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Tids- og procesplan for sundheds- og hospitalsplanen
OBS: Opdateret efter regionsrådsbeslutning den 21. august 2019
Administrationen har modtaget input til sundheds- og hospitalsplanen fra borgere, sundhedsfaglige og samarbejdsparter i perioden april – juni 2019. De input, der er kommet, støtter generelt op om den politiske rammesætning, men peger også på behovet for særligt fokus på,
hvordan vi tilrettelægger fremtidens sundhedsvæsen ud fra den forventede udvikling og teknologiske muligheder. Det omhandler for eksempel en drøftelse af, hvor de teknologiske og digitale muligheder bringer os hen, hvordan samarbejdet mellem primær og sekundær sektor skal
tilrettelægges, hvordan hospitalsvæsenet bedst løser sine kerneopgaver – og hvilken betydning det har for udviklingen af hospitaler og sundheds- og psykiatrihuse.
På den baggrund indeholder nedenstående forslag til justeret tids- og procesplan en temadag i
regionsrådet, hvor megatrends i udviklingen af sundhedsvæsenet kan blive drøftet. På dagen
inviteres eksperter, som kan formidle viden om følgende punkter:
 Nye muligheder ved hjælp af digitalisering og personlig medicin
 Nye strukturer, hvor mere behandling foregår i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, og hvor kirurgisk behandling i langt højere grad kan foregå dagkirurgisk
 Muligheder ved i højere grad at inddrage patienter og pårørendes ressourcer i behandlingsforløb.
Oplæggene drøftes efterfølgende af deltagerne. Drøftelserne indgår som input til sundheds- og
hospitalsplanen og er med til at konkretisere den retning, der er lagt med den politiske rammesætning.
I den nuværende tidsplan var den 8. oktober 2019 afsat til regionsrådets drøftelse af udkast til
sundhedes- og hospitalsplan. I forbindelse med ny budgetproces for budget 2020, er der dog
behov for at afsætte den 8. oktober 2019 til budgetforligsdrøftelser. Justeret tidsplan for sundheds- og hospitalsplanen indeholder derfor forslag om, at temadag om fremtidens sundhedsvæsen holdes den 21. oktober 2019, og at regionsrådet drøfter administrationens udkast til
sundheds- og hospitalsplan på temamøde den 9. januar 2020.
Proces for indhentning af bemærkninger fra samarbejdsparter skubbes tilsvarende. Administrationens udkast til sundheds- og hospitalsplan, inklusiv samarbejdsparternes eventuelle bemærkninger til udkastet, forelægges til politisk drøftelse på døgnseminar i april 2020 og ende-

lig godkendelse i regionsrådet i maj 2020. I hele perioden vil de stående politiske udvalg have
mulighed for at drøfte enkelt-temaer fra sundheds- og hospitalsplanen i udvalget (B-sager).
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Dato/periode

Forum/aktører

5. og 7. august 2019

Hospitalsudvalg, Udvalg for
Nære Sundhed og Psykiatri- og
Socialudvalget

13. august2019

Forretningsudvalg

21. august 2019

Regionsrådet

Indhold
Afrapportering af bemærkninger
fra borgermøder og samarbejdsfora + indhold i overskrifter.
Herudover forslag til ny tidsplan
Afrapportering af bemærkninger
fra borgermøder og samarbejdsfora + indhold i overskrifter.
Afrapportering af bemærkninger
fra borgermøder og samarbejdsfora + indhold i overskrifter.

Anbefalinger til akut sundhedsindMedio 2019
(Sundhedsstyrelsen)
sats
Faktisk dato kendes ikke p.t.
Temadag vedr. fremtidens sundhedsvæsen
Regionsrådet inviterer Sundheds21. oktober 2019
Regionsrådet
(kl. 09.30 – 15.30)
koordinationsudvalget og Praksisplanudvalget til at deltage.
Ultimo oktober – ultimo december 2019: Administrationen udarbejder udkast til sundheds- og
hospitalsplan baseret på politisk rammesætning og bemærkninger fra borgermøder, samarbejdsfora og input fra regionsrådets temadag vedr. fremtidens sundhedsvæsen
Præsentation og drøftelse af administrationens udkast til sundheds9. januar 2020
Temamøde i regionsrådet
og hospitalsplan. (udkast udsendes
primo januar 2020)
Evt. bemærkninger til adminiAdministrationens forslag til sundstrationens forslag til sundheds- og hospitalsplan er udarbejUltimo januar – medio
heds- og hospitalsplan fra
det på baggrund af den politiske
marts 2020
samarbejdsparter – herunder
rammesætning og de input, der er
rådgivning fra Sundhedsstyrel- givet ved borgermøder og i samarsen.
bejdsfora samt politiske drøftelser.
20. – 21. april 2020

Døgnseminar regionsrådet

Drøftelse af udkast til sundhedsog hospitalsplan inkl. ændringsforslag baseret på samarbejdsparters
bemærkninger.

11. og 13. maj 2020

Stående politiske udvalg

Godkendelse af sundheds- og hospitalsplanen

19. maj 2020

Forretningsudvalget

Godkendelse af sundheds- og hospitalsplanen

27. maj 2020

Regionsrådet

Endelig godkendelse af sundhedsog hospitalsplanen
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