
7. juni 2020 
Til Region Midt 
 
Høringssvar vedr. Region Midtjyllands Sundheds- og hospitalsplan 
 
 
Det Tværfaglige Specialeråd i Ortopædkirurgi takker for muligheden for at kommentere på en 
interessant og spændende Sundheds- og Hospitalsplan. 
 
Planen fremstår gennemarbejdet og omhandler mange relevante og nødvendige områder. 
Et sundhedsvæsen på patientens præmisser tager naturligvis udgangspunkt i patienten og 
løser opgaver med udgangspunkt i patientens behov og muligheder. 
Det er yderst vigtigt også at fokusere på sammenhængen mellem opgaver og ressourcer, både 
personalemæssige og økonomiske. 
Vi mener derfor, at der konstant er behov for en dialog mellem det politiske niveau og det 
faglige niveau, for at kunne sikre bedst mulig behandling for pengene. 
 
Kommentarer til specifikke områder i plangrundlaget: 
 
Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. 

3.4. Praksissektoren. 
Der bør skabes øget fokus på uddannelse og efteruddannelse i almen praksis. 
Patienterne bør behandles efter et nærhedsprincip, derfor mest mulig behandling tæt på 
patientens bopæl. Det skal efter vores opfattelse afklares i hvor høj grad de praktiserende 
læger kan varetage en del af den behandling der aktuelt foretages på hospitalerne.  
De ortopædkirurgiske speciallafdelinger modtager for nuværende en relativ stor mængde 
henvisninger på patienter med lidelser som, et langt stykke ad vejen, kan håndteres i praksis. 
Kontrolundersøgelser bl.a. efter operation vil også, i højere grad, kunne udføres i almen 
praksis. 
3.4.2. Den øvrige praksissektor. 
De praktiserende speciallæger i ortopædkirurgi kan anvendes i større omfang end nu. 
Hospitalsafdelingerne oplever en stigende strøm af henvisninger og kapaciteten er ikke 
tilstrækkelig til at undgå ventetid. Patienterne henvises derfor evt. til behandling på 
privathospital med en omkostning som er større end til behandling i speciallægepraksis. 
 
Organisering. 

5.1.1. 
Det tværfaglige Specialeråd i Ortopædkirurgi ser med tilfredshed, at rådgivning fra de 
tværfaglige specialeråd specifikt er beskrevet som en del af rådgivningssystemet i region 
Midtjylland. 
5.6. Det samarbejdende hospitalsvæsen. 
Vi bakker op om en strategi hvor opgave frem for matrikel er udgangspunktet for 
hospitalsplanlægningen. Sundhedsstyrelsens specialeplan efterleves naturligvis af regionens 
ortopædkirurgiske afdelinger. Der er desuden eksempler på samling af ortopædkirurgiske 
fagområder på færre afdelinger med formålet at øge kvaliteten i patientbehandlingen og styrke 
de faglige fællesskaber.  
 
Forskning. 

7.1. Strategi for forskning på sundhedsområdet. 
Det tværfaglige Specialeråd i Ortopædkirurgi støtter strategien for forskning i Region 
Midtjylland og visionen om, at der skal foregå forskning på alle regionale enheder. 
De strategiske indsatsområder danner et godt grundlag  for styrkelse af den 
forskningsmæssige indsats. 
 
 



 

Uddannelse og arbejdsstyrkeplanlægning. 

8.1. Uddannelse 
AUH´s særlige uddannelsesopgave i den lægelige videreuddannelse skal bringes i fokus. 
Positionen som universitetshospital med højt specialiserede funktioner medfører en skærpet 
opmærksomhed på fagområdespecialisering af speciallæger. 
Denne fagområdespecialisering er yderst vigtig for uddannelsen af speciallægerne - ikke 
mindst på regionshospitalerne. Der bør sikres det tilstrækkelige antal stillinger på AUH, således 
at tilførslen af kvalificerede speciallæger sikres. 
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