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Udpegning af medlemmer til regional baggrundsgruppe for specialeplanlægning
Som led i gennemførelsen af sundhedslovens bestemmelser om specialeplanlægning er det efter drøftelser i det rådgivende udvalg for specialeplanlægning besluttet dels at gennemføre en gennemgang af akutberedskabet dels
efterfølgende at foretage gennemgange af de lægelige specialer med henblik
på at opstille krav og anbefalinger til specialiserede funktioner og hovedfunktioner.
Gennemgangen af akutberedskabet vil blive gennemført i 2006, mens specialegennemgangene planlægges påbegyndt i januar 2007 og gennemført
over en periode på ca. 2½ år. Oplæg om gennemgang af akutberedskabet
samt Baggrundspapir om specialeplanlægning ver. 0.6 vedlægges til orientering.
Sundhedsstyrelsen nedsætter derfor en regional baggrundsgruppe for specialeplanlægning med deltagelse af en række repræsentanter for regionerne.
Baggrundsgruppens opgave er at sikre, at tværfaglige, ressourcemæssige og
organisatoriske konsekvenser af forskellige forslag og løsninger i den nationale specialeplanlægning vurderes. Baggrundsgruppen vil blive inddraget
såvel i gennemgangen af akutberedskabet som i specialegennemgangene.
Sundhedsstyrelsen varetager formandskab og sekretariat.
Den regionale baggrundsgruppe vil i gennemgangen af akutberedskabet fungere sammen med en ekspertgruppe, som ligeledes er under nedsættelse, og i
specialegennemgangene sammen med specifikke specialearbejdsgrupper,
som vil blive nedsat ved gennemgangen af det enkelte speciale. Den regionale baggrundsgruppe vil derfor være en gennemgående gruppe i forhold til
den samlede, nationale specialeplanlægning.
Sundhedsstyrelsen skal anmode regionerne om hver at udpege to medlemmer til den regionale baggrundsgruppe, idet der som udgangspunkt bør være
tale om et medlem med planlægningsmæssig/administrativ baggrund og et
medlem med sundhedsfaglig baggrund. Danske Regioner anmodes om at
udpeget ét medlem til baggrundsgruppen. Udpegningen bedes meddelt
Sundhedsstyrelsen (kontorfuldmægtig Dorthe Bødker, tel. 7222 7897 eller email dob@sst.dk) senest mandag den 7. august 2006.
Efter behov vil der være mulighed for på ad hoc basis at supplere medlemmerne ovenfor med andre regionale medarbejdere.
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Den regionale baggrundsgruppes første opgave vil være at deltage i gennemgangen af akutberedskabet. Arbejdet vil blive tilrettelagt således, at der
afholdes enkelte møder, men der vil herudover være en række kommenteringsrunder pr. e-mail. Der planlægges på nuværende tidspunkt afholdt to
møder i den regionale baggrundsgruppe i efteråret 2006:
Tirsdag den 12. september 2006 kl. 14.00 – 16.00
Onsdag den 11. oktober 2006 kl. 14.00 – 16.00
Det forventes, at der forud for første møde vil være en kommenteringsrunde
pr. e-mail af sammenfatning af den indhentede dokumentation for tilrettelæggelse af akutberedskabet.
Med venlig hilsen
Lone de Neergaard
Enhedschef
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