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Høringssvar til Sundhedsaftalen 2015-2018 mellem Region Midtjylland og 

kommunerne fra FOA afdelingerne i regionen 
 

 

Indledning: 

De foreliggende udkast til ”Politiske visioner, mål og værdier for sundhedsaftalen” og selve 
sundhedsaftalen 2015-2018 præsenterer høje ambitioner for at udvikle det nære 
sundhedsvæsen i Region Midtjylland. Hvorvidt visionerne så kan realiseres, finder FOA 
afdelingerne i regionen det vanskeligt at vurdere, i og med der hverken i de politiske visioner 
eller i selve sundhedsaftalen redegøres for de faktiske rammebetingelser både i regionen og i 
de 19 kommuner. Det forekommer ikke helt forståeligt, at man udarbejder en sundhedsaftale 
på 90 sider, uden der redegøres for, hvorledes ressourcerne til de mange forbundne tiltag skal 
tilvejebringes. Vores reservation overfor mulighederne for at realisere ambitionerne bygger på, 
at der i økonomiaftalerne mellem regeringen og kommuner og regioner er sat relativt få penge 
af til at udbygge det nære sundhedsvæsen. Og samtidig står det nu klart, at alle 5 regioner 
skal spare og skære ned på både drift og ambitionsniveau. Flere af de pågældende kommuner 
er også pressede på økonomien. 
 
Med udgangspunkt i kendskabet til de pressede økonomiske rammebetingelser skal vi således 
pege på 5 problemfelter, vi kan se, i forbindelse med udbygningen af det nære 
sundhedsvæsen og de foreslåede konkrete ændringer og indsatser. Det drejer sig om: 

• Mulige konflikter mellem de enkelte projekter og de respektive organisationer og 

institutioner, 

• Forskydninger af opgaver indenfor flere områder fra hospitalssektoren til kommunerne, 

der kan belaste budgetgrundlaget, 

• Fortrængningsrisiko indenfor kommunernes sundhedssektor/ældreområdet, 

• Ikke fuld sammenhæng mellem beslutningsret og betalingsforpligtelse, 

• Organisation og implementering. 
 
FOA afdelingerne vil med høringssvaret først og fremmest fokusere på de 5 problemfelter. 
 
Grundlæggende præmisser: 

Men før vi behandler de 5 problemfelter, har vi nogle få bemærkninger til sundhedsaftalens 
grundlæggende præmisser. 
 
Sundhedsaftalen bygger på ”borgeren aktør i eget liv” aksen. Men som præmissen er 
formuleret,  sniger der sig nogle underliggende krav ind til borgeren, som ikke er helt 
gennemskuelige, idet der ikke redegøres for, hvad der menes med ”realistiske 
forventningsafstemninger”. Hvis ikke det forhold præciseres, kan vi forudse en risiko for en 
glidende ansvarsforskydning fra myndighed til borger, der i virkeligheden forøger uligheden i 
sundhed, hvor de politiske visioner tilstræber det modsatte.  
 
Sundhedsaftalen tager for givet, at borgerne finder behandling i eget hjem langt at foretrække 
for hospitalsbehandling. Men forholder det sig ikke sådan, at borgerne ønsker sig behandling 
der, hvor det kan gennemføres mest professionelt og under de mest trygge rammer, og det 
behøver ikke nødvendigvis at indebære behandling og pleje i hjemmet eller indenfor 
kommunens rammer. Derved kan det vise sig at blive et problem, fordi selve tankegangen 
rummer kernen i visionerne om det nære sundhedsvæsen.  
 



 

Hvis tankegangen følges konsekvent, kan det resultere i voksende udgifter for kommunerne i 
en grad, som man ikke på nuværende tidspunkt kan overskue. På den anden side kan vi 
frygte, at antagelsen om, at ”en del borgere trives bedst med at være hjemme i vante 
omgivelser, når de bliver syge…” kan blive brugt som legitimering af yderligere accelerering af 
patientforløbene, når hospitalerne af budgetmæssige årsager presses til at nedbringe 
liggetiden.  
 
I den forbindelse er det interessant, at de fire mål, der opstilles, formuleres negativt:  

• Man vil undgå så og så mange genindlæggelser.  

• Færre forebyggelige indlæggelser.  

• Færre akutte korttidsindlæggelser.  

• Og man vil undgå, at så og så mange færdigbehandlede optager pladser på hospitalerne.  

 
Måden at formulere målene på fører, så vidt vi kan skønne, i hovedsagen tilbage til 
kommunernes ansvar. 

 
Fem problemfelter: 

A 

Sundhedsaftalen er bygget op omkring de 7 opstillede målsætninger, og hvad der skal sættes i 
værk for at realisere målene. Men der er ikke et særskilt afsnit i aftaleudkastet, som behandler 
den samlede organisatoriske og institutionelle ramme. Det får desværre til følge, at det bliver 
de afledte enkeltområder, der kommer i fokus med det resultat, at de organisationer og 
institutioner og deres indbyrdes forhold, som skal løse opgaverne, stort set ikke beskrives. Det 
er eksempelvis ganske rigtigt, at der skal samarbejdes om forebyggelse, tidlig opsporing mv., 
men der mangler en beskrivelse af, hvad det betyder for de øvrige opgaveløsninger indenfor 
de respektive organisationer. For hver gang, der vedtages nye opgaver eller ændres på 
procedurer, ansvarsfordeling mv., påvirker det logisk organisationers indre liv og 
funktionsmåde. Beskrivelsen af, hvorledes de nye opgaver og måder at løse opgaverne på skal 
integreres i de eksisterende organisationers samlede opgaveløsning, er så overordnede, at det 
er vanskeligt at vurdere de praktiske konsekvenser indenfor de forskellige indsatsområder. 
 
B 

Under afsnit 4.1 om pleje og behandling står der på side 33 i sundhedsaftalen: ”Derfor vil der i 
aftaleperioden være stort fokus på, at region, kommuner og almen praksis samarbejder om at 
udvikle alternative indsatser til indlæggelse”. Denne formulering udtrykker egentlig hele 
aftaleudkastets intention. 
 
I de efterfølgende underafsnit opererer sundhedsaftalen med en bred vifte af alternativer til 
hospitalsindlæggelse. Akutfunktioner i kommunerne i tilknytning til plejecentre. Akutteams og 
udekørende teams. Udredning i eget hjem. Behandling i eget hjem og opfølgning på 
indlæggelse. Behandling af børn i eget hjem. Udvikling af ”værktøjskasse”, der skal kunne 
anvendes i opbygningen af alternativer, herunder anvendelse af hjælpemidler for at 
gennemføre behandling og pleje i borgerens eget hjem. Alle behandlings- og 
plejealternativerne er både relevante og interessante. Vi kan dog se længere nede, at det er 
Sundhedsstyrelsens definition af ”en færdigbehandlet patient”, der lægges til grund for 
beregningen af den kommunale medfinansiering. For os at se kan det medføre en tendens til, 
at der skabes et øget pres på den kommunale økonomi, som i forvejen skal realisere store 
besparelser. Denne opfattelse bestyrkes af, at kommunernes øgede ansvar betones gennem 
hele udkastet. Det gælder indenfor både somatikken og psykiatrien. 
 
C  
Dertil kommer, at aftaleudkastet ikke konkret behandler spørgsmålet om, hvordan de 
kommunale organisationer og regionale organisationer samt praksissektoren skal arbejde 
sammen som selvstændige organisationer. Her tænkes ikke på de teams, projekter, 
klyngesamarbejder osv., som der hele tiden refereres til, men netop på organisationerne. 
F.eks. hvad sker der med et plejecenter, når det i højere grad forpligtes på forskudt 
behandling og pleje? Når der skal oprettes akutpladser? Eller når rehabiliterings- og 
træningsmål indgår i effektiviseringsprogrammerne? Eller hvad sker der på hospitalerne, når 



 

de høje belægningsprocenter på de geriatriske- og medicinske afdelinger samt visse kirurgiske 
afdelinger vurderes uacceptable?  
 
Sundhedsaftalen opererer også med begrebet inklusion, når det drejer sig om psykiske 
problemer, psykiatriske lidelser, handicaps mv. Skoler og andre kommunale institutioner skal 
kunne rumme disse diagnostiske kategorier. Det kan blive godt, men det kan også, som 
erfaringerne desværre viser, resultere i en faktisk overbelastning af de givne institutioner. Og 
som det står, kan man læse en tendens til at pålægge kommunerne et betydeligt øget ansvar 
for behandlingen og plejen af psykiatriske patienter. Måske i hovedsagen indenfor børne- og 
ungdomspsykiatrien. Men der står ikke noget om ressourcer ud over de snart rituelle 
henvisninger til effektiviseringstiltag.  
 
Vi ser en risiko for, at udrulningen af det nære sundhedsvæsen kombineret med 
rehabiliteringsdagsordenen og de accelererede behandlingsforløb afstedkommer en glidende 
fortrængningseffekt i hele ældreplejen forstået på den måde, at kommunerne bruger stadig 
flere ressourcer på ”hospitalssubstituerende” indsatser. Det samme gælder i den udstrækning, 
de forebyggende indsatser først og fremmest målrettes nedbringelse af ”forebyggelige 
indlæggelser” og de definerede kronikergrupper og i mindre grad indgår som elementer i en 
generel forbedring af folkesundheden. 
 
D 

Rehabilitering, genoptræning er delt mellem servicelov og sundhedslov. Det slår selvfølgelig 
også igennem i sundhedsaftalen. Det kommer angiveligt til at skabe problemer, når det f.eks. 
er hospitalerne der udarbejder genoptræningsplanerne, men kommunerne der skal betale. Der 
er ikke beskrevet nogen metoder i aftalen til løsning af de forventelige modsætninger. I det 
hele taget er sondringen mellem almen rehabilitering og sygdomsspecifik rehabilitering 
behandlet overfladisk. Der refereres gennemgående til teams og projekter, men det fremgår 
slet ikke, hvordan man forestiller sig, at organisationerne skal arbejde sammen. Vi forudser, at 
det kan give mange gnidninger både hvad angår fortolkning og virkeliggørelse af 
genoptræningsplanerne samt udlevering af de nødvendige hjælpemidler og træningsredskaber, 
hvis beslutningsretten ligger i regioner og finansieringsforpligtelsen i kommunen. 

 
E 

Sundhedsaftalen sidste afsnit 7 handler om organisering og implementering. For os at se begår 
man den fejl ensidigt at fokusere på selve implementeringsprocessen. Hvem der har ansvar for 
den, hvem der skal styre processen, og hvilke ”klynger”, der skal udmønte indsatserne på det 
lokale niveau. 
 
Men alle indsatser, procedurer og nye foranstaltninger skal jo implementeres i de i forvejen 
eksisterende organisationer og institutioner. Dvs. man griber ind i bestående strukturer, 
rutiner, forpligtelser mv., uden at det drøftes, hvad det kan få af konsekvenser. Både for de 
borgere, der indtil nu er blevet hjulpet i ældreplejen, og for det personale og de 
opgavedefinitioner, man hidtil har arbejdet med. Det samme kan siges om den forventede 
inklusion i de kommunale skoler og sociale foranstaltninger. 
 
KORA har netop udgivet en rapport (Litteratur om ledelse og samarbejde på tværs af sektorer i 
sundhedsvæsenet), der viser, hvor lidt vi egentlig ved om, hvad der skal til, for at det 
tværsektorielle og tværfaglige samarbejde fungerer både ledelsesmæssigt og organisatorisk. 
Den problemstilling rammer lige ned i sundhedsaftalen, idet der er beskrevet en række 
samarbejdsprojekter men ikke noget om, hvordan de skal ledes, og hvordan de skal spille 
sammen med basisorganisationerne. Det er noget KORA påpeger som et problem. F.eks. 
opererer man med forskellige klyngesamarbejder i respektive kommuner. Men hvordan skal de 
klynger spille sammen med de eksisterende organisationer? Det står der meget lidt om. Der er 
en oplagt risiko for, at det kan føre til, at der skjult trækkes ressourcer fra basisopgaverne 
over i klyngerne for at få dem til at fungere med succes. 
 
Afsluttende bemærkninger 

Konklusionen for FOA i Region Midtjylland er, at vi i det store og hele godt kan være enige i 
selve tankegangen i de politiske visioner og selve sundhedsaftalen. Vi kan også se fornuften og 



 

udviklingsperspektiverne i mange af de konkrete tiltag og projekter. Vores forbehold tager 
først og fremmest udgangspunkt i det faktum, at både region og kommuner er økonomisk 
presset, hvad der kan lede til skjult kassetænkning og overvæltning af udgifter og opgaver fra 
den ene sektor til den anden. Det kan kun indbyde til problemer, hvis man går efter at 
udbygge den præ- og posthospitale indsats uden det tilstrækkelige budgetmæssige grundlag. 
Og vi føler os absolut ikke overbeviste om, at kommunerne i fremtiden vil have økonomi til at 
finansiere de mange indsatser, der er indeholdt i sundhedsaftalen.  
 
En af de mere problematiske konsekvenser kan blive, at de omtalte indsatser fortrænger en 
række af de opgaver og indsatser, som kommunerne hidtil har forpligtet sig til overfor 
borgerne. Vi er enige i, at man kan nå et stykke gennem systematisk rehabilitering, men 
endnu ved vi meget lidt om langtidsvirkningerne af rehabilitering. Vi skal således advare mod, 
at de præ- og posthospitale indsatser gennemføres på bekostning af servicen overfor 
kommunens øvrige borgere, der har brug for almindelige pleje og praktisk bistand. 
 
Afslutningsvis skal vi påpege nødvendigheden af, at region Midtjylland og de 19 kommuner 
sammen og hver for sig gør sit yderste for løbende at orientere personalet om de forestående 
ændringer, forsøg og projekter. Dels for at inddrage personalet som medspillere og dels for at 
forebygge misforståelser og mytedannelser sektorerne imellem og indenfor de eksisterende 
organisationer. Vi skal ligeledes påpege nødvendigheden af, at regionen og kommunerne 
iværksætter den nødvendige systematiske opkvalificering og kompetenceudvikling af 
personalet, og at personalerepræsentanter og personaleorganisationerne inddrages i dette 
arbejde. 
 
 
 
 
 
På vegne af: 
 
FOA Silkeborg-Skanderborg, afdelingsformand Ulla Gram 

FOA Randers, afdelingsformand Inge-Lise Christensen 

FOA Viborg, afdelingsformand Birgit Otkjær 

FOA Horsens, afdelingsformand Hanne M. Petersen 

FOA Herning, afdelingsformand Marianne H. Christensen 

FOA Skive, afdelingsformand Rasmus Petersen  

FOA Holstebro, afdelingsformand Carsten Haglund 

FOA Århus, afdelingsformand Kirsten Normann Andersen 


