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Udfordringsbillede for Aarhus Universitetshospitals højt
specialiserede funktioner
Regionsrådet har vedtaget en sigtelinje om Et stærkt universitetshospital i international klasse,
hvor Aarhus Universitetshospital er regionens fyrtårn for forskning. Aarhus Universitetshospital
skal være dristig og førende i effektiv drift og i at udvikle og tilbyde højt specialiseret
behandling i højeste international klasse. Aarhus Universitetshospital skal være krumtap for
samarbejde og videndeling mellem hospitaler, kommuner og almen praksis i en bevægelse fra
det specielle hen mod det almene.
En række højt specialiserede funktioner og områder på Aarhus Universitetshospital er i
stigende grad truede på deres robusthed, og i hvilken grad de er rustet til at følge med
udviklingen inden for det højt specialiserede og inden for nye behandlinger. Det kan få stor
betydning for Region Midtjylland. Mister Aarhus Universitetshospital højt specialiserede
funktioner, går det ud over hospitalets profil og dermed evnen til at fastholde kompetencer og
aktivitet, hvilket i sidste ende også har betydning for Aarhus Universitetshospitals muligheder
for at sikre oplæring af næste generation af klinikere.
Ud over de konkrete funktioner, har det ligeledes afledte konsekvenser for understøttende
funktioner og deres volumen, hvorved de kan komme under den kritiske masse i forhold til at
have tilstrækkelig aktivitet til at kunne opretholde en funktion under specialeplanen og de
krav, som der er knyttet dertil. Der er med andre ord tale om, at det kan brede sig som ringe i
vandet til flere funktioner og områder end blot de specifikke funktioner.
Aarhus Universitetshospital oplever, at deres højt specialiserede funktioner kan blive udfordret
af blandt andet Region Hovedstaden, der i juni 2020 har igangsat et visionsarbejde for Ny
vision for fremtidens Rigshospital, blandt andet med målsætninger om at være internationalt
førende inden for behandling og forskning og gå forrest med ny dokumenteret diagnostik
og behandling, innovative tiltag og eksperimentelle løsninger samt udbrede nyeste viden til
gavn for hele det danske sundhedsvæsen, og at fremtidens Rigshospital skal sikre den højeste
faglige ekspertise gennem uddannelse både nationalt og internationalt inden for de højt
specialiserede områder. (Region Hovedstadens Forretningsudvalgsmøde den 16. juni 2020, sag
2)
Der er ønske om at modernisere de fysiske rammer og analysere de lægefaglige specialer for
at pege på fremtidige faglige, teknologiske og demografiske muligheder og behov. Der vil bl.a.
være særlig vægt på betydningen af diagnostisk, medicinsk og kirurgisk udvikling samt nye
digitale muligheder, personlig medicin og stamcellebehandling. Disse områder må forventes at
medføre en revolutionerende ændring af især den højt specialiserede hospitalsbehandling, som
fremtidens Rigshospital har en særlig rolle i at udvikle og udbrede. Aarhus Universitetshospital
anerkender Rigshospitalets faglige kompetencer, men ønsker at der arbejdes på
videreudvikling og stærke faglige højt specialiserede tilbud til borgerne både i den østlige og
den vestlige del af Danmark. Det vil være en fordel og styrke for patienter, specialister,
forskning og den faglige udvikling med to fyrtårne på den højt specialiserede patientudredning
og -behandling.

Aarhus Universitetshospital oplever, at Rigshospitalet blandt andet forsøger at påvirke
beslutningstagere til at dagsordenssætte centralisering af højt specialiserede funktioner og ved
bevidst rekruttering af specifikke fagfolk, hvorved Aarhus Universitetshospital mister
kompetencer, der er nødvendige for at fastholde de højt specialiserede funktioner.
Et aktuelt eksempel på hvordan tanker om centralisering kommer til udtryk er inden for
børnekræft. Der har gennem et års tid været arbejdet med kortlægning af behandlingen af
børnekræft i Danmark. Sundhedsstyrelsen tilkendegav i november, at de ønskede en
centralisering af børnekræft. Der var et stærkt politisk engagement i sagen, og beslutningen er
nu udsat til et senere tidspunkt. Sagen viser vigtigheden af et stærkt politisk engagement og
involvering i disse sager, herunder samstemthed på tværs af det politiske i de vestdanske
regioner. Det understreger også behovet for tilstrækkelig volumen for at fastholde
kompetencer og kunne løfte opgaven døgnet rundt samt udvikle den højtspecialiserede
behandling.
Samlet set kræver det en tydelig regional strategisk retning vedrørende Aarhus
Universitetshospitals position som Vestdansk center og dermed også som Region Midtjyllands
flagskib, som det også fremgår af sundheds- og hospitalsplanen i Region Midtjylland.
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