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Omstillingsplanen vurderes overordnet set at være velgennemtænkt og med fokus på kvalitet,
effektiv udnyttelse af ressourcer og hensigtsmæssige patientforløb. Planen roses for at
indeholde besparelser på det administrative område, således at besparelser på den
patientnære drift reduceres mest muligt. Planen roses også for at fastholde målet om høj
kvalitet i patientbehandlingen.
Det vurderes, at omstillingsplanen bruger erfaringer fra det geriatriske område positivt. Her
tænkes blandt andet på erfaringer med etablering af Geriatriske følge-hjem-teams ved blandt
andet Århus Sygehus med fokus på hurtig vurdering, kort liggetid og opfølgning i samarbejde
med hjemkommune. Dette gælder for både medicinsk visitationsafsnit, ortopædkirurgisk
traumeafsnit samt apopleksiafsnit.
Fremtidens mål må være, at alle akut-hospitaler i regionen har geriatriske speciallæger
tilknyttet akutmodtagelser, geriatriske følge-hjem-funktioner samt geriatriske sengeafsnit til
de allermest syge og komplicerede ældre patienter.
Der vil til stadighed være behov for geriatriske sengepladser til disse patienter og behov for
uddannelseskapacitet for læger, terapeuter, sygeplejersker og andet plejepersonale indenfor
det geriatriske speciale. Det tværfaglige samarbejde om den ældre medicinske patient kan
levere høj kvalitet, effektive og hensigtsmæssige patientforløb. Indlæggelsesforløbet kan
forkortes, og flere ambulante forløb vil kunne etableres.
Omstillingsplanen forudsætter et stærkt og forpligtende samarbejde med kommuner og
praksissektor, men nævner ikke konkret hvordan dette skal fastholdes/etableres. Ved
etablering af kortere indlæggelsesforløb og mere ambulant aktivitet er der behov for et tæt og
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gensidigt forpligtende samarbejde med kommune og praksissektor således, at patienten
oplever et sammenhængende forløb over sektorgrænser. Der opfordres til at arbejde videre
med dette.
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