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Høring af sundhedsplan – fælles ansvar for sundhed 

 
HMU på Aarhus Universitetshospital har den 24. juni 2013 drøftet 
Region Midtjyllands sundhedsplan. HMU finder, at sundhedsplanen 
overordnet set er relevant og udpeger nogle væsentlige spor, der 
rummer en række gode initiativer, som kan bidrage til at 
videreudvikle sundhedsområdet.  
 
HMU vil dog gerne påpege, at sundhedsplanen berører mål og 
visioner, og derfor ikke er en plan, som kan forventes gennemført 
inden for en kortsigtet periode. Da planen anviser retning for 
udvikling af sundhedsområdet, bør der følges op med 
implementeringsstrategi og handleplaner for, hvordan planen kan 
udmøntes. Hospitalet skal endvidere gøre opmærksom på, at AUH 
står overfor den udfordring, at sundhedsplanen skal udfoldes inden 
for en effektiviseringsramme på 8%.  
 
Sundhedsplanen består af 3 hovedspor: 

• Patienten bestemmer 
• Sundhed og sammenhæng – gensidig afhængighed 
• Den bedste kvalitet – hver gang på den rigtige måde 

 
HMU har følgende bemærkninger til de tre spor: 
 
Patienten bestemmer 

Spørgsmålet er, om det er muligt at realisere dette perspektiv og 
målsætningerne, når hospitalerne i disse år har fokus på styring ud 
fra et effektivitets og et økonomisk domæne. 
 
Hovedsporet ”patienten bestemmer” kan opfattes på mange 
forskellige måder, og der bruges mange ord på at præcisere, hvad 
der menes med begrebet ”patienten bestemmer” samt 
afgrænsningen heraf. Dette giver dermed en flertydighed i 
forståelsen. Samtidig åbner begrebet op for modsætninger. HMU 
bakker op om princippet, men foretrækker ordet 
patientmedinddragelse, idet princippet dermed ikke bliver så 
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ultimativt. Tages ordet for pålydende, er der uhensigtsmæssigheder herved, idet patienten 
ikke altid bestemmer selv, eksempelvist om man vil være indlagt. Rækkefølgen af 
hovedsporene kunne flyttes rundt således at patienthovedsporet kommer til sidst. 
 
En udfordring ved at lade en patient bestemme selv er, at der er en risiko for at tabe de svage 
patienter. Personalet kan i stedet komme til at bruge mange ressourcer på stærke patienter 
og/eller deres pårørende.   
 
Lægen og behandlingen får en særlig placering i sundhedsplanen. På side 10 skrives, at 
modellen bygger på, at lægen formidler og patienten inddrages, og at man sammen finder 
frem til hvilken behandling, der vil være bedst for patienten. Her er det vigtigt at henlede 
opmærksomheden på, at behandlingen er en del af det samlede patient- eller sundhedsforløb; 
herunder diagnosticering, behandling, pleje, rehabilitering og forebyggelse, hvor patienten 
sammen med flere faggrupper er hinandens forudsætninger for at sikre et sammenhængende 
forløb for patienten. 
 
Endeligt skal det fremhæves, at det ikke er tilstrækkeligt med erfaring, som angivet på side 
14. Der skal i stedet lægges vægt på at skabe viden gennem forskning.  
 

Sundhed og sammenhæng – gensidig afhængighed 

Sundhedsplanen er betinget af et samlet sundhedsvæsen, hvor kommuner, almen praksis og 
regionshospitaler arbejder tæt sammen om det enkelte patientforløb. Her bør der dels peges 
på vigtigheden af at praktiserende speciallæger involveres, og dels at koordinering og 
kommunikation er en forudsætning for det sammenhængende sundhedsforløb.  
 
Vi finder det vigtigt, at det i sundhedsplanen nævnes, at et velfungerende samspil mellem AUH 
som Universitetshospital og regionshospitalerne er en af forudsætningerne for at løfte 
ambitionerne i sundhedsplanen. 
 
Det ville være hensigtsmæssigt, hvis oplægget til sundhedsplanen var koordineret med 
kommunerne i Region Midtjylland, således at der sikres overensstemmelse mellem 
sundhedsplanen og kommunernes strategier, idet implementeringen forudsætter opbakning fra 
kommunal side.  
 
HMU lægger endvidere vægt på, at lighed i sundhed kobles sammen med patientperspektivet, 
idet disse i høj grad bør sammentænkes. 
 
Den bedste kvalitet – hver gang på den rigtige måde 

HMU bakker op om, at det er vigtigt at have fortsat fokus på kvaliteten. I den forbindelse 
ønskes det fremhævet, at det er positivt, at der er fokus på forskning, samt vigtigheden af at 
få forskning integreret hurtigt i klinikken. 
 
Tekstuelle bemærkninger: 

Afslutningsvis kan der opfordres til en sproglig gennemgang, hvor der er fokus på en 
præcisering af hvem ”vi” er, samt en nærmere definition af begreber som for eksempel 
”sundhedsvæsenets ydelser”, ”multisyge” og ”væsenet”.  Der anvendes endvidere en del 
engelske begreber, hvor der med fordel kan anvendes danske udtryk. Endvidere mangler 
sundhedsplanen referencer. 



 
 

Side 3

 
På side 28 er det angivet, at der skal reduceres ”spild”. Dette bør slettes, da det virker forkert 
at anvende udtrykket i forbindelse med behandling af mennesker. På samme side bør begrebet 
”afkast” ændres til ”effekt”.  
 
Ligeledes skal der på side 28 under punktet sundhedsdata være et punkt om, hvordan man 
kan anvende data.   
 
 
  Med venlig hilsen 
 
 
 
Gert Sørensen Charlotte Thaarup Pia Schjerbeck 
Formand HMU 1. næstformand 2. næstformand 
 


