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Referat fra møde i Den administrative styregruppe den 1. 
november 2006   

 

./. Deltagere: Se vedhæftede deltagerliste. 

 

1. Behandling af udkast til generel sundhedsaftale 
Den administrative styregruppe behandlede udkast til generel 
sundhedsaftale på de obligatoriske områder samt på 
økonomiområdet. Udkastet er udarbejdet på baggrund af møder i 
temagrupper med faglige/ledelsesmæssige repræsentanter fra 
kommunerne og hospitalerne.  
 
Der blev udtrykt ros til det arbejde, der er udført i 
temagrupperne. Det blev samtidig fremhævet, at processen 
omkring udarbejdelsen af aftalerne havde været hurtig men god 
og konstruktiv som følge af det store engagement, der har været i 
temagrupperne. 
 

 Hver enkelt aftale blev gennemgået på mødet. Følgende skal 
fremhæves fra drøftelse af aftalerne: 
 

• Koordinering af logistikken i forbindelse med hjælpemidler 
blev drøftet. Regionen anbefaler, at der etableres et 
hjælpemiddeldepot, som er fælles for kommunerne og 
hospitalerne. 

 
• Organisering af høreapparatområdet blev drøftet. Der vil 

blive afholdt et møde mellem kommunerne og regionen om 
høreapparatområdet. 

 
• Der blev spurgt ind til, om regionen har overblik over 

hvilke forskelle, der er på serviceniveauet på 
genoptræningsområdet i de fire amter, som indgår i Region 
Midtjylland. Regionen er bekendt med, at der er forskelle 
men har ikke kortlagt de konkrete forskelle. 

 

  
Til Den administrative styregruppe 
 
   
 
 
 



 

 

Side 2 

• Under gennemgangen af sundhedsaftalen på 
genoptræningsområdet blev det nævnt, at det skal 
afklares, hvordan perioden 1/1 - 2007 til 1/4 (6) – 2007, 
hvor der ikke er en sundhedsaftale, håndteres. Der var 
enighed om, at træningsforløb, som starter i 2006 og 
afsluttes i 2007 følger de gældende regler for 2006. Der 
blev gjort opmærksom på, at denne problemstilling også er 
relevant på hjælpemiddelområdet. 

 
• På genoptræningsområdet er der behov for at udrede 

nærmere hvilke genoptræningsopgaver, der er henholdsvis 
almindelige ambulante og specialiserede. Der er nedsat en 
arbejdsgruppe til formålet. 

 
 
Det blev aftalt at nedsætte en redaktionsgruppe, som får til 
opgave at gennemskrive materialet. Af hensyn til den videre 
proces har kommunerne og regionen en interesse i, at dette 
arbejde sker så hurtigt som muligt således, at den generelle 
sundhedsaftale kan forelægges Sundhedskoordinationsudvalget 
den 15. november 2006. Det vil redaktionsgruppen anstrenge sig 
for at sikre.  
 
Der skal arbejdes videre med følgende: 

• En handlingsplan for de udviklingsopgaver, som 
temagrupperne peger på 

• Udformning af en samarbejdsstruktur for samarbejdet 
efter, at 1. generationsaftalerne er i hus 

• En plan for opfølgning på sundhedsaftalerne (proces og 
effekt) 

• En tidsplan for udarbejdelse af de konkrete/bilaterale 
sundhedsaftaler.  

 
Der er en fælles forståelse mellem repræsentanterne fra 
kommunerne og regionen af, at det foreliggende materiale kan 
fungere som baggrundsmateriale for de forhandlinger om lokale 
aftaler, der er sat i gang, indtil det tilrettede materiale foreligger. 
 
 

2. Orientering om overvejelser vedrørende fremtidig 
samarbejde mellem region og kommuner om de 
grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og de 
mellemlange uddannelser 
 
Eva Sejersdal Knudsen orienterede kort om regionens overvejelser 
vedrørende det fremtidige samarbejde mellem regionen og 



 

 

Side 3 

kommunerne om de grundlæggende social- og 
sundhedsuddannelser og de mellemlange uddannelser.  
 
Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udrede sagen 
nærmere, herunder med henblik på vurdering af det fremtidige 
behov og hvordan, ”kundeprofilen” udvikler sig. FOA er en vigtig 
samarbejdspartner. 
 
Kontaktperson i Region Midtjylland er kontorchef Henrik Bech 
Nielsen, hbn@rm.dk. 

 

3. Orientering om den regionale specialtandpleje v/ 
ledende overtandlæge Ole Hovgaard og fuldmægtig Jan 
Væring 

Ole Hovgaard og Jan Væring orienterede om den regionale 
specialtandpleje. 

Der var opbakning til modellen. 

./. Plancher fra oplægget er vedlagt. 

Der blev i den efterfølgende debat stillet forslag om, at 
kommunerne kan købe ledig kapacitet af hinanden. Der vil blive 
nedsat en arbejdsgruppe vedrørende den regionale 
specialtandpleje. Arbejdsgruppen kan bl.a. drøfte dette forslag. 

 

4. Eventuelt 
Forslag til mødeplan for 2007 blev godkendt. 
 
Møderne afholdes: 
Onsdag den 31. januar 2007 kl. 9.00 – 12.00 
Onsdag den 16. maj 2007 kl. 9.00 – 12.00 
Onsdag den 12. september 2007 kl. 9.00 – 12.00 
Onsdag den 31. oktober 2007 kl. 9.00 – 12.00 
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