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Høring af Sundhedsaftalen 2015-2018 

 
HMU på Aarhus Universitetshospital har den 20. oktober 2014 drøftet 
Sundhedsaftale 2015-2018. HMU finder, at Sundhedsaftalen 
overordnet set er ambitiøs og rummer gode intentioner i forhold til 
det sammenhængende patientforløb med fokus på helheden. Det er 
positivt og særdeles vigtigt, at der i aftalen sættes fokus på 
sammenhængen til arbejdsmarkedsindsatsen samt sammenhængen 
mellem somatik og psykiatri. HMU finder det herudover positivt, at 
der lægges så stor vægt på at arbejde for lighed i sundhed.   
 
Desuden fremhæver HMU, at der med aftalen ikke kun er fokus på at 
sikre smidige patientforløb, men også er et ønske om at forbedre 
kerneopgaven for borgerne.  
 
HMU udtrykker bekymring for, om Aarhus Universitetshospital har 
ressourcerne til at leve op til aftalen samtidig med, at der skal ske 
besparelser og effektiviseringer i forbindelse med udflytning under 
fælles tag. Hospitalet står således overfor en 8 % effektivisering i 
forbindelse med udflytningen svarende til 475 mio. kr., hvoraf 
regionen har fremrykket 43 mio. kr. til 2015. Desuden oplever 
hospitalet en virkelighed, hvor det er vanskeligt at få finansieret nye 
initiativer.  
 
Værdibaseret aftale 

HMU sætter pris på, at aftalen bygger på værdier og ikke regler, men 
HMU finder også, at aftalen stiller store krav om at opfatte 
sundhedsvæsenet som en helhed. Det er vigtigt, at alle parter 
arbejder sammen i samme retning. Det er vigtigt at der udvikles 
konkrete værktøjer således, at der er et fælles udgangspunkt for det 
værdibaserede samarbejde.   
 
 



 

 

Side 2 

Den nye aftale ændrer på personalets rolle i forbindelse med 
koordinering af patientforløbene, idet personalet i højere grad skal 
lede, koordinere, formidle og udvikle patientforløb på tværs af 
sektorgrænser. Dette nødvendiggør, at Region Midtjylland øger 
indsatsen i forhold til personalets kompetenceudvikling både i forhold 
til hospital og kommuner samt afsætter ressourcer hertil.  
 

Fælles aftaler 

Det er positivt, at aftalen sætter fokus på ensartethed i tilbud, da 
hospitalet har borgere fra alle kommuner i regionen. Det er derfor 
vigtigt, at der sættes fokus på udvikling af fælles aftaler for de 
enkelte indsatser eks. fælles aftale for intravenøs behandling af 
borgere i eget hjem. Samtidig er det vigtigt, at de økonomiske 
incitamenter understøtter den ønskede udvikling i sundhedsaftalen, 
herunder ønsket om mere behandling i hjemmet.  
 
Desuden skal hospitalet fremhæve, at en tæt dialog mellem 
sektorerne er alt afgørende for et mere værdibaseret samarbejde 
omkring patientforløbene.  
 
Inddragelse af patienter og pårørende 

Aftalen lægger op til, at patienterne inddrages mere i eget 
behandlings- og rehabiliteringsforløb, hvilket er i overensstemmelse 
med en af Aarhus Universitetshospitals tværgående indsatsområder 
nemlig patientinvolvering. Det er i den forbindelse vigtigt at have 
ekstra stor fokus på de ressourcesvage patienter, da det ellers kan 
give øget ulighed i sundhed.  
 
HMU støtter op om øget inddragelse af pårørende, men det er vigtigt, 
at pårørende ikke stilles til ansvar for den faglighed, som fortsat skal 
varetages af personalet. Der skal desuden være fokus på pårørendes 
forskellige muligheder for involvering.   
 
Implementering 

Det er positivt, at aftalen henvender sig til ledelsen, da en succesfuld 
implementering af aftalen kræver ledelsesmæssig fokus. Men det er 
samtidig vigtigt, at frontpersonalet tænkes ind i implementerings-
planen. Desuden ser vi frem til, at der udvikles mere konkrete 
værktøjer, som kan understøtte aftalen. Implementering af aftalen 
forudsætter, at der både udarbejdes fælles værktøjer til 
værktøjskassen samt en fælles implementeringsplan.   
 
Endeligt finder HMU, at de nuværende it-løsninger er en udfordring 
for implementering af den nye sundhedsaftale, da en tæt 
koordinering af forløb kræver de rigtige it-mæssige løsninger mellem  
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sektorerne. Det er derfor vigtigt, at der sættes fokus på udvikling af 
it-systemerne, da disse er nødvendige for sammenhængen i 
patientforløbene.  
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