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Side 1 

 

 

Møde i Temagruppen for økonomi og opfølgning 

referat 

 
Tid: Den 5. februar 2014 kl. 9.00-12.00. Kommunalt formøde 8.30 – 
9.00. Mødelokale C2, kælderen, Regionshuset Viborg 
 
Deltagere:  
Per Adelhart Christensen, Randers Kommune 
Jenny Humeniuk, Skive Kommune  
Søren Kristensen, Aarhus Kommune 
Lone Blåberg Sørensen, Holstebro Kommune 
Thomas Pelch, Silkeborg Kommune – substitut: Jens Trads 
Bodil Petersen, Favrskov Kommune 
Jan Væring, Randers Kommune 
Niels Erik Kristensen, Viborg Kommune 
Ulla Hjorth, Horsens Kommune - afbud 
Mads Venø, KOSU 
Claus Davidsen, Hospitalsenheden Horsens - afbud 
Preben Lynggaard Sørensen, Hospitalsenheden Vest 
Jacob Søgaard Johannesen, Koncernøkonomi 
Karsten Bolvig Hansen, Koncernøkonomi 
Helle Vadmand Jensen, Koncern Økonomi 
Søren Pind Lauritsen, Nære Sundhedstilbud (Referent) 
Jens Bejer Damgaard, Nære Sundhedstilbud - afbud 
 
Dagsorden 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

2. Godkendelse af referatet 

Godkendt 
 

3. Ny sundhedsaftale og proces herfor  

 

Mads Venø fremlagde baggrund og proces for udarbejdelse af ny 
sundhedsaftale. Bilag vedlagt.  

 

4. Økonomi og opfølgningsgruppens bidrag til aftalen 

Eksisterende aftaler under gruppens ansvar  
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Skal sundhedsaftalen overordnet indeholde formuleringer om 
økonomi? Mere sundhed for pengene, økonomi ikke en barriere 
for den rette behandling! Klarhed omkring økonomi ved flytning af 
opgaver på tværs af sektorgrænser. Økonomi som en del af 
beslutningsgrundlag, ikke så meget opgaveoverdragelse. 
Økonomisk gennemsigtighed overordnet - Triple aim. 
Sekretariatet giver et bud på formuleringer.  
Grupper skal selv følge op på deres mål, men kan bede øk 
gruppen hjælpe dem. Temagrupperne laver mål og opfølgning 
selv.  

 

5. Kommissorium opdateret  
Organisering/repræsentation ift. temagrupper 

 
Formandskab melder navne ind til deltagelse i andre 
temagrupper.  
Evt. samarbejde med kvalitetsgruppen. Snitflader. 
Kommissorium opdateres i løbet af første halvår, når opgaven er 
mere konkret, bl.a. vedr. gruppens deltagere i de andre 
temagrupper.  
 

6. Arbejdsplan for status-evaluering – monitorering af 

målepunkter  

Arbejdsgruppe: Karsten Bolvig, Søren Pind Lauritsen, Lone 
Blåberg Sørensen, Jan Væring 
 

7. Nye tiltag vedrørende fritagelse fra DRG-styring og 

konsekvenser for KMF Mette Jensen  

Mette oplæg vedlægges.  
Forslag fra gruppen: drøft målsætninger for opstartede 
”projekter” i klyngerne mellem hospitaler og kommuner, således 
at man kan sikre, at styrende målsætninger på hospitalet 
understøtter et tværsektorielt perspektiv.  
 

8. Analyse Ringkøbing-Skjern  
Konklusioner: gruppen godkendte med enkelte rettelser 
rapporten. Den sendes til Ringkøbing-Skjern til kommentering 
inden den endelig færdiggøres i uge 8. Efter 
regnskabsafslutningen for 2013 trækkes der data for alle 
kommuner i lighed med de viste tabeller. Disse data drøftes på 
gruppens møde den 23. april. Der vil senere blive indkaldt til et 
møde for alle kommuner, hvor der orienteres om rapporten og de 
anvendte data. 
 

9. Prognoser for KMF og forventninger til fremadrettede 

procedurer  

  
Karsten arbejder videre med oplæg til prognoseudarbejdelse for 
2014 med sparring fra gruppen. Sammen med prognoserne vil 
der blive udarbejdet notat, der fortæller om obs-punkter. Der vil 
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foreligge en prognose til næste møde i temagruppen den 23. 
april. Tidsplan for 2014 udarbejdes. 
Muligt i marts: Kør 2014 takstsystem ind med 2013 aktiviteter.  
 
Efterregistreringsproblematik spiller på tværs af klyngerne. Også 
fra Syddanmark. Hospitalerne kommitter sig til at give bud på 
efterregistreringsprocent, og hvis det er den samme på tværs af 
hospitaler kan samme tale bruges for alle. Efterregistrering skal 
defineres. Væsentlige ting fra hospitaler tages med på 
klyngemøderne.  

 

10. Dagsorden Sundhedsstyregruppen    

 

11. Evt.  

 

Hospice faktura. Aftalen skal tjekkes, kan det være at det ekstra 
døgn er indregnet i DRG taksten.  
 
Posedialyse opgave-takst foreslås efterset i forhold til om der er 
brug for genberegning. Foreslået af behandlingsgruppen. Mads 
vender den i KOSU og melder kommunal ressource ind. HE Vest 
bidrager med ressourcer fra relevant afdelinger. Koncern Økonomi 
Karsten bidrager ligeledes. Der er behov for at se på opgaven på 
tværs af regionen, da der kan være stort kørselsbehov vest.  
 
Dagsorden næste gang: Hvordan udmyntes de 53 mio til regionen 
og de pågældende beløb til kommuner. 
 
Næste møde: 23. april.  


