Område:
Afdeling:
Journal nr.:
Dato:

Økonomi
Økonomisk Sekretariat
07/21300
29. februar 2008

Udarbejdet af: Christian Lehmann
E-mail:
Christian.Lehmann@regionsyddanmark.dk
Telefon:
76631656

Indkomne forslag til emner/temaer
på budgetseminar, marts 2008
Indledning
Det særlige udvalg vedr. budgetprocedure m.v. foreslog på sit møde den 16. januar 2008, at regionsrådets
grupper og medlemmer samt særlige udvalg får mulighed for at komme med forslag til supplerende temaer til
drøftelse på budgetseminaret for regionsrådet i slutningen af marts 2008.

Oversigt over indkomne forslag
Der er pt. indkommet følgende forslag til emner/temaer, der medtages i gennemgangen af de forskellige
hovedområder:
Sundhed
Hvordan kan vi sikre flere diagnostiske pakker i sygehusvæsenet?
Hvordan er udviklingen i brugen af private hospitaler? Hvad koster det ekstra, og
hvordan kan vi minimere brugen?
DRG-systemets skævheder. Hvor skaber DRG-systemet barrierer for visionær
patientbehandling og -forløb (telemedicin – hjemmebesøg)?
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Kan der gives et let forståeligt overblik over DRG-systemet?
Hvor tit sker det, at færdigbehandlede, ældre medicinske patienter ikke kan udskrives, fordi kommunerne ikke er i stand til at overtage dem, f.eks. ikke kan tilbyde
bolig?
Medfører pres på de psykiatriske senge, at nogen patienter udskrives for tidligt?
Hvor tit sker det, at færdigbehandlede psykiatriske patienter ikke kan udskrives på
grund af manglende bolig?
Politiske principper for planlægning af Region Syddanmarks sundhedsvæsen.
Patienternes adgang til frit valg med visitationsregler, der tilgodeser patientønsker,
herunder samlet kapacitetsfastsættelse, omfattende speciallægepraksis, offentlige
sygehuse og inddragelse af private klinikker/sygehuse, der har aftale med
regionsforeningen
Politiske mål med tidsplan for gennemførelse af omstilling af behandling fra senge til
ambulantbehandling og behandling efter nyeste og bedste procedure, jf. sundhedsstyrelsens og faglige udmeldinger
Gigt- og reumatologisygdomme. Farvel til smerter. Blive i arbejde eller hurtigt tilbage.
Vedtagelse af kontinuerlige behandlingsforløb for den enkelte patient (hurtig
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diagnose uden ventetid, sammenhængende faglig kvalificeret behandling, adgang til
højeste specialistbehandling, også private speciallæger og klinikker)
Psykiatribehandlingens udvikling. Resultatorienteret psykiatribehandling af den
enkelte patient i kontinuerligt samarbejde mellem regionens og kommunernes
psykiatritilbud til afklaring af patientens funktion, evt. arbejde og hverdag
Psykiatri – satspulje. Tidlig indsat for kriminelle sindslidende er et emne, der er
behov for at få taget op i regionen. Hvad gør, at kriminelle bliver sindslidende.
Kendsgerningerne om forskning. Findes der kendte karakteristika for potentielle
sindslidende, der bliver kriminelle, og hvordan forebygger man kriminaliteten. Kunne
der sættes et projekt i gang, som kunne finansieres i budgettet?
Investeringer – byggeri, indretning til omlægning af behandlingen til moderne

principper og enestuer.
Samlet prioritering af anlægsopgaverne for hele regionen inden for såvel somatik
som psykiatri. Mulighed for at forholde sig til at indføre enestuer og tillige, at
logistikken i arbejdsgangene, patient- og pårørendefaciliteter, opholdsarealer,
patienthotel, parkering m.v. skal bringes i orden for hvert sygehus, der fortsat skal
fungere, så faciliteterne bliver up to date, uanset om det er ombygning og tilbygning
til eksisterende matrikler, eller der er tale om nybyggeri
Belysning af det samlede billede af behovet for investering og implementering af IT i
behandlingerne
Det særlige udvalg vedr. praksisområdet
og samarbejde med kommuner
Det særlige udvalg vedr. strategi for
kronisk sygdom

Rekruttering og fastholdelse af læger i almen praksis
Kronikerstrategi m.v. ved sygehuse

Social og specialundervisning
Den socialdemokratiske gruppe

Hvad betyder det for brugerne, at kommunerne hjemtager institutionerne på det
sociale område eller undlader at bruge regionens?

Regional udvikling
Hvem har ansvaret for trafiksikkerheden? F.eks. hvem har ansvaret for identifikation
af ”sorte pletter” og løsning heraf?
Virkningen på regionens budget, hvis taksterne i den kollektive trafik sættes ned med
hhv. 10, 20 og 30 pct.? Kan der gives et bud på, hvor mange flere der vil benytte den
offentlige transport, hvis den gøres billigere?
Overskriften for den regionale udviklingsplan er ”Det sunde liv”. Skal der sættes en
markedsførings- og implementeringsplan for denne i gang? Hvad koster den og er
der forslag?
Hvor hurtigt kan vi få et bedre overblik over jordforureningen, og hvilke midler skal
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der så tilføres området?
Kan der gives et bud på, hvad en undersøgelse af forureningen under Grindsted by
vil koste?
Hvilke muligheder har regionsrådet for at sikre, at let tilgængelige råstoffer i ikkefølsomme naturområder bliver udnyttet? Forslag til henvendelse til regeringen og
Danske Regioner
Hvordan sikrer vi, at midlerne fra Vækstforum lagdeles, så alle relevante
ansøgninger automatisk tildeles et mindre beløb i forbindelse med udformningen af
en klar og endelig projektansøgning?
Hvordan sikrer vi gennem en ny tildelingsprocedure, at alle 22 kommuner får del i
regionens regionale udviklingsmidler på kulturområdet?
Ud over regionens strukturudvalgs udmelding med bemærkninger til infrastrukturkommissionens rapport er det vigtigt at få præciseret over for regering og folketing, at
vækst med balance i regionen og prioritering af anlæg og investeringer også til
yderområderne er afgørende og kræver penge.
Region Syd bør udarbejde en regionalmodel med konkrete forslag til en ambitiøs
infrastruktur, dækkende hele regionen, i samarbejde med regionens kommuner for at
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påvirke de statslige og politiske myndigheder, så der sættes penge af med årstal for
effektuering.
Eks.vis Esbjerg, landets 5. største by. Hensigtsmæssige infrastrukturrammer for
udvikling af Esbjerg og Vestjylland er til gavn for hele regionen og kan ikke
undværes. Der skal investeres m.h.t. havn, motorveje (vestsønderjysk motorvej fra
grænsen og op, motorvej fra Esbjerg og hele det vest-/sønderjyske område til
Billunds internationale Lufthavn, færdiggørelse af motorvejen til Esbjerg havn og
tilslutning til Esbjerg Lufthavn m.v.), togdrift, offentligt transport, evt. andet

Andet
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Hvordan sikrer vi via kommunikationsbudgettet (ud over internettet) en bredere
formidling af regionens virkefelt gennem ”Os-spots” i TV2 og DR?
Regionsrådsmedlemmernes vilkår og betingelser i arbejdet. Hvem hører det under?
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Gennemgang og status over, hvorvidt der på visse punkter er brug for lettelser og
mulighed for bedre vilkår for regionsrådsmedlemmernes arbejdsforhold. Herunder
kendskab til, hvad man gør andre steder og medlemmer evt. kunne ønske indført her
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