
Temagruppen for Økonomi og opfølgning 

Referat 

 

Tid: 9. juni 2016 kl. 13.00 – 15.30 

Sted: Regionshuset Viborg, konference 1 (kommunalt formøde fra 12-13 i lokale F4) 

Der serveres kaffe/the, frugt og kage til mødet. 

 
Deltagere: 
Dorthe Klith, Region Midtjylland, Nære Sundhedstilbud 
Jenny Humeniuk, Skive Kommune 
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Mads Venø, KOSU 
Jan Væring, Randers Kommune 
Niels Erik Kristensen, Viborg Kommune 
Jonas Thor Björnsson, Region Midtjylland, Koncern Økonomi 
Pia Wiborg Astrup, Region Midtjylland, Nære Sundhedstilbud 
Lone Juulsgård Henriksen, Herning Kommune 
 
Afbud: Jens Bejer Damgaard, Region Midtjylland, Nære Sundhedstilbud  
Ulla Hjorth, Horsens Kommune 
Mette Jensen, Koncern Økonomi 
Claus Davidsen, HE Horsens 
Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland, HE Vest 
Signe Tøttrup Falk, Viborg Kommune 
Jesper Riis Jensen, Silkeborg Kommune 
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Referat 

 

1. Økonominotat vedr. KOL 

Der gives en kort status i forhold til økonomiberegningerne for KOL.  
 

Referat: 

Regionen har behov for, at kommunerne konkretiserer, hvad det er, 

der ønskes belyst i forhold til forløbsprogram for KOL. Mads Venø 

Jessen tager opgaven med konkretiseringen videre og beskriver den, 

hvorefter han tager kontakt til Anders Horst fra Nære 

Sundhedstilbud. 

 

2. Fremlæggelse af Triple Aim analyse i forbindelse med 

hjerteområdet v. Jenny Humeniuk  
I forbindelse med forløbsprogram for hjerteområdet, er der foretaget 
en Triple Aim analyse af området, som præsenteres for temagruppen. 
 
Referat: 

Fremlæggelse af analyseresultater med efterfølgende drøftelse af 

beregningsmetoder for den kommunale økonomi. 

Præsentation udsendes med referat.  
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Side 2

3. Omkostninger per capita – præsentation af bud på beregninger v. Jenny Humeniuk 
og Bodil Petersen 
Siden sidste møde i Temagruppen har et par kommuner arbejdet på, hvordan man kan lave 
beregninger for omkostninger per capita for kommuner, når der laves Triple Aim analyser, da 
der ønskes en form for generisk model – om muligt. 
Temagruppen præsenteres for en status på det hidtidige arbejde. 
 
Referat: 

Beregningerne er godt på vej, men fx mangler der stadig nogle beregninger for overhead. Det 

forventes at have nogle beregninger klar efter sommerferien. Disse sendes til Pia Wiborg 

Astrup (inden 19. august, herefter sendes til Linda Kirkegaard). Beregninger bringes ind i den 

nye organisering, hvor det kan overvejes at rundsende materialet til samtlige kommuner.  

 

4. Præsentation af opfølgning på sundhedsaftalen 

Opfølgningen på sundhedsaftalen for 2015/2016 nærmer sig sin godkendelse. Temagruppen 
præsenteres for det foreløbige udkast, samt udfordringer ved data. 
 
Referat: 

Positiv tilbagemelding på magasinet. Der udsendes et notat vedr. data i forbindelse med 

opfølgningen med referatet. 

 
5. IV behandling i eget hjem 

Der har i en arbejdsgruppe været arbejdet på et notat vedr. IV behandling i eget hjem. Notatet 
skal godkendes af Temagruppen, hvorefter det sendes til behandling i Sundhedsstyregruppen 
1. september 2016. 
 
Referat: 

Der er stor uenighed mellem region og kommuner for, hvordan omkostningerne vedr. IV-

behandling i eget hjem leveret af kommunerne. Derfor blev det besluttet, at arbejdsgruppen 

færdiggør notatet vedr. IV-behandling, der efterfølgende sendes til behandling på 

kaffemøde/formandskabet for sundhedsaftalen og i Sundhedsstyregruppen 1. september 2016.   

 

6. Nøgletal 

Kort præsentation og mulighed for spørgsmål i forhold til nøgletal. 
 
Referat: 

Nøgletallene sendes til orientering til hospitaler og kommuner. Pia Wiborg Astrup sender til 

hospitalerne og Per Adelhart sender til kommunerne. Derudover er der mulighed for indtil 

fredag den 17. juni 2016 at fremsende spørgsmål til Jonas Björnsson. 

 
7. Prognose 

Kort præsentation af prognosen og mulighed for spørgsmål. 
 
Referat: 

Ingen yderligere bemærkninger. 

 

8. Orientering fra sundhedsstyregruppen – og ny organisering v. Dorthe Klith 



 
 

Side 3

Kort orientering om forslag til ny organisering på sundhedsaftaleområdet, hvilket bl.a. vil 
betyde at Temagruppen for økonomi og opfølgning nedlægges, og at der i stedet laves en 
mindre gruppe der både favner økonomi og kvalitet med fokus på Triple Aim og opfølgning på 
sundhedsaftalen. 
 
Referat: 

Dorthe Klith orienterede kort. Vedlagt referatet er notat fra Sundhedsstyregruppen vedr. 

principperne for den nye organisering. Temagruppen vil blive orienteret efter 

Sundhedsstyregruppens endelige beslutning den 1. september 2016, herefter vil der komme 

en proces for udpegning af medlemmer til den nye Triple Aim gruppe. Fremadrettet vil 

kommunerne efter behov invitere regionen med til deres interne økonomigruppemøder, og 

regionen vil forsat udsende nøgletal og prognoser per mail. 

 
9. Posedialyse 

Der har fra kommunernes side været et ønske om, at der beregnes en ny takst til posedialyse i 
hjemmet. Dette har der været arbejdet på i længere tid, og der kan nu fremlægges det 
vedlagte materiale. Region og kommune har ikke kunne opnå enighed om en fælles takst, og 
derfor er der lagt to forskellige takster op. Der er behov for, at arbejdet diskuteres, og 
baggrunden for de to takster gennemgås. Herefter tages der beslutning om det videre forløb. 
 
Referat: 

Der er uenighed mellem region og kommuner i forhold til størrelsem for timepriser til 

posedialyse. Derfor sendes notat med de to beregninger videre til drøftelse og behandling på 

kaffemøde/formandskabet for sundhedsaftalen, der beslutter den videre proces. 

 

10. Eventuelt 

 
Referat: 

• Pia Wiborg Astrup går på barsel per 19. august 2016, Linda Kirkegaard overtager i 

barselsperioden. 

• Nære Sundhedstilbud nedlægges per 1. august 2016 og kontoret Strategi og 

Planlægning lægges ind under Sundhedsplanlægningen. Det har umiddelbart inden 

konsekvenser for Temagruppen eller den nye gruppes arbejde. 

• Per Adelhart Christensen takkede i forbindelse med nedlæggelsen af temagruppen på 

vegne af formandskabet for godt samarbejde og ønskede en god sommer. 

 

 
 
Venlig hilsen 
 
 
Pia Wiborg Astrup 
Specialkonsulent 
 
 
 


