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Sundhedsdirektør Inge-Lise Kathballe, Ikast-Brande kommune 

1. Vedr. orientering fra Region M idtjylland v/ Eva Sejrsdal 

Hospitalsplanen: Regionsrådet har æ ndret den oprindelige hospitals-

plan, således at man nu læ gger op til at bibeholde de små matrikler 

(eks. Odder, Bræ dstrup og Grenå). Der er ikke lagt en besparelse ind i 

den nye H ospitalsplan. 

Region M idtjyllands ubalance i økonomien diskuteres i øjeblikket med 

Christiansborg. 

H øringsperioden på den nuvæ rende hospitalsplan er fra den 16. april til 

den 29. M aj. 

Regionsrådet tager den endelige beslutning den 18. juni 2008. 

 

Sundhedsaftalerne: Temagrupperne der har udarbejdet revidering af 

sundhedsaftalerne er fæ rdige, og det samlede udkast til den revider-

ede sundhedsaftale sendes til sundhedsstyregruppen den 17. april. og 

til sundhedskoordinationsudvalget den 30. april. 

H erefter sendes det til klyngerne, der skal forberede til de bilaterale 

forhandlinger. 

Præ sentation af den reviderede generelle aftale afholdes på et ekstra-

ordinæ rt Styregruppemøde i H orsensklyngen den  

14. M aj kl. 9-11 i ”den blå Café” på Regionshospitalet Horsens, Bræ d-

strup og Odder. 

 

Den reviderede aftale vil væ re læ ngere og mere fyldestgørende end 

den tidligere aftale, da det er Sundhedsstyrelsens ønske, at alle aftaler 

og tiltag beskrives grundigt og konkret.  

For at gøre det lettere at operationalisere sundhedsaftalen i praksis, 

udarbejdes der fra Regionens side en ”pixi-udgave” af aftalen.  

 

 

Anna Birte Sparvath tilføjer følgende til punkt 1: 

• Akutplanen er vedtaget. For at Regionshospitalet H orsens, 

Bræ dstrup og Odder kan spille sin rolle som akuthospital er der 

brug for at starte byggeriet hurtigst muligt, og man har brug 

for hurtigt tilsagn til dette, hvilket Region M idtjylland arbejder 

på. 

• Hospitalsplanen 

http://w w w .rm.dk/files/H enrik/PDFfiler/H ospitalsplan/080327

_H ospitalsplan% 20ny% 20marts08.pdf) Der er en udfordring i 

forhold til rekruttering af læ ger og sygeplejersker, da  der ikke 

læ gges op til fæ rre beredskaber.  
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ABS opfordrer til, at kommunerne bidrager med et høringssvar 

på hospitalsplanen. 

• Vedr. pæ diatri er der etableret et pæ diatrisk ambulatorium på 

Regionshospitalet H orsens, Bræ dstrup og Odder bemandet af 

læ ger fra Regionshospitalet Randers og egne sygeplejersker. 

• I forbindelse med at Regionshospitalet H orsens, Bræ dstrup og 

Odder bliver akuthospital vil H ospitalsledelsen gerne invitere 

sig selv ud til kommunerne og tale om, hvad det betyder for den 

enkelte kommune, hvordan kan/skal man agere som ”akut-

kommune” og hvordan kan akutfunktionen understøttes af 

kommunerne? 

Kommunerepræ sentanterne i Styregruppen giver alle tilsagn 

om at afholde møde i form af en snæ ver mødekreds på em-

bedsmæ nds niveau. Kommunerne melder deres deltagerkreds 

til M ajbritt Veise Blohm. 

M øderne forsøges planlagt til juni 2008, og ABS laver dagsor-

den/invitation. 

 

2. Vedr. Kom m issorium  til arbejdsgruppe for revidering af program -

ledelse vedr. hoftenæ re frakturer. 

Styregruppen godkender kommissoriet med følgende kommenta-

rer: 

• At tidsrammen for arbejdet justeres således at gruppen sti-

ler efter at have et oplæ g fæ rdigt til præ sentation for styre-

gruppen i oktober 2008. 

• At der skal stiles mod, at det reviderede program kan reali-

seres og implementeres i så vidt det er muligt indenfor nu-

væ rende budgetrammer. 

• At styregruppen accepterer at arbejdet vedr. uhensigts-

mæ ssige indlæ ggelser tages ud, og gøres til en selvstæ ndig 

arbejdsopgave.   

Action: H enriette Kaae, Anita Fogh, Anne Stenbæ k og  

M ajbritt V. Blohm 

Kommunerne skal melde navnene på deres repræ sentanter til ar-

bejdsgrupperne inden den 25. april 2008. 

 

3. Vedr. Tem adrøftelse vedr. den frem tidige organisering af sund-

hedsaftale arbejdet i Horsensklyngen. 

Temadrøftelsen startede med, at der gruppevis blev lavet en SW OT -

analyse på nuvæ rende organisering med det formål at identificere 

styrke, svagheder, muligheder og trusler i nuvæ rende organisering 



  

  
Regionshospitalet Horsens  
Sundvej 30 | DK-8700 H orsens | Telefon +45 7927 4444 | w w w .regionshospitalethorsens.dk | post@ horsens.rm.dk 

!�����#�

for hermed at have baggrundsmateriale til en eventuel æ ndring af 

organiseringen – se vedhæ ftet bilag med SW OT resultatet. 

 

 

Konklusion:  

Der var bred enighed i styregruppen om at æ ndre nuvæ rende orga-

nisering til følgende organisering (se i øvrigt diagram side 5) 

Styregruppe  
Styregruppens opgaver og sammensæ tning fastholdes i nuvæ rende 

form med varetagelse af det overordnede ansvar, prioritering samt 

koordinering af opgaver. 

Fastholder nuvæ rende kommissorium.  

 

Én faglige følgegruppe 

Der skal fremover kun  væ re en faglige følgegruppe, der  vil bestå af 

beslutningskompetente faglige ledere og have hovedansvaret for 

• at tegne det hele patientforløb 

• ansvar for at sikre implementering 

• ansvar for at ”føde” nye ideer 

• at nedsæ tte ad hoc grupper  - kort og lang levetid 

 

Der skal udarbejdes kommissorium for den faglige følgegruppe, der 

skal godkendes i Styregruppen på næ ste møde. 

Anita Fogh, G itte Vandall, Anna Birte Sparvath, H enriette Kaae og 

M ajbritt Veise Blohm udarbejder et udkast. 
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4. Vedr. eventuelt 
Samarbejdsproblemer 
Kommunerne i følgegruppen for indlæ ggelses- og udskrivningsområdet har 

klaget over samarbejdsproblemer i udskrivningssituationer fra H ospitalets 

kliniske afdelinger. 

Det beklages, og hospitalet vil meget gerne gøre en indsats for at æ ndre 

situationen. Der foreslås følgende: 

• H ver kommune beskriver 1-2 situationer, hvor H ospitalets persona-

le ikke har efterlevet de aftaler, der er indgået i sundheds-aftalerne 

eller hvor de på anden måde ikke har levet op til kommunernes for-

Sundhedskoordinations-
udvalget i Regions Midtjyl-

land 

Sundhedsstyregruppe 

Styregruppen for Sundhedsaftalerne 
i Horsensklyngen 

Den faglige følgegruppe 

Ad hoc 

Ad hoc 

Ad hoc 

Ad hoc 

Ledere på øverste og strategisk niveau 
(sundhedschef, socialdirektør, myndigheds-
chef, chefsygeplejerske, hospitalsdirektør 
mv.) 
Fastholder eksisterende kommissorium 

Repræ sentanter fra praksis 

Faglige ledere  
Der udarbejdes nyt kommissori-
um 

Ny organisering 
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ventning om gode samarbejdspartnere. Beskrivelser indsendes til 

M ajbritt Veise Blohm, og der afholdes herefter audit på disse be-

skrivelser – deltagerkredsen til auditgruppen eftersendes af Inge 

H enriksen og M ajbritt Veise Blohm. 

• H ospitalet vil gerne appellere til at man fastholder/efterlever 

sundhedsaftalernes aftale om konflikthåndtering: problemet søges 

løst medarbejder til medarbejder, hvis ikke det lykkes gives situati-

onen videre til næ rmeste ledere, og så fremdeles.  

Det er korrekt iflg. sundhedsaftalen, at det endeligt tages op i følge-

gruppen og eventuelt styregruppen, hvis ikke det kan løses i klinik-

ken.  

• H ospitalet forstår kommunernes ønske om, at der ALTID er en over-

sygeplejerske til stede ved møderne i følgegrupperne, og vil gerne i 

den forbindelse beklage, at dette ikke var tilfæ ldet ved det sidste 

møde i følgegruppen for indlæ ggelse og udskrivning. Der er indgået 

aftale med M ajbritt Veise Blohm, at hvis dette gentager sig vil mø-

det blive aflyst. 

 

E-doc 

Der er indgået en regional beslutning om, at alle hospitaler skal læ gge ret-

ningslinjer, beskrivelser mv. på E-doc. Regionshospitalet H orsens, Bræ d-

strup og Odder er klar med dette inden 1/1 2009. 

Eva Sejsdal orienterer, at det er frivilligt for kommunerne, hvad de væ lger i 

forhold at gøre deres materiale tilgæ ngeligt elektronisk. H un tilføjer, at det 

fungerer godt i Vestklyngen, hvor såvel hospital og kommuner benytter sig 

af mulighederne i E-doc. Dette bekræ fter M arianne M erring, Ikast Brande, 

bruger af E-doc. 

 

Respekt om mødeaftaler 

Der appelleres til, at man undgår at flytte allerede aftalte mødedatoer, da 

det fører til uhensigtsmæ ssig og næ sten umuligt ”kalendergymnastik” 

For at undgå ”dobbeltbooking” bedes medlemmer indsende ikke tilgæ ngeli-

ge mødedatoer i udskrivningssituationer for oktober og november 2008 til 

M ajbritt V. Blohm senest 1. M aj, så hun kan forsøge at planlæ gge efterårets 

møde dato med så mange fremmødte som muligt 

 

M øderæ kke 

14. M aj kl. 9:00 til 11:00, Den Blå Café. Emne: Den reviderede sundhedsaftale 

… … .Oktober 2008 

 

 


