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Den  

 

Høringssvar: 

Udkast til Sundhedsplan 2013 for Region Midtjylland 

 

Hermed fremsendes Aarhus Kommunes bemærkninger til Region 

Midtjyllands udkast til Sundhedsplan 2013. 

Aarhus Kommune støtter op om Region Midtjyllands hovedspor i 

Sundhedsplanen om at kommuner, hospitaler og praksissektor har 

”Fælles ansvar for sundhed” med høj grad af inddragelse af den 

enkelte borger som ekspert i sit eget liv. 

 

Aarhus Kommune anerkender de 3 spor i Sundhedsplanen: 

• Patienten bestemmer (”Mere borger, mindre patient” jf. 
regeringsudspillet)  

• Sundhed og sammenhæng – gensidig afhængighed 

• Den bedste kvalitet – hver gang på den rigtige måde 
 

Udkastet til sundhedsplan er ret omfattende og en ambitiøs plan. 

Aarhus Kommune er opmærksom på, at tanken med sundhedsplanen 

er, at den skal binde regionens mange planer og strategier for 

sundhedsområdet sammen. 

 

Aarhus Kommune ser frem til i samarbejde med Region Midtjylland at 

omsætte de tre spor i planen til konkrete initiativer. Aarhus Kommune 

vil i den forbindelse gerne indgå i en dialog om en styrkelse af 

sammenhængen til de kommunale sundhedsfremme, forebyggelse og 

rehabiliteringstilbud. Samtidig ønsker Aarhus Kommune fremadrettet 

at indgå i en dialog med RM om kvalitetssikring og udvikling af 

sundhedsfremme, forebyggelse og rehabiliteringstilbud til borgerne. 

 



Endvidere vil det være en fordel at sikre sammenhæng med de 

fælleskommunale målsætninger for indsatsen på sundhedsområdet 

indenfor Det Nære Sundhedsvæsen. 

 

Fælles ansvar for sundhed harmonerer fint med Aarhus Kommunes 

strategiske arbejde på sundhedsområdet. Inddragelse af patientens 

egne ressourcer, rehabilitering, ulighed i sundhed, differentierede 

tilbud, udvikling af det nære sundhedsvæsen og ikke mindst et 

sundhedsvæsen af høj kvalitet, hvor sammenhæng og koordinerede 

borgerforløb er vigtige elementer. 

 

Aarhus Kommune vil også gerne anerkende Region Midtjyllands 

udmelding om, at fokus på kvalitet og effektivitet skal styrkes som 

supplement til produktivitet. 

 

Spor 1 – patienten bestemmer 

I Udkast til Sundhedsplan 2013 udmelder Region Midtjylland, at der 

skal et øget fokus på patientcentrering, og at regionen anser det fokus 

som et kulturelt element. ”Patienten i centrum” er et fortærsket 

udtryk, som skal ind i nye kulturelle rammer.   

 

Mange kommuner – incl. Aarhus Kommune - arbejder med begrebet 

”borgerinddragelse” – og der kan være god grund til at udveksle 

erfaringer i dette arbejde. 

Det er et essentielt element i fremtidens sundhedsvæsen. Og det er 

vigtigt, at samarbejdsparterne understøtter denne kulturelle proces.  

 

Et vigtigt led heri er også, at samarbejdspartnerne ikke lover borgerne 

noget på hinandens bekostning.  

 

Kommunerne har i flere år arbejdet med et kulturelt paradigmeskifte i 

forhold til rehabilitering og ved, at det kræver et stort og vedvarende 

ledelsesfokus.   

 

Spor 2 – Sundhed og sammenhæng – gensidig afhængighed 

Sundhed er et fælles ansvar, og det betyder bl.a. også, at regionen 

har et medansvar for sammen med kommuner og praksissektor at 

løfte den brede opgave med at fremme befolkningens sundheds-

tilstand. 

 

Aarhus Kommune er fortsat indstillet på at indgå i et tæt samarbejde 

med Region Midtjylland om udviklingen af det nære sundhedsvæsen. 

Aarhus Kommune ser gerne et endnu tættere samarbejde om 



indsatsen i forhold til borgere med flere (kroniske) sygdomme på én 

gang. Den gode tradition for samarbejdet om den ældre medicinske 

patient mellem region og kommune ønskes videreudviklet – gerne 

med inddragelse af telemedicin, velfærdsteknologi, fælles ledelse og 

samarbejde om kompetenceudvikling og konkret løsning af opgaver. 

 

Hvis borgere og pårørende skal opleve helhed i forløbene er det 

vigtigt, at der er relevante sundhedstilbud i kommunerne og hos 

almen praksis, og at der ikke er parallelle sundhedstilbud som ikke 

spiller sammen. Aarhus Kommune har fortsat en vigtig opgave – 

sammen med almen praksis – dels at få kendskab til hinandens tilbud 

og dels i at få aftalt en mere klar arbejdsdeling på opgaverne. 

Systematisk screening for KRAM på hospitalerne er også et vigtigt led 

heri. Det er helt afgørende, at hospitalerne understøtter kommunernes 

sundhedsfremme og forebyggelsesstrategi ved at henvise borgerne til 

disse til, når der er foretaget en screening på KRAM områder (og evt. 

andre relevante områder). Et sådan styrket fokus på samarbejde og 

sammenhæng kunne fungere som et mål i den kommende 

sundhedsaftale. 

 

Helhed og sammenhæng er også et vigtigt element internt på 

hospitalerne, hvor sub-specialiseringen ofte medvirker til, at der ikke 

samtidigt tages hånd om borgerens samlede sygdomsbillede. Som en 

konsekvens heraf opstår der uhensigtsmæssige forløb for borgerne 

med hyppige besøg i flere forskellige ambulatorier, risiko for 

fejlmedicinering m.m. og en vanskelig opgave for den praktiserende 

læge som tovholder og gate-keeper. 

 

Multisygdom er en særlig og stigende udfordring. Den mærker alle 

aktører i sundhedsvæsenet. Aarhus Kommune er interesseret i at 

indgå i nye, innovative samarbejdsrelationer med Region Midtjylland 

på dette område. Tværfaglige og tværsektorielle specialistteams kan 

være en model, som parterne med fordel kan se nærmere på og 

videreudvikle på.  

En reel mulighed for, at både almen praksis og kommunernes 

sundhedspersoner kan få en hotline - til relevante samarbejdspartnere 

på hospitalet til råd og vejledning i borgerforløb - er et stort ønske og 

helt nødvendigt, hvis målsætningerne indenfor det nære sundheds-

væsen skal gennemføres. 

 

I forlængelse af Sundhedsplanens fokus på en bedre tværfaglig og 

tværsektoriel sundhedsindsats, opfordrer vi til at samarbejdet mellem 



region og jobcentre vedrørende rehabiliteringsteams, sundhedskoor-

dinator og klinisk enhed, medtages i planen. 

 

Sundhedsplan 2013 kan med fordel tilføjes afsnit omkring borgere 

med handicap (fx borgere med udviklingshæmning eller – 

forstyrrelser), da disse borgere dels vil have vanskeligheder der 

fordrer en særlig tilgang i sundhedsvæsenet, og dels vil have brug for 

et aktivt opsøgende sundhedssystem. 

 

Samarbejde målrettet i forhold til at opstille fælles mål for hvad vi vil 

med sundhedsvæsenet, hvordan vi kan prioritere indsatser og 

investeringer samt mål for, hvordan vi med indsatserne forbedrer 

befolkningens sundhedstilstand. Aarhus Kommune er interesseret i et 

tættere samarbejde på dette område. Opmærksomheden skal være 

på, at monitoreringsdelen ikke bliver alt for data tungt – at der måles 

på for mange parametre – ligesom der har været en tendens til på 

kronikerområdet. 

 

Bedre sammenhæng mellem psykiatri og somatik 

For Aarhus Kommune er det af stor betydning, at der bliver skabt en 

bedre sammenhæng mellem psykiatri og somatik. Et af pejlemærker-

ne i Region Midtjyllands seneste sundhedsplan fra 2009 var jo netop 

at få udarbejdet en strategi for integrering af det somatiske og 

psykiatriske område med henblik på at få organiseret indsatsen, så 

der både tages hensyn til borgere med somatiske og psykiatriske 

lidelser. 

 

Aarhus Kommune mener ikke, vi er kommet i mål med denne opgave.  

 

Men det er et område, der fylder meget i kommunerne, og det er 

afgørende, at vi finder konstruktive, og nye samarbejdsmodeller, der 

kan imødekomme udfordringerne. Eksempelvis kunne det være et 

indsatsområde i en kommende sundhedsaftale at få beskrevet indhold 

og ansvarområder i forhold til konkrete borgerforløb. 

 

Aarhus Kommune er klar til at gå ind i dette udviklingssamarbejde.  

 

Spor 3 Den bedste kvalitet – hver gang på den rigtige måde 

Mest mulig sundhed for pengene. 

Aarhus kommune er interesseret i - til stadighed - at udvikle 

kvaliteten i borgerforløbene og at det indgår i det tætte samarbejde 

omkring opfølgning af sundhedsaftalen. 

 



Medicin området kan nævnes som et område, hvor parterne i 

samarbejde kan gøre mere for at undgå spild og fejl. Konkret oplever 

Aarhus kommune, at der er en stadigt stigende udfordring i at 

modtage nyligt udskrevne borgere pga. uoverensstemmelser mellem 

den ordinerede og den medsendte medicin. For det kommunale 

personale giver det ekstra tidsforbrug og for borgerne en stor risiko 

for medicinfejl.  

Aarhus Kommune har et stort ønske om at medvirke i 

samarbejdsprojekter i form af data-deling/fælles journal; særligt i 

forbindelse med samarbejdet om borgerforløb, hvor hospitalets 

udgående teams (geriatri m.m.) fortsætter behandlingen i borgers 

eget hjem. 

 

Aarhus Kommune afprøver selv forskellige modeller for, hvordan 

borgerne selv kan dokumentere i egen journal, som et led i arbejdet 

med borgerinddragelse.  

 

Forskning, uddannelse og udvikling af kompetencer er vigtige 

elementer i et udbygget samarbejde, især den praksisnære forskning. 
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