingstiden i Patientkontoret, særligt i
juli måned. Hos BPK er erfaringen, at et stigende antal patienter beklager sig over ventetiden og manglende opfyldelse af informationspligten.
Der laves en status over Patientkontoret med inddragelse af bemærkninger fra BPK´s patientvejleder.
En opgørelse over forbruget på privathospitaler siden 1. juli fremsendes
med referatet.
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d. Krav om elektronisk fakturering
For at sikre en bedre betalingsservice og overholdelse af de enkelte privathospitalers betalingsfrister vil regionen fremover stille krav om elektronisk fakturering. Brev af 18. september vedr.
elektronisk fakturering vedlægges referatet. Brevet – og øvrig information om afregning og
dokumentation – kan ses på hjemmesiden:
www.rm.dk/sundhed/samarbejde+med+privathospitaler
Generelt oplever hospitalsøkonomi mange fejl i fakturaer. I perioden efter 1. juli har regionen
oplevet fejl i op til 40 % af fakturaerne, bl.a. pga. manglende dokumentation.
e. Opsigelse af udbudsaftaler
I forlængelse af de nye prisaftaler via Danske Regioner har Region Midtjylland opsagt nogle
udbudsaftaler på det ortopædkirurgiske område. Der vil forsat være samarbejdsaftaler på rygog skulderoperationer.
f/g. Orientering om kommende udbud
Regionen ønsker fortsat at indgå tættere samarbejde med privathospitaler på udvalgte områder, bl.a. MR-scanninger, ortopædkirurgi og urologi. I regionens budget for 2010 er der
indregnet en besparelse på 25 mio. kr. via udbud af behandlinger.
Fra BPK blev der udtrykt ønske om en fast volumen i udbuddene og/eller en gradueret model
for afregning, baseret på hvor mange patienter der henvises på aftalen.
Foreningen af Speciallæger (FAS) har henvendt sig til regionen vedr. muligheden for at behandle flere fritvalgs-patienter. Regionen har bedt FAS melde tilbage hvor stor en kapacitet
der kan tilbydes inden for behandlingsfristen på 1 måned.
h. Forventet forbrug i 2009
Det forventede regnskab for behandlinger på privathospital i 2009 er 206 mio. kr. Budgettet
for 2010 er 158 mio. kr.
2. Opfølgning på kvalitet og indberetning
I Rigsrevisionens beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse blev
regionerne kritiseret for ikke i tilstrækkelig grad at følge op på kvaliteten af de behandlinger,
som købes hos private leverandører.
Fra begge sider blev der udtrykt ønske om at fokusere på området, ligesom BPK selv vil følge
op blandt egne medlemmer. Der afventer dog en nærmere afklaring af flere forhold, bl.a. vedrørende opfølgning på kravene i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), og opfølgning på
indberetningen til relevante kliniske databaser.
Regionens afdeling for Kvalitet og Sundhedsdata vil til næste møde præcisere hvilke databaser
der er relevante for privathospitaler, og hvilke muligheder der er for at følge op herpå.
Herefter kan det være en mulighed at lade privathospitalerne indrapportere til udvalget hvilke
databaser der indberettes til, og hvilke foranstaltninger man i øvrigt benytter for at sikre kvaliteten, eksempelvis egen forskning, patienttilfredshedsundersøgelser mv.
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3. Formaliserede samarbejdsaftaler med privathospitaler
Regionsrådet har besluttet, at der for nuværende skal indgås formaliserede samarbejdsaftaler i
Sundhedsstyrelsens forstand inden for rygkirurgi og fedmekirurgi. Der vil desuden blive søgt
indgået aftale vedr. biokemiske laboratorieprøver. Region Midtjylland er fortsat i færd med at
udrede og beskrive de konkrete behov og krav til aftalerne, men forventer i løbet af oktober
måned at kunne indlede en forhandlingsproces med de privathospitaler, der har søgt herom.
For en uddybning af sagen henvises til regionsrådets behandling den 19. august 2009.
http://www.rm.dk/politik/regionsrådets+møder
4. Aftale om benyttelse af intensiv kapacitet
I forlængelse af Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning ønsker Region Midtjylland at indgå en
generel aftale med privathospitaler vedr. brug af intensivkapacitet (se ovennævnte link til regionsrådsmødet den 19. august).
Tanken er bl.a., at aftalen skal indeholde retningslinjer vedr.:
- brug af nærmeste intensivafdeling
- procedure for overflytning
- evt. varsling om forventet ændring i kapacitetsbehov
- kontaktperson-ordning med mulighed for dialog om den konkrete patient
- evt. mulighed for at tilkalde opererende læge ved indlæggelse
- synliggørelse af behov (hvad klarer man selv og hvor er der brug for indlæggelse)
BPK er positive over for forslaget, og vil gerne indgå i dialog herom.
I forbindelse med udarbejdelsen af de formaliserede samarbejdsaftaler vil regionen i samarbejde med Århus Sygehus udarbejde et udkast til en aftale. Konkrete input hertil fra
privathospitalerne modtages gerne (kan sendes til peter.riis@stab.rm.dk).
5. Evt.
Næste møde forventes afholdt i januar måned.
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