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MTV for søvnapnø og oplysninger om MTV’er i 2013
Regionernes sundhedsdirektører besluttede på møde i juni 2011, at regionernes i fællesskan skal gennemføre og finansiere mindst 2-3 årlige (fokuserede) MTV-projekter. Kredsen besluttede endvidere, at regionerne på
skift skal varetage tovholderfunktionen for MTV-samarbejdet, og at Region
Midtjylland skal være tovholder det første år. Den endelige prioritering af
MTV-projekter fortages 1 – 2 gange årligt af sundhedsdirektørkredsen.
Sundhedsdirektørerne har besluttet, at der i anden halvdel af 2012 skal udarbejdes en MTV-rapport om obstruktiv søvnapnø syndrom.
MTV-projektet er igangsat af MTV og Sundhedstjenesteforskning, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. MTV’en vil fokusere
på ny viden vedr. obstruktiv søvnapnø, samt få belyst vækst og variation i
antal diagnosticerede og behandlede patienter samlet og mellem regioner/
offentlige og private institutioner. Det er desuden hensigten at få belyst organisatoriske forhold omkring visitation, diagnostik og behandling samt
økonomiske forhold. Projektet vurderes at kunne færdiggøres med aflevering af en rapport december 2012.
MTV-rapporten om søvnapnø er budgetteret til at koste knap 1,5 mio. kr.
Udgifterne til MTV-projektet fordeles efter bloktilskudsnøglen. Region
Midtjylland vil foretage indkrævningen fra de øvrige regioner. Region
Midtjylland vil være færdige med at omfordele de forbrugte timer primo januar 2013, hvorefter regningen vil blive fremsendt til de øvrige regioner
(dog med fakturadato i 2012).
Sundhedsdirektørerne vil efteråret 2011 træffe beslutninger om hvilke 2-3
MTV’er, der skal udarbejdes af regionerne i 2013. Det vurderes, at regionerne kan budgetteres med ca. 1,5 mio. kr. pr. MTV.
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