
Ramme for oplæg om det medicinske område 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 

I den politiske aftale om Hospitalsplanen 2020 er det besluttet, at administrationen i efteråret 2015 skal fremlægge 
et oplæg til politisk drøftelse om den samlede kapacitet i de medicinske specialer og sammenhængen til indsatser i 
kommuner og almen praksis. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet: 

l at rammen for oplægget om kapaciteten på det medicinske område og sammenhængen til indsatser i 
kommuner og almen praksis godkendes, idet oplægget suppleres med en opgørelse over eksisterende 
og fremtidige enestuer på de medicinske afdelinger, samt et grundlag for at kunne rejse spørgsmålet om 
den nødvendige kapacitet overfor kommuner, der er særligt udfordret ift. hurtig hjemtagning af 
færdigbehandlede borgere. 

POLITISK BEHANDLING 

Forretningsudvalgets beslutning den 10. september 2015: 
  
Anbefalet, idet oplægget suppleres med en opgørelse over eksisterende og fremtidige enestuer på de medicinske 
afdelinger, samt et grundlag for at kunne rejse spørgsmålet om den nødvendige kapacitet overfor kommuner, der er 
særligt udfordret ift. hurtig hjemtagning af færdigbehandlede borgere.  
  
Leila Lindén (A), Karsten Skawbo-Jensen (C) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling. 

SAGSFREMSTILLING 

Administrationen har udarbejdet et forslag til en ramme for det kommende oplæg til politisk drøftelse af den samlede 
kapacitet i de medicinske specialer og sammenhængen til indsatser i kommuner og almen praksis, som er 
beskrevet nedenfor. 
  
Formål 
Oplægget skal indgå i drøftelserne af revisionen af Hospitalsplan 2020 i 2016 og skal indeholde klare målsætninger 
og løsninger med henblik på at sikre sammenhæng i patientforløb, høj kvalitet i behandlingen, samt pleje og omsorg, 
gode fysiske rammer, arbejdsvilkår og uddannelse for personalet. 
  
Afgrænsning 
Beskrivelsen af kapaciteten omfatter ikke en afdækning af kapaciteten i private klinikker, praksissektor og 
kommuner, men tilbuddene i de tilgrænsende sektorer har betydning for muligheden for at udnytte hospitalernes 
kapacitet optimalt. Oplægget vil derfor indeholde en beskrivelse af eksempler på indsatser i kommuner og almen 
praksis. Denne afgrænsning er valgt, da der her er fokus på de medicinske afdelinger på de offentlige hospitaler, 
som regionsrådet er ansvarlige for. 
  
Indhold i oplægget 

l Beskrivelse af organisering af det medicinske område 

l Den samlede kapacitet på de medicinske afdelinger, herunder

¡ Hvad er kapacitet? Og hvordan opgøres kapacitet i denne sammenhæng? Hvilke forhold har betydning 
for kapaciteten? Herunder sammenhæng til indsatsen i kommunerne og i almen praksis. 



¡ Senge:

n Begrebsafklaring: Senge defineres som disponible senge dvs. inkl. personaleressourcer. 

n Opgørelse af disponible senge i de medicinske specialer (data fra d. 1.1.2014 til i dag) 

n Fremskrivning af behovet for senge i samtlige somatiske specialer. 

n Overordnet beskrivelse af sengekapaciteten i de nye hospitalsbyggerier 

¡ Ambulatoriebesøg

n Beskrivelse af udviklingen i ambulatoriebesøg i de medicinske specialer 

l Sammenhængen til indsatser i kommuner og almen praksis, herunder:

¡ Beskrivelse af relevante tiltag i regi af Sundhedsaftalen 2015-201 

¡ Beskrivelse af relevante tiltag i regi af Praksisplan for almenpraksis 2015-201 

¡ Enkelte eksempler på indsatser i kommunerne ift. medicinske patienter fx akutpladser/akutfunktioner 

l Forslag til målsætninger og løsninger: forslagene har jf. formålet til hensigt at sikre sammenhæng i 
patientforløb, høj kvalitet i behandlingen, samt pleje og omsorg, gode fysiske rammer, arbejdsvilkår og 
uddannelse for personalet. Herunder eksempelvis:

¡ Hvordan sikres høj kvalitet i behandlingen, pleje og omsorg, gode fysiske rammer, arbejdsvilkår og 
uddannelse for personalet på de medicinske afdelinger 

¡ Hvordan sikres der en hensigtsmæssig udnyttelse af den samlede kapacitet på det medicinske område 
blandt andet med henblik på at undgå overbelægning 

¡ Hvordan kan akutmodtagelserne understøttes i deres funktion med henblik på, at kapaciteten på de 
medicinske afdelinger anvendes bedst muligt 

¡ Hvordan kan koordinationen mellem praksissektor, kommune og hospitaler styrkes med henblik på 
sammenhæng i patientforløb og at kapaciteten på de medicinske afdelinger anvendes bedst muligt. 

Oplægget udarbejdes af administrationen med inddragelse af hospitalsdirektionsrepræsentanter og øvrige 
personalegrupper. 
  
Inddragelse af eksterne aktører 
Referencegruppen for initiativer mod overbelægning vil fungere som referencegruppe for udarbejdelse af oplægget. 
Referencegruppen har i foråret 2015 udarbejdet ”Handleplan for initiativer mod overbelægning, 2015”, som 
indeholder forslag til tiltag for at undgå overbelægning og sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af kapaciteten på 
hospitalerne. Handleplanen vil indgå i udarbejdelsen af oplægget. 
  
I referencegruppen deltager repræsentanter udpeget af RMU (Regionens Medarbejder Udvalg). Der er 
repræsentanter fra FTF, DSR, Yngre Læger, AC, Djøf, LO, FOA, Dbio (Danske Bioanalytikere), Danske 
Fysioterapeuter samt hospitalsdirektionerne og Den Præhospitale Virksomhed. 
  
Oplægget til politisk drøftelse vil blive præsenteret for Regionsrådet på mødet den 15. december 2015. 
  
Når Regionsrådet har drøftet oplægget, vil det blive forelagt Sundhedskoordinationsudvalget. 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

En tiltrædelse indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser 

KOMMUNIKATION 

Ingen særligt kommunikationsindsats planlagt 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 



Sagen forelægges forretningsudvalget den 10. september 2015 og regionsrådet den 15. september 2015. 
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