
 

 

 
 

Notat 

Til: Region Midtjylland 

Cc:  

Vedr.: Bemærkninger til udkast til Sundheds- og hospitalsplan for Region 

Midtjylland og Plangrundlag for Region Midtjyllands Sundheds- og 

hospitalsplan 

 

Bemærkninger til udkast til Sundheds- og hos-

pitalsplan for Region Midtjylland og Plan-

grundlag for Region Midtjyllands Sundheds- og 

hospitalsplan 

Indledning 

Indledningsvist ønsker VIA at anerkende, at udkast til Sundheds- 
og hospitalsplan for Region Midtjylland er et stort og ambitiøst 
projekt, som de sundhedsfaglige grunduddannelser, efter- og vide-
reuddannelsesområdet (Social, sundhed og beskæftigelse) samt 
Forskningscenter for Sundhed og velfærdsteknologi i VIA er meget 
interesserede i at være i en tæt dialog om samt følge udmøntnin-
gen af i den kommende tid. Dette, fordi VIA er en vigtig partner 
inden for de sundhedsfaglige grunduddannelser, efter- og videre-
uddannelse af det sundhedsfaglige personale i Region Midtjylland 
samt forskning i sundhed og velfærd. VIA er derudover den største 
leverandør af dimittender og efter- og videreuddannelse til regio-
nens fagområder.  
 
Bemærkninger til udvalgte afsnit 

Det politiske og administrative grundlag for Region Midtjyllands 
sundheds- og hospitalsplanlægning har stor betydning for drift og 
udvikling af sundhedsvæsenet - og dermed også konsekvenser for 
studerende og medarbejdere som er involveret i forskning og ud-
vikling samt uddannelse i regionen.  
 
Region Midtjylland og VIA har en fælles interesse i at styrke forsk-
nings- og uddannelsesindsatsen på sundhedsområdet og VIA bak-
ker op om Region Midtjyllands overordnede ønsker om at skabe et 
sundhedsvæsen på patientens præmisser. VIAs opmærksomhed er 
følgelig primært rettet på fokusområderne ’ Sundhedsinnovation 
og udvikling’ og ’Forskning, udvikling og uddannelse’ som beskre-
vet i Sundheds- og hospitalsplanen og afsnittene ’Forskning og 
udvikling i Region Midtjylland’ og ’Uddannelse og arbejdsstyrke-
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planlægning’ i Plangrundlag for Region Midtjyllands sundheds- og hospitalsplan.  
 
Region Midtjyllands ønske om høj kvalitet med udgangspunkt i patient og partnerskaber synes at være 
i god tråd med Region Midtjyllands strategi for forskning på sundhedsområdet fra 2019 og visionen og 
fundamentet for Human First, hvor Region Midtjylland, Aarhus Universitet og VIA siden 2018 har sam-
arbejdet om banebrydende forskning og intelligent uddannelse – for bedre sundhed og samfund.  
 
På denne baggrund har VIA følgende bemærkninger til udkast til Sundheds- og hospitalsplan for Regi-
on Midtjylland og Plangrundlag for Region Midtjyllands Sundheds- og hospitalsplan, som Region 
Midtjylland har sendt i høring den 20. januar 2020.  

Sundhedsinnovation og udvikling 

VIA finder det positivt, at regionen Region Midtjylland har fokus på sundhedsinnovation som redskab 
for den fremadrettede sundhedsplanlægning med henblik på et mere effektivt sundhedsvæsen af høj 
kvalitet. Dertil kommer, at regionen ønsker at bidrage til, at sikre at innovationsprojekter sker i samar-
bejde med kommuner, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt private virksomheder. Der eksi-
sterer allerede samarbejdsaktiviteter i regionen mellem hospitalerne, viden- og uddannelsesinstitutio-
nerne, kommuner og virksomheder. VIA bidrager gerne med forskning og studerende i udviklingen af 
nye produkter og løsninger i tæt samarbejde med region, kommuner og erhvervsliv og indgår gerne i 
fælles strategiske samarbejder og partnerskaber om kvalificering og prioritering af de fremtidige ind-
satser inden for sundhedsinnovation, herunder eksempelvis samarbejdet i MedTech Innovation Con-
sortium (MTIC) mellem Region Midtjylland, kommunerne i regionen, VIA og Aarhus Universitet. 

Forskning, udvikling og uddannelse 

VIA har et bredt samarbejde med mange organisationer og virksomheder om blandt andet de offentligt 
rettede uddannelser til fx pædagog, sygeplejerske, lærer, bioanalytiker, ergo- og fysioterapeuter mv. 
VIA er en central aktør på sundhedsområdet i regionen målt på antallet af dimittender med knap 1.200 
sundhedsvidenskabelige professionsbachelorer årligt. Dertil kommer, at VIA i det regionale partner-
skab Human First indgår i et ligeværdigt samarbejde med Region Midtjylland og Aarhus Universitet om 
at styrke uddannelse, forskning og udvikling på sundhedsområdet.  
 
Som aftager og meduddanner af bl.a. sygeplejersker og øvrigt sundhedsfagligt personale spiller regio-
nen en vigtig rolle i forhold til at uddanne fremtidens sundhedsprofessionelle. Rekruttering og fasthol-
delse af kompetent personale inden for alle faggrupper et vigtigt fokusområde for Region Midtjylland. 
VIA anerkender, at regionen ønsker at bidrage til at uddanne elever og studerende, så de kan matche 
fremtidens sundhedsvæsen og arbejdsmarked, herunder, at man særligt ønsker at bidrage til, at hånd-
tering af multisygdomme og de særlige udfordringer ved multisygdom indgår i sundhedsuddannelser-
ne. VIA ser dog gerne et styrket samarbejde om uddannelse og efteruddannelse af sundhedsprofessio-
nelle og vil se frem til at indgå yderligere i den fortsatte dialog omkring de sundhedsfaglige grundud-
dannelser, efter- og videreuddannelse samt videreudviklingen af det fælles ansvar for, at det sund-
hedsfaglige personale besidder de rette kompetencer til at kunne udføre deres hverv på det sundheds-
faglige felt i regionen, også fremadrettet. 
 
VIA opfatter således det eksisterende samarbejde imellem Region Midtjylland og VIA som tæt og lige-
værdigt. Derfor kan det samlet set undre, at Sundheds- og hospitalsplanen ikke afspejler det uddannel-
ses- og forskningssamarbejde, der allerede eksisterer imellem region og professionshøjskole - eventu-
elt ved blot at beskrive regionens samarbejde med VIA på linje det med det samarbejde der beskrives 
som værende imellem region og Aarhus Universitet (Sundheds- og hospitalsplanen side 14 og Plan-
grundlag for Region Midtjyllands Sundheds- og hospitalsplan side 31). Initiativet Human First kunne 
også med fordel nævnes.  


