
Region Midtjylland 
Sundhed 
 

 

Sundhedsstyregruppen 16. juni 2014 
 

 
Viborg, den 24. juni 2014 

/DORKLI 
 

 

 

 

 

 

Referat 

af 

mødet i Sundhedsstyregruppen 

16. juni 2014 kl. 14:00 

i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, 

Limfjordsstuen 

 
 
 
 
 



 

 

Sundhedsstyregruppen 16. juni 2014 
 

1

1. Sundhedsaftale - første udkast til politisk aftale 

 

Administrationen indstiller, 

at første udkast til den politiske sundhedsaftale drøftes med henblik på første be-
handling i Sundhedskoordationsudvalget d. 27. juni 2014. 

 

Sagsfremstilling 

 
Sundhedskoordinationsudvalgets udspil til visioner, mål og værdier for sundhedsaftalen 
har frem til den 10. juni 2014 været politsk drøftet lokalt med henblik på input til det 
videre arbejde. Sundhedskoordinationsudvalget vil behandle de inkomne input på mødet 
den 27. juni 2014. Der er vedlagt en oversigt over de inkomne input (eftersendes). 
  
Det fælles sekretariat for sundhedsaftalen har udarbejdet et første udkast til den politi-
ske aftale. Udkastet behandles af Sundhedsstyregruppen med henblik på, at Sundheds-
koordinationsudvalget kan behandle et første udkast til en politisk aftale d. 27. juni 
2014.  
  
Temagrupperne arbejder i øjeblikket på at få færdiggjort udkast til den administrative 
aftale. Der vil på mødet blive givet en kort status fra hovedtemagrupperne: Forebyggel-
se samt Behandling, pleje, rehabilitering og genoptræning.  Endvidere vil der blive givet 
en kort status for psykiatrien.  
  
Der er vedlagt en opdateret tidsplan. Sundhedsstyregruppen vil på møde d. 21. august 
2014 behandle et samlet udkast til en sundhedsaftale, som forberedelse til Sundhedsko-
ordinationsudvalgets behandling af den samlede sundhedsaftale (høring) d. 5. septem-
ber 2014. Sundhedsaftalen sendes i høring d. 8. september med høringsfrist d. 29. ok-
tober 2014. 
  
  
 

Beslutning 

 
Udkastet blev drøftet og er efterfølgende tilrettet med afsæt i bemærkningerne. Det er 
nu udsendt til Sundhedskoordinationsudvalget, som drøfter det den 27. juni 2014.  
   
Der vedlægges oplæg fra mødet.  

Bilag 

• Revideret tidsplan for sundhedsaftalen 020614 
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• input til visionsudspil for sundhedsaftalen  
• politisk aftale udkast til sundhedsstyregruppen 

  

1-00-10-14 

2. Overblik over tværgående projekter 

 

Administrationen indstiller, 

at Sundhedsstyregruppen drøfter sagen. 
 

Sagsfremstilling 

 
Administrationen har modtaget en henvendelse fra PLO-Midtjylland vedrørende overblik 
over tværsektorielle projekter i hele regionen.  
  
PLO-Midtjylland har løbende drøftet de mange tværgående projekter, hvor praktiserende 
læger inddrages på meget forskellig vis. Det kan være samarbejdsprojekter mellem en 
eller flere kommuner og regionshospitalerne eller rene kommunale projekter. Nogle gan-
ge er almen praksis inddraget fra starten - andre gange er man langt henne i et projekt-
forløb, inden projektledelsen bliver opmærksomme på behovet for formaliserede aftaler 
(fx. en § 2 aftale) for at få lægerne inddraget. Fra almen praksis side kan det opleves 
som om flere kommuner iværksætter forsøg inden for samme område (fx videokonfe-
rencer) uden først at have indhøstet andres erfaringer med lignende forsøg. 
  
PLO-M mener, at der er behov for en samling og overblik over, hvad der sker på "pro-
jekt-feltet". Sundhedskoordinationsudvalget kunne være det rette sted til en drøftelse af, 
hvorledes der skabes en vis form for overblik, idet både region, kommuner og almen 
praksis er repræsenteret evt. på mødet den 27. juni 2014. 
 

Beslutning 

 
Der var bred tilkendegivelse af, at der er et koordineringsbehov samt behov for synliggø-
relse af, hvilke projekter, der er igangsat. Almen praksis kan med fordel inddrages tidligt 
i forløbet.  
  

Fra kommunerepræsentanterne blev det tilkendegivet, at man gerne vil bidrage til en 
større grad af koordinering, og kommunerepræsentanterne vil invitere PLO-M til en 
nærmere drøftelse heraf, med henblik på at få en forbedret koordination i hele regionen. 
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1-30-127-06-V 

3. Udkast til Strategiplan for Kvalitet og Patientsikkerhed 

 

Administrationen indstiller, 

at udkastet til Strategiplan for Kvalitet og Patientsikkerhed drøftes og kommente-
res. 

 

Sagsfremstilling 

 
Region Midtjylland har i samarbejde med patienter og hele sundhedsorganisationen ud-
arbejdet vedlagte udkast til en Strategiplan for Kvalitet og Patientsikkerhed 2014-2017. 
Strategien tager afsæt i regionens politiske vedtagne sundhedsplan, og henvender sig til 
borgere, personale og ledere i Region Midtjyllands sundhedsvæsen. 
  
Samarbejde er afgørende for, at patienter oplever gode sammenhængende og effektive 
behandlingsforløb. Strategien omhandler derfor det samlede patientforløb på tværs af 
sektorer. 
  
Strategien udtrykkes i fire strategispor, som beskriver, hvad vi vil gøre for at sikre bedre 
patientinddragelse, bedre patientsikkerhed, højere kvalitet og den rigtige indsats for pa-
tienten indenfor en given økonomisk ramme i Region Midtjyllands sundhedsvæsen. 
  
De fire strategispor: 

1. Patientforløb på patientens præmisser 
2. Høj sikkerhed i ethvert behandlingsforløb  
3. Den bedste kvalitet i behandlingen  
4. Vi differentierer indsatsen og efterstræber lighed i sundhed 

  
Vi vil med strategien opnå et forandret sundhedsvæsen, hvor patienten kommer først 
hver gang. Det vil kræve, at der i større omfang er en kultur for inddragelse af patienter 
og pårørende så de er medskabere af deres egen sundhed og patientforløb. For at hjæl-
pe dette på vej består strategien af målsætninger og konkrete indsatsområder. 
  
Patientrepræsentanter har været involveret i udarbejdelse af strategien fra begyndelsen. 
Borgere vil blive opfordret til at kommentere udkastet til strategien ved brug af regio-
nens facebook-side. Derudover vil strategien blive forelagt Lederforum for Kvalitet den 
11. juni, Strategisk Sundhedsledelsesforum den 26. juni, og slutteligt Regionsrådet med 
henblik på vedtagelse den 24. september 2014. 
 

Beslutning 



 

 

Sundhedsstyregruppen 16. juni 2014 
 

4

 
Afdelingschef i Region Midtjylland Hans Peder Graversen gav en kort præsentation af et 
forslag til en Strategiplan for kvalitet og patientsikkerhed. Der var fra kommunal side ros 
til forslaget. Oplægget vedlægges.  

Bilag 

• Strategiplan for Kvalitet og Patientsikkerhed. 

  

1-01-72-57-08 

4. Eventuelt 

  
 
 


