
 

 

 

 

  

 
 
 

 
 
Aarhus d. 28. februar 2019 
 
Høringssvar fra Yngre Læger Region Midtjylland og Regionsoverlægerådet Region 
Midtjylland - til Region Midtjyllands udkast til ”Sundhedsaftale 2019-2023 - et nært og 
sammenhængende sundhedsvæsen i balance” 

Yngre Læger og Regionsoverlægerådet i Region Midt har med interesse læst nærværende 
Sundhedsaftale 2019-2023 i høringsversion samt forudgående Sundhedsaftale 2015-2018. 

Vi tilslutter os de umiddelbare visioner i form af fokus på forebyggelse, bedre sammenhæng 
i akutte behandlingsforløb for ældre medborgere samt styrket psykiatri. Vi har dog også 
visse generelle bemærkninger og bekymringer. 

I forhold til de økonomiske forhold bemærkes det, at der ønskes en "fair balance” i 
økonomien mellem de relevante parter. Der er ingen bemærkninger eller overvejelser ift. 
den samlede økonomiske ramme, og hvad denne måtte betyde for det samlede tilbud. Som 
medarbejdere spredt ud over hele regionen og med talrige forskellige funktioner opleves det 
dagligt, at det generelle sundhedstilbud er under pres, og flere steder, at det vedvarende 
forringes. Dette skyldes ikke manglende evner, vilje eller forståelse, men reduceret 
økonomisk råderum. Dette står i stærk kontrast til de visioner, der anføres i aftalen. Der 
savnes anerkendelse fra det politiske niveau for, at medarbejderne i regionen kan og vil 
tilbyde det ønskede, men at det i ringe grad praktisk lader sig gøre uden øget økonomisk 
råderum. 

Vedrørende visionen om forebyggelse, er det selvfølgelig ganske velunderbygget, at 
forebyggelse af rygning og fedme generelt har sundhedsfremmende effekter. Vi savner dog, 
at det tydeliggøres, at man ønsker at bruge evidensbaserede metoder i arbejdet. Indsatsen 
mod rygning er multifacetteret og har desværre ganske lav succesrate, hvorfor mere 
konkrete overvejelser ift. hvilke behandlingstilbud, man ønsker at satse på, er afgørende. 
Det samme er gældende for forebyggelse af fedme. Derudover bemærkes at rygning og 
fedme også var fokusområder i forudgående Sundhedsaftale 2015-2018, hvorfor 
refleksioner omkring hvad, der konkret har virket i den tidligere indsats, synes relevante.  

I forhold til optimering af akutte behandlingsforløb for ældre medborgere står visionerne i 
skarp kontrast til de faktisk forhold, vi oplever som medarbejdere. I praksis har vi færre 
hospitalssenge kombineret med flere patienter, hvorfor indlæggelsestiden er faldet 
dramatisk, og overbelægning er et vedvarende problem. Vi står ofte i situationer, hvor vi må 
udskrive tidligt for at kunne hjælpe en anden borger med et aktuelt større behov. Hertil 
opleves stort pres på korttidspladser, lang ventetid til plejehjem og lang afstand til almen 
praksis, som ofte, fuldt forståeligt, har besvær ved at efterkomme tættere opfølgning efter 
udskrivelser.  



 

 

Konkret har man også afskaffet det udkørende team på Afdeling for Ældre-sygdomme på 
AUH på baggrund af, hvad der kun kan antages at være økonomiske grunde. Dette til trods 
for, at det netop var medvirkende til at sikre svage ældre medborgere en sikker overgang fra 
sygehus til eget hjem. Det var et tilbud, som var højt værdsat af patienter, plejepersonale og 
læger. 

De indsatser, der lægges op til i Sundhedsaftalen, vil uvægerligt alle bygge på 
medarbejdernes deltagelse og indsats. Der fremgår dog intet, hverken på visions eller 
praktisk plan i aftalen, ift. inddragelse af medarbejdere, deres og andres erfaringer og 
løsningsforslag i dette arbejde. Ligeledes savnes konkrete bud på, hvorledes personale 
udvikler og vedligeholder deres kompetencer, med henblik på at løfte de opgaver og 
visioner, der ligger i Sundhedsaftalen. 

Generelt fremstår Sundhedsaftalen 2019-2023 som et politisk visionspapir, som det også er, 
men savner kobling til det daglige arbejde i sundhedsvæsenet, samt anerkendelse af, at det 
er medarbejderne i form af deres kompetencer og indsats, der løfter denne opgave ude i 
almen praksis, på plejehjemmet eller på sygehuset.  

 

Med venlig hilsen 
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