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Punkt 1 
Fremtidig ledelsesmæssig organisering 
 
Resumé 
Klinikforum drøftede afrapportering vedr. centerstruktur, modernisering af klinisk 
ledelse og patientforløb på mødet d. 8. november 2011. Der genfremsendes bi-
lag og lægges op til fortsat drøftelse.  
 
 
Indstilling 
Det indstilles, at Klinikforum: 

• fortsætter drøftelserne af afrapporteringen på de tre områder. 
 
 
Bilag 
1. Udkast til fremtidig centerstruktur 
2. Udkast til modernisering af klinisk ledelse 
3. Udkast til fremtidigt koncept for patientforløb 
 
Referat 
Der var siden første drøftelse i Klinikforum, udtrykt bekymring fra bl.a. oversyge-
plejerskegruppen i forhold til hvor og hvem, der fremover tænkes at varetage de-
res nuværende funktioner og opgaver. Der var ligeledes udtrykt frustrationer fra 
terapigruppen, bioanalytikere og sekretærer i forhold til synlighed af deres funkti-
oner i materialet. I det videre arbejde opfordrede Klinikforum derfor til at betone, 
at alle opgaver, der varetages i dag også skal varetages i fremtiden, og at det 
skal konkretiseres, hvilke funktionaliteter modellerne indeholder, således at flere 
faggrupper kan se sig i fremtidens sygehus.  
 
Herudover blev primært modernisering af klinisk ledelse drøftet. Klinikforum til-
sluttede sig i den forbindelse model B. 
 
I forhold til forskning blev det bemærket, at både uddannelseselement og forsk-
ningselement skal kunne ses. 
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Punkt 2 
Plan for specialiseret behandling 
 
Resumé 
Region Nordjylland har igangsat en planproces vedrørende plan for specialiseret 
behandling. Denne plan er en samling af de to planer, der tidligere har heddet 
sygehusplan og speciallægepraksisplan. Klinikforum forelægges hermed status 
for planprocessen samt et kompendium, hvori det er beskrevet hvilke tiltag, der 
arbejdes med indenfor de fem temaer, som planen er bygget op omkring. 
 
Klinikforum anmodes om at tage orienteringen til efterretning samt om at drøfte 
de tiltag, som der arbejdes videre med, jf. opsummering fra afholdte møder i bi-
laget Kompendium vers.2. 
 
Sagsfremstilling 
Processen vedrørende udarbejdelse af sundhedsplan i Region Nordjylland blev 
forelagt Regionsrådet i januar 2011. Regionsrådet godkendte den skitserede 
proces for sundhedsplanen og de herunder hørende delplaner. En af disse del-
planer er plan for specialiseret behandling. Denne plan er en samlet plan for det, 
der tidligere har heddet sygehusplan og speciallægepraksisplan.  
 
Planarbejdet vedrørende plan for specialiseret behandling er forankret i Sundhed 
– Plan og Kvalitet og sker i et tæt samarbejde med Primær Sundhed. Processen 
er skitseret således, at Udvidet Direktion er projektejer for processen. Udvidet 
Direktion forelægges således løbende status for processen. Klinikforum er udpe-
get som referencegruppen, hvorfor Klinikforum ligeledes løbende vil blive oriente-
ret om processen.  
 
Der er etableret en strategigruppe for processen, og denne gruppe består af re-
præsentanter fra SPK, Primær Sundhed, sygehusledelserne, Psykiatrien, 
Sundhedsbrugerrådet samt Foreningen af Praktiserende speciallæger. Strategi-
gruppen har til opgave at sikre fremdrift og koordination i processen. 
 
Plan for specialiseret behandling er bygget op omkring fem temaer: det medicin-
ske område, det akutte område, ambulante tilbud, elektive funktioner samt tvær-
gående funktioner. For hvert tema er der etableret en temagruppe, som inden for 
området skal bidrage til at generere idéer og konkrete tiltag i forhold til at løse 
den eller de problemstillinger, der er fremsat for hvert tema. Arbejdet i temagrup-
perne foregår overvejende pr. e-mail og herudover afholdes to møder. 
 
Status for planprocessen er, at der er udpeget repræsentanter fra de fire syge-
husenheder, almen praksis og Foreningen af Praktiserende Speciallæger til de 
fem temagrupper. De udpegede kan ses i bilaget. 
 
De fem temagrupper har sendt input til planen ud fra de problemstillinger, der er 
opstillet i grunddokumentet for planen. Der er i uge 46 afholdt møder med fire ud 
af fem temagrupper. Møderne har haft karakter af fælles brainstorming med ud-
gangspunkt i kompendium vers. 1. Der er nu tilføjet opsummering fra de afholdte 
møder, og fremgår af kompendium vers. 2. 
 
I den kommende tid vil de tiltag, der er udvalgt på møderne, blive beskrevet 
nærmere for derefter at blive holdt op mod den struktur, vi i dag har på sygehus- 
og speciallægepraksisområdet. Resultatet heraf vil tegne et billede af, hvilken 
struktur, der skal gøre sig gældende på områderne i årene fremover.  
 
Der er følgende milepæle i processen: 
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• Januar: Planudkast vil blive drøftet i Klinikforum, samarbejdsudvalget, 
Udvidet Direktion samt rådgivende udvalg. 

• 8.-9. februar: Regionsrådet afholder temadøgn om sundhedsplanen og 
herunder plan for specialiseret behandling 

• 17. februar: Planudkast afleveres til politisk behandling i Forretningsud-
valget den 27. februar og Regionsrådet den 13. marts.  

• 15. marts til 11. maj: Høringsperiode. I høringsperiode vil der være mu-
lighed for politikerne til at deltage i borgermøder og/eller politikerblogs, 
hvor borgere og andre interessenter kan komme i dialog med politikerne. 

• 11. maj – 8. juni: Plan samt høringssvar vil blive drøftet i Klinikforum, Ud-
videt Direktion, rådgivende udvalg samt samarbejdsudvalget. 

• 8. juni: Forslag til endelig plan afleveres til politisk behandling i Forret-
ningsudvalget den 18. juni og Regionsrådet den 26. juni.  

 
Indstilling 
Det indstilles at Klinikforum: 

• tager orienteringen til efterretning og  
• drøfter forslagene til hvert tema i bilaget Kompendium vers. 2  

 
Bilag 
1. Grunddokument - Plan for specialiseret behandling  
2. Tidsplan – Plan for specialiseret behandling 
3. Udpegninger - Plan for specialiseret behandling 
4. Kompendium vers.2 – Plan for specialiseret behandling 
  
 
Referat 
Klinikforum blev orienteret om strategigruppens møde 23/11-2011. Her var ho-
vedpunkterne drøftelse af akutområdets sammenhæng med det præhospitale 
område. Ligeledes blev drøftet, hvordan forskningsområdet skal indgå. Der er ny 
Forskningsstrategi undervejs i forbindelse med samarbejdet med AAU, som ind-
drages i planen. Aalborg Universitetshospital vil få mere plads i planen. Det har 
vist sig svært at håndtere temaer, der har tæt sammenhæng, særlig ambulant og 
elektiv område. Udvidet direktion vil derfor blive bedt om, at disse temagrupper 
slås sammen.  
 
Klinikforum fandt det svært at forholde sig til Kompendium vers. 2, der har karak-
ter af status/arbejdspapir. Klinikforum fandt, at der var mange gode initiativer i 
papiret. Der arbejdes nu videre med de foreløbige oplæg, således at plan for 
specialiseret behandling bliver mere foldet ud.  
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Punkt 3 
 
Apparaturplan 2012 
 
Resumé 
Som aftalt i forbindelse med evalueringen af Apparaturplanen 2011 skal Klinikfo-
rum inddrages i vedtagelsen af de årlige Apparaturplaner. Det indstilles til Klinik-
forum, at administrationens forslag til Apparaturplan 2012 diskuteres i Klinikfo-
rum, og at der videregives anbefaling fra klinikforum til Udvidet Direktion angå-
ende forslag til Apparaturplan 2012. 
 
Sagsfremstilling 
Administrationen har behandlet og prioriteret de indsendte ansøgninger til Appa-
raturplan 2012. Der er modtaget ansøgninger for i alt 141 mio. kr. mens 
førscreening mm har frasorteret ansøgninger for i alt 18 mio. kr. De frasorterede 
ansøgninger er i forslaget til Apparaturplan 2012 (bilag 1) givet nul point. 
 
Det vedlagte forslag til Apparaturplan er udarbejdet efter de vedtagne priorite-
ringskriterier. Den enkelte ansøgning er vurderet for sig og givet point. Det har 
givet det forslag (bilag 1, 1. forslag), der blev sendt ud til sygehusene d. 11. ok-
tober, og som sygehusene har indsendt kommentarer på. 
 
Til Klinikforum er der på baggrund af de indsendte kommentarer udarbejdet et 
tilrettet forslag (bilag 1, 2. forslag). I forhold til det oprindelige forslag er Item 30, 
DR-udstyr til Sygehus Himmerland taget ud, da det af administrationen vurderes, 
at udskiftningen af udstyret kan afvendte Apparaturplanen 2013. Notat vedr. DR-
udstyret er vedlagt som bilag 2. Derudover har Aalborg Sygehus ændret på sin 
interne prioritering af Item 9, ESWL-udstyr.  
 
De øvrige ansøgninger er som følge af fravalget af Item 30 rykket op på listen, så 
det vedlagte forslag til Apparaturplan 2012 indeholder 14 af de 59 indsendte an-
søgninger.  
 
Det indstilles, at Klinikforum drøfter det vedlagte forslag til Apparaturplan 2012, 
herunder at Item 30 ikke indgår i forslaget til Apparaturplan 2012.  
Det indstilles ligeledes, at Klinikforum videregiver en faglig anbefaling til Udvidet 
Direktion angående forslag til Apparaturplan 2012.  
 
Nedenfor er opgjort hvad sygehusene fik tildelt i henholdsvis det første og det 
andet forslag. 
 
 Sygehus 1. forslag - kr. 2. forslag - kr. 

AAS 29.185.000 34.810.000 
SVE 2.235.000 2.235.000 
STM 6.980.850 6.980.850 
SHI 11.600.000 7.100.000 
I alt 50.000.850 51.125.850 

 
 
Indstilling 
Det indstilles, at Klinikforum: 

• drøfter det vedlagte forslag til Apparaturplan 2012, herunder administra-
tionens forslag til udeladelse af item 30 

• videregiver faglig anbefaling til Udvidet Direktion angående Apparatur-
plan 2012 
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Bilag 
1. Forslag til Apparaturplan 2012 
2. Notat vedr. Item 30, DR-udstyr til Sygehus Himmerland 
3. Procedure for Apparaturplaner i Region Nordjylland 
 
 
 
Referat 
Klinikforum anbefaler Udvidet direktion at følge administrationens forslag 2, dog 
skal notat om item 30-udstyr til Sygehus Himmerland tilrettes, så antal behand-
lingsstuer fremstår korrekt. Klinikforum ser desuden et behov for et langsigtet, 
fagligt overblik over behovet for nyt apparatur i regionen. Klinikforum anbefaler 
derfor Udvidet direktion at genoverveje proces og organisation, herunder etable-
ring af en regional medicoteknisk afdeling, hvilke apparaturtyper, der skal i be-
tragtning til en regional apparaturplan og hvilken bagatelgrænse, der skal være 
for pris på apparaturet. Det anbefales, at en eventuel ny proces og organisation 
får virkning i forhold til apparaturplan 2014.
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Punkt 4 
Opfølgning på indsats omkring udskrivningsbreve 
 
Resumé 
Udvidet direktion drøftede d. 26. september 2011 status på indsats vedrørende 
udskrivningsbreve (epikriser). Beslutningen blev på mødet, at: ”Det er fortsat vig-
tigt med ledelsesfokus på området, og det blev endvidere aftalt, at Klinikforum vil 
følge området, samt at Klinikforum inviterer relevante interessenter til en drøftel-
se af, hvilke indsatser, der kan gøres på området og her med særlig opmærk-
somhed på de tiltag, der er gjort på Sygehus Himmerland.” Klinikforum bedes på 
den baggrund drøfte hvordan der sikres ledelsesmæssigt fokus og bedre målop-
fyldelse.  
 
Sagsfremstilling 
På koncernledelsesseminaret den 10. september 2008 blev det besluttet at have 
et indsatsområde under Strategi 2010 vedrørende udskrivningsbreve (epikriser), 
da det blev vurderet, at udsendelse af epikriser i dag udgør en væsentlig flaske-
hals. Der blev derfor iværksat et projekt med det formål at se på muligheder for, 
at epikriser kan afsendes hurtigere end i dag – og på sigt senest 3 hverdage efter 
patientens udskrivelse.  
 
En tidligere nedsat projektgruppe afdækkede barrierer og muligheder for at ud-
sende epikriser rettidigt. Der blev aflagt afsluttende status for projektet på mødet 
i Udvidet direktion den 9. december 2010, hvor det blev konstateret, at teknologi i 
sig selv ikke løser problemet med at få udsendt udskrivningsbrevene rettidig, og 
at der er et stort behov for ledelsesmæssigt fokus på området. Det blev besluttet, 
at sygehusledelserne og afdelingsledelserne burde øge fokus på området, og at 
der her burde tages udgangspunkt i de skitserede løsningsmuligheder, der var 
beskrevet i Business Case for Indsats vedrørende udskrivningsbreve (epikriser) 
under Strategi 2010. Medio 2011 skulle der følges op på, hvad sygehusene har 
gjort for at sikre en bedre målopfyldelse på området. 
 
Samlet set kan der på regionsniveau ikke påvises en effekt i forbedring af målop-
fyldelsen i perioden januar 2010 til juli 2011 (se bilag). Sygehus Himmerland skil-
ler sig dog positivt ud i forhold til udsendelse af epikriser for indlagte, idet der har 
været en markant stigning i målopfyldelsen siden efteråret 2010. Sygehuset lig-
ger som det eneste for de indlagte patienters vedkommende over målopfyldelsen 
på de 85 %, der er fastsat som mål for udsendelse af epikriser indenfor 3 hver-
dage (sygehuset opfylder ligeledes for de ambulante). 
 
På trods af, at der ikke kan ses en synlig effekt på regionsniveau, har flere af de 
lokale initiativer medført en væsentlig forbedring på målopfyldelsen inden for de 
3 hverdage – både for de indlagte og for de ambulante patienter. Der er dog og-
så initiativer, der ikke har haft den ønskede effekt – og enkelte steder er der sket 
en forværring. Flere steder påpeges det, at der kræves fortsat ledelsesmæssigt 
fokus på udsendelse af epikriser for at kunne opnå og derefter bevare en forbed-
ret målopfyldelse. Forsvinder fokus, vil målopfyldelsen hurtigt falde. 
 
I forbindelse med den kommende Strategi for sundhedsområdet drøftede Klinik-
forum d. 9. juni 2011, om der skulle ske en skærpelse af tærskelværdien fra de 
nuværende 85 procent til et mål på 100 procent. 
 
De praktiserende læger har ligeledes taget spørgsmålet op i forbindelse med 
både udarbejdelsen af sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning og på 
seneste møde i Koordineringsgruppen for indlæggelse og udskrivning i juni 2011.  
 
I dette spørgsmål besluttede Udvidet direktion d. 26. september 2011 at fasthol-
de nuværende servicemål på 85 %. Dette ændrer dog ikke ved, at der er behov 
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for et kontinuerligt ledelsesmæssigt fokus på rettidig udsendelse af udskrivnings-
breve.  
 
Servicemålet indgår i det kommende Kvalitetsoverblik på KoncernInfo, hvilket 
potentielt rummer mulighed for et øget ledelsesfokus. 
 
Når journalføringsfunktionen i EPJ (Clinical Suite) er implementeret dannes 
epikrisen automatisk ved udskrivelsen. Implementeringen forventes i fuld drift 
med journalføringen, inkl. afsendelse af epikriser direkte fra Clinical Suite, ultimo 
2012. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at Klinikforum: 

• drøfter hvordan der kan sikre øget ledelsesmæssigt fokus og bedre mål-
opfyldelse. 

 
Bilag 
1. Notat: Status på indsats vedrørende udskrivningsbreve (epikriser) 
 
 
 
Referat 
Det er overordnet set Klinikforums holdning, at epikriseskrivning er en del af ar-
bejdet og skal ske i forlængelse af arbejdet. I princippet at man ikke går hjem, før 
epikrisen er dikteret.  
 
Der er siden status sket forbedringer på både Aalborg Sygehus, Sygehus Vend-
syssel og Sygehus Thy-Mors. Aalborg Sygehus har indført en skabelon i forbin-
delse med akkreditering. Erfaringer herfra viser, at det er væsentligt også at fo-
kusere på indholdet af epikrisen, der skal være kort og præcis. Dette letter også 
tidsmæssigt opgaven. På Sygehus Vendsyssel er det meldt ud, at der skal dikte-
res afslutningsnotat, som kan anvendes som epikrise. På Sygehus Thy-Mors 
arbejdes systematisk efter PatientSikkert Sygehus-forbedringsmodel, hvor der nu 
ses resultater. Epikrisernes indhold og rettidighed drøftes endvidere på Kontakt-
udvalgsmøder. Klinikforum tilslutter sig, at det ledelsesmæssige fokus – både fra 
afdelingsledelser, centerledelser og sygehusledelser - er centralt for forbedring 
og fastholdelse af resultaterne. Det blev drøftet, om den kommende LEAN-
organisation kunne spille en rolle i forhold til at skabe og sikre fortsatte resultater. 
Klinikforum ser ikke pt. behov herfor, idet der er fremgang i målopfyldelsen og 
sygehusledelserne har fortsat fokus herpå. Klinikforum finder det desuden vigtigt 
ikke at bremse det momentum, der nu er skabt.  
 
Emnet sættes på Klinikforums dagsorden op til sommer 2012, hvor status drøftes 
igen. 
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Punkt 5 
Speciallægeuddannelsesstillinger med forskningsprofil 
 
Resumé 
På mødet den 15. november 2011 i Det Regionale Råd for Lægers Videreud-
dannelse (DRRLV) blev det drøftet hvordan forskning i speciallægeuddannelsen 
kan fremmes, herunder eventuelle initiativer for at fremme mulighederne for 
forskning under videreuddannelsen. Det blev oplyst på rådsmødet, at der ople-
ves stigende udfordringer i forbindelse med orlov til forskning under videreud-
dannelsen samt mulighed for erstatningsansættelser efter orlov.  
 
Konklusionen blev, at de to regioners Klinikfora tager en drøftelse af problemstil-
lingen og udfordringerne omkring dette. 
 
På den baggrund fremlægges et oplæg til drøftelse, hvor der gives en kort orien-
tering om de formelle muligheder for orlov til forskning (ph.d., post doc etc.) un-
der videreuddannelsen.  
 
Sagsfremstilling 
Det er muligt at have en deltidsstilling (kombinationsstilling), hvor en del af tiden 
bruges til forskning (maksimum 50 % af tiden) og en del til videreuddannelsen 
under forudsætning af, at der kan indgås aftale herom med ansættelsesmyndig-
heden. Forskningsdelen i kombinationsstillingen skal have sundhedsfaglig karak-
ter, og ansøgning om deltidsansættelse skal indsendes til DRRLV inden kombi-
nationsstillingen påbegyndes. Såfremt forløbet består af periodevise ansættelser 
og ikke egentlig deltidsansættelse vil DRRLV indsende ansøgningen med henblik 
på en dispensation fra Sundhedsstyrelsen (SST). 

Forskningsdelen kan basere sig på et formaliseret forløb, som f.eks. et Ph.d.-
forløb. Den samlede uddannelsestid forlænges efter en konkret vurdering. For-
længelsen afhænger dels af kombinationsstillingens fordeling mellem uddannel-
sesstilling og forskning dels af, i hvor høj grad forskningsdelen kan tilvejebringe 
de kompetencer, der er indeholdt i specialets målbeskrivelse jf. i øvrigt Vejled-
ningen om deltidsansættelser i den lægelige videreuddannelse. 
 
Forskning kan således foregå i et 1) horisontalt forløb, og 2) et transversalt for-
løb:  
 
Ad. 1) Horisontalt forløb 

Her har man en deltidsstilling i uddannelsen til speciallæge. Dvs. man bruger 50 
% på forskning og 50 % på klinik (eller 60-40 % etc.). Uddannelseslægen har 
ikke perioder med fuld forskning eller fuld klinik. 

Såfremt den yngre læge ønsker dette forløb, skal det inden den yngre læge star-
ter i uddannelsen til speciallæge planlægge hele forløbet (eks. 4 år klinik og 3 år 
forskning = 7år) 
De enkelte kliniske afdelinger, hvor uddannelseslægens speciallægeuddannelse 
foregår, skal godkende forløbet, ligesom DRRLV skal godkende forløbet. 
 

DRRLV vil såfremt forskningen vedrører sundhedsvidenskab som regel godken-
de forløbet. Forskningen behøver ikke være inden for samme klinisk speciale. 
VUS rådfører sig ofte med PKL inden for specialet. 

Angående løn, så afholder regionen udgifterne til den overenskomstmæssig løn i 
den tid man er ansat i klinikken. Resten skal den yngre læge selv finde og for-
handle sig frem til. 
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Der er mulighed for, at den yngre læge f.eks. i forbindelse med forskningsdelen, 
kan opnå kompetencer vedkommende kan få merit for i sin speciallægeuddan-
nelse og derved forkorte den kliniske del. F.eks. kliniske forsøg, hvor uddannel-
seslægen tager lumbalpunktur på alle sine patienter og har H-stilling til neurolog. 
Hvorvidt der kan gives merit beror på en individuel vurdering fra Videreuddannel-
sesregionen. 
 
Ad. 2) Transversalt forløb 

Hermed menes at uddannelseslægen har perioder af f.eks. 3-6 måneder med 
fuld tid i forskningen. Hvad enten det er ph. d, post doc eller lignende så skal der 
altid fra SST gives dispensation til denne kombinationsstilling. Inden man kan 
komme i gang, skal man, ligesom ved ovenstående forløb, have planlagt hele 
forløbet, inden man påbegynder dette. Men det er altid SST som skal behandle 
ansøgningen i sidste ende. Angående løn gælder samme som ovenstående. 
�

Et alternativt til ovenstående forløb er, at uddannelseslægen tager orlov fra sin 
speciallægeuddannelse for at lave fuldtidsforskning. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at Klinikforum:  

• drøfter oplæg og eventuelle initiativer for at fremme mulighederne for 
forskning under videreuddannelsen i Region Nordjylland. 

 
 
Referat 
Sekretariatschef Berit Bjerre Handberg for DRRLV deltog under punktet.  
 
Klinikforum ser overordnet positivt på muligheden, da dette også kan være et 
rekrutteringsparameter. Den praktiske mulighed herfor og dermed hvor fleksibel 
den enkelte afdeling kan være afhænger imidlertid af pågældende afdelings antal 
læger i forvejen. Region Nordjylland har kun meget få forløb, der kombinerer 
forskning og videreuddannelse. 
 
Berit Bjerre Handberg anførte, at både den praktiske/administrative del og den 
driftsmæssige del kan opleves som en hindring. Erfaringer fra Region Syddan-
mark har vist, at fokus og allokering af flere ressourcer har betydet, at flere kom-
binationsstillinger er blevet oprettet. Hun oplyste desuden, at der er dialog i gang 
med Sundhedsstyrelsen om at gøre kombinationsstillinger lettere at håndtere 
administrativt. I driften er der forskellige problemer alt efter, hvilket speciale det 
handler om. Generelt har specialer med vagt sværest ved at håndtere kombinati-
onsstillingerne, mens f.eks. laboratoriespecialer har det lettere.  
 
Det blev aftalt, at Berit Bjerre Handberg kan henvende sig direkte til sygehusle-
delserne, hvis der kommer kombinationsforløb, hvor der ikke kan nås til enighed. 
Sygehusledelsen vil herefter tage en dialog med den pågældende afdelingsle-
delse.  
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Punkt 6 
Ventetid i skade-modtagelser 
 
Resumé 
Det store og vedvarende fokus på akutområdet, herunder især ventetider i ska-
de-modtagelser, gør det aktuelt, at Klinikforum drøfter muligheder og udfordrin-
ger ved servicemål for ventetider i skade-modtagelser. 
 
Sagsfremstilling 
Der er for tiden stort fokus på det akutte område, herunder især ventetider i ska-
de-modtagelser. Dette fokus har varet siden sommeren, og sundhedsdirektører-
ne har løbende drøftet området, senest på møde den 14. oktober.  
 
Samtidig har Bent Hansen for nylig givet en udmelding om en maksimal ventetid 
på 1 time i skade-modtagelserne. Dette kan vi i dag ikke leve op til i regionen og 
det synes desuden relevant at drøfte om det er den vej, vi bliver nødt til at gå. 
Hvis det er tilfældet, hvordan kommer vi så dertil? 
 
Status er på landsplan, at der i visse af de øvrige regioner er servicemål for ven-
tetiderne i skade-modtagelsen og derudover arbejdes der med flere forskellige 
tiltag, f.eks. telefonvisitering ved sygeplejerske, sundhedstelefon. I Region Midt-
jylland arbejdes på en række aftaler med almen praksis omkring den akutte be-
tjening. I andre regioner er skade-modtagelserne dog heller ikke visiteret. I bila-
get ses en oversigt over status i forhold til fastlæggelse af servicemål for venteti-
der i alle fem regioner.  
 
I Region Nordjylland arbejdes der i øjeblikket med to tiltag. For det første skal 
beslutningen fra Strukturplanen for det somatiske sygehusvæsen, (2007) om at 
skade-modtagelsen på Aalborg Sygehus skal gøres visiteret, implementeres. For 
det andet er der - i regi af plan for specialiseret behandling - et arbejde i gang 
med definere servicemål for ventetider i skade-modtagelserne (gælder for både 
FAM og AMA). Oplægget fra temagruppen vedrørende det akutte område (en af 
fem temagrupper i plan for specialiseret behandling) er følgende: 
 

- Alle patienter triageres ved ankomst i skade-modtagelsen (målopfyldelse 
ikke afklaret) 

- Fra triage til første kontakt med relevant sundhedsfaglig må der maksimalt 
gå – differentieret efter triage (90 procents målopfyldelse): 

- ”0 min” for rødt spor og orange spor 
- 1 time for gult spor 
- 2 timer for grønt spor 
- 4 timer for blåt spor (skadestueklientellet)  

- Fra triage til behandlingsplan forelægger, må der maksimal gå 4 timer gæl-
dende for alle triagespor (90 procents målopfyldelse). 

 
Ud fra en faglig vurdering, så er der ikke grundlag for at patienterne i blåt spor 
skal hurtigere igennem end 4 timer fra triage til første sundhedsfaglige kontakt. I 
forbindelse med triage vil der dog ofte blive iværksat et undersøgelsesprogram, 
således at de fire timer ikke alene er ventetid. For blåt spor har temagruppen 
drøftet forskellige ordninger (f.eks. få tildelt tid i skade-modtagelse og vente 
hjemme eller SMS-ordning) som kan mindske den ”oplevede” ventetid og der-
med den reelle ventetid i skade-modtagelsen. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at Klinikforum: 

• drøfter muligheder og udfordringer ift. servicemål for ventetider. 
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Bilag 
1. Servicemål for ventetider i skade-modtagelser – alle regioner 
 
 
Referat 
Der var enighed om, at servicemål for skade-modtagelse ikke så meget handler 
om evidens, men om hvilken service til borgerne, man synes er rimelig. Etable-
ringen af FAM har allerede gødet jorden for en bedre (hurtigere) behandling. Kli-
nikforum tilslutter sig, at der arbejdes videre med at fastlægge en sådan målsæt-
ning. Det kræver bl.a. en definition af, hvad ventetid er og en fastlæggelse af en 
bestemt målopfyldelse på x %. 
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Punkt 7 
Fælles regionale kvalitetsindsatser  
 
Resumé 
Danske Regioners bestyrelsen har på møde den 27. oktober 2011 godkendt, at 
regionerne sætter fælles fokus på udvalgte kvalitetsinitiativer. Sundhedsdirektør-
kredsen har besluttet, at arbejdet på tre af de udvalgte områder hhv. tryksår, sik-
ker kirurgi og sepsis umiddelbart skal sættes i gang. Klinikforum orienteres på 
mødet om drøftelserne om de fælles regionale kvalitetsindsatser fra mødet i te-
magruppe om Kvalitet og Service d. 18. november 2011 med henblik på en drøf-
telse af de regionale perspektiver på implementeringen.  
 
Sagsfremstilling 
Temagruppen om Kvalitet og Service i regi af Danske Regioner drøftede d. 18. 
november 2011 nedenstående punkter:  
 
Initiativerne: tryksår, sikker kirurgi og sepsis 
For at initiativerne kan fungere som fælles regionale indsatsområder, er der be-
hov for, at regionerne sammen drøfter følgende spørgsmål:  
 
1. Hvilke proces- og resultatmål kan der opstilles for hvert område?  
 
2. Hvordan kan udvikling på de tre områder monitoreres, så man i fælles-

skab/nationalt kan vise resultater? 
 
3. Hvilken fælles opfølgning og afrapportering kan der iværksættes? 

For at der kan vises resultater af indsatsen og det fælles fokus i forhold 
til bl.a. politiske niveauer og omverdenen i øvrigt skal der ske en formid-
ling af data og resultater. Hvordan kan der ske en fælles opfølgning og 
afrapportering? 

 
4. Hvilken overordnet tidsplan/milepæle kan man opstille? F.eks. hvornår 

kan alle regioner siges at være i gang, hvornår kan man undervejs af-
rapportere på udviklingen og resultater (jf. spørgsmål 3)?   

 
5. Hvordan kan regionerne udveksle erfaringer og formidle læring mellem 

sygehuse og afdelinger? Er der ønsker og behov for at un-derstøtte den 
regionale indsats? 

 
6. Der er behov for at vise sammenhæng mellem bedre kvalitet og økonomi 

for de enkelte indsatsområder. Hvordan kan der arbejdes med det? 
 
 
Det er planen at temagruppens drøftelser og videre arbejde kan forelægges som 
samlet oplæg i januar. Oplægget præsenteres for sundhedsdirektørkredsen mv. 
 
Udviklingsområder: antibiotikaresistens og blodmanagement 
Temagruppen har desuden anbefalet, at der bliver igangsat et udviklingsarbejde 
for initiativerne: antibiotikaresistens og blodmanagement, med henblik på at de 
også bliver fælles indsatsområder. Klinikforum orienteres om, hvilke input tema-
gruppen gav til Danske Regioner i forhold til proces og videre arbejde.  
 
Indstilling 
Det indstilles, at Klinikforum: 

• tager orienteringen fra temagruppens møde til efterretning og  
• drøfter perspektiverne for en nordjysk implementering 
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Referat 
Punktet sættes på til næste møde, hvor det vil være muligt at være mere konkret 
i forhold til udmøntning.  
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Punkt 8 
Orientering 
 
Der orienteres om: 
 

a) Videre proces omkring FAM 
Udsat.  
 

b) Udmøntning af Forsknings- og uddannelsesmidler 
Udsat. 
 

c) Kvalitetsprogram i psykiatrien 
Udsat 
 

d) Dokumentationskrav og registreringsbyrde 
På baggrund af den lægeinitierede underskriftsindsamling mod den 
oplevede øgede registreringsbyrde blev det drøftet, hvorledes Regi-
on Nordjylland kunne imødekomme kritikken.  
 
Klinikforum er enigt om, at der skal lægges op til dialog omkring do-
kumentationskrav og registreringer med alle læger. Det blev derfor 
besluttet, at der i høringsrunden vedrørende revisionen af Den Dan-
ske Kvalitets Model, der forventes i januar/februar 2012, skal ske en 
formel inddragelse af lægegruppen. Det blev ligeledes drøftet at lave 
en proces hen over foråret med fokus på det meningsfulde i at fore-
tage registreringerne, at registrering og dermed dokumentationen er 
med til at forbedre praksis og behandlingskvaliteten.  
 
Klinikforum var desuden enigt om, selvom træge IT-systemer kunne 
være en del af årsagen til frustration, så må drøftelserne af registre-
ring og dokumentation ikke strande herpå.    
 

 




