Procesplan  udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen
2010
Politisk proces:
Regionsrådet
Mødedatoer for
visionsudvalget

jun

jul

aug

sept

okt

nov

dec

22.06

%

31.08

28.09

26.10

23.11

14.12

Visionsudvalget

Udvalget arbejder med proces, input og diskussionsoplæg. Udvalget
præsenteres løbende for relevant input til brug for diskussionsoplæg mv.

Emner på dagsorden

Rammevilkår.
Udkast til procesplan.
Begrebsafklaring.
Intro til diskussionsoplæg.
Borgerinvolvering.

Andre politiske udvalg,
f.eks. Fremtidens Psykiatri
Involvering af:

Orienteres løbende i 20102011.

%

Borger
involvering.
Diskussions
oplæg.
Tema inden
for
rammevilkår.

Kvalitetsstrategiinput.
Diskussionsoplæg
godkendes.
Status for
borgerinvolvering

6/10: Diskussionsoplæg sendes i høring.

Udvalget arbejder løbende med input og står til
rådighed. Evt. fællesarrangementer.

Endeligt diskussionsoplæg t.o.
Procesplan t.o.
Oplæg v/ Mette Mollerup
Status for borgerinvolvering
Kvalitetsstrategi

Procesplan t.o.
Status på borgerinvolvering

1/12: Input fra
relevante parter
Beslutning om samarbejdspartner Presse
Kommunikationsstrategi lægges. involvering
Inspirationskatalog klargøres til
borgermøder.
Presseinvolvering

Borgerne

Danske
Patienter.
Sundhedsbrug
errådet.
Psykiatrisk
Dialogforum

Patienterne

HU (Hovedudvalget)

Drøftelse og kommentarer til
procesplan.

HU

FMU og MU (Fælles MED Orientering om den forestående
udvalg og MEDudvalg)
proces med tidsplan. FMU drøfter og
planlægger, hvordan man vil inddrage
alle MU i de to høringsprocesser.
Ledelsessiden

Kommunerne

Eksternt oplæg.
Procesplan t.o.
Status på
høringssvar
Status på
borger
involvering.

SYL og psykiatriledelsen
orienteres om udkast til
procesplan.

%

Diskussionsoplæg drøftes i såvel FMU som
MU.

Vision er fast punkt på møderne i SYLkredsen i 20102011. SYL/psykiatriledelsen
involverer afdelingsledelseskredsen lokalt. Involvering af
ledelsessystemet/afdelingsledelseskredsen sker parallelt og koordineret med
involvering af MEDsystemet, hvor ledelsessiden naturligvis også er involveret.
Men det er vigtigt, at det samlede ledelsessystem på ordinære ledelsesmøder m.v.
løbende er involveret m.h.p. solid lokal forankring, blandt andet m.h.p. at man
lokalt løbende i processen spørger sig selv "Hvad betyder det for os?".

Svarene samles og koordineres
for hele sygehuset/området i
FMU.
Lokal involvering af
afdelingsledelseskredsen.
SYL/psykiatriledelsen koordinerer
input fra
afdelingsledelseskredsen.

Oplæg drøftes i Sundhedskoordinationsudvalget (SKU). Forud herfor er pågået
drøftelse i Det administrative Kontaktforum (DAK). Præsentation af oplægget i
Kommunekontaktudvalget kan overvejes.
Fortsættes.

2010
Involvering af:
Praksisområdet

juni

juli

august

september

oktober

Alle regionale samarbejdsudvalg orienteres om arbejdet m. vision.

november
Diskussionsoplæg i høring hos
regionale praksisudvalg og
Lægeforeningen i Region
Syddanmark

december

Politisk proces:
Regionsrådet

Mødedatoer for
visionsudvalget
Visionsudvalget

2011
jan

feb

mar

mar

april

18.01

%

08.03

29.03

%

03.05

Udvalget arbejder på et konkret forslag til ny vision. 15/4:
Konkret
forslag til
vision
klart.

Emner på dagsorden

Procesplan.
Borger
involvering.
Høringssvar.
Kvalitets
strategi

Andre politiske udvalg,
f.eks. Fremtidens Psykiatri

Orienteres
løbende i
2011.

Procesplan.
Opsamling
på sundheds
karavane og
borgertop
møde

Procesplan.
Rejseberet
ning fra
sundheds
karavanen.
1. udkast til
ny vision

07.06

jul

aug

sept

okt

okt

nov
28/11: Ny
vision
vedtages.

dec

%

30.08

%

03.10

25.10

15.11

13.12

Status på
kommuni
kationsind
sats

Status
efter
regions
rådets
beslutning
28/11

Udvalget står til rådighed efter behov i
høringsperioden. Fx ved deltagelse i
lokale arrangementer eller større
arrangementer, fælles for flere
høringsparter.
Endeligt forslag
til ny vision
behandles
mph. indstilling
til RR om at
sende forslaget
i høring.

Opfølgning på
regionsrådets
beslutning den
30/5

Udvalget forholder sig til
indkomne høringssvar.

10 budskaber
fra borger
topmøderne.
Overvejerlser
om
kommunika
tionsindsats

Parterne er aktive i
høringsperioden.

Involvering af:

Borgerne

maj
jun
30/5: RR
1/6: Forslag til
behandler
ny vision
konkret forslag sendes i høring.
til ny vision.

Hørings
svar.
Kommu
nika
tions
indsats

Indstilling
til RR om
godkendel
se af ny
vision.
Kommuni
kationsind
sats.

15/9:
Hørings
svar
forelig
ger.

Sundheds Sundhedska
karavane i ravane i 1
3 byer.
by.
Borgermøde
i Middelfart.

Patienterne
Samlende
drøftelse i HU.

HU (Hovedudvalget)
FMU og MU (Fælles MED
udvalg og MEDudvalg)

Forslag til ny
vision drøftes i
såvel FMU som
MU.

FMU
koordinerer
høringssvaret
for hele
sygehuset
/området.
Fortsættes

Involvering af:
Ledelsessiden

Kommunerne

Praksisområdet

2011
jan

feb

mar

mar

april

maj

Vision er fast punkt på møderne i SYLkredsen og psykiatriledelsen, jf. 2010.

jun

jul

SYL/psykiatriledelsen
involverer
afdelingsledelseskredsen
i drøftelse af forslag til ny
vision.

aug
SYL/psykiatril
edelsen
koordinerer
høringssvar
for
afdelingsledel
seskredsen.

SKU drøfter høringsoplægget. Forud
herfor er pågået drøftelse i Det
administrative Kontaktforum. Det kan
overvejes, om SKU og DAK skal drøfte
mulighederne for afholdelse af evt.
konference eller debatmøde om
visionen.
Høring i kommunerne.

sept

okt

okt

nov

dec

