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Til rådgiver Maiken Rose Hjortbak, mrhj@au.dk

Kommentarer fra akademisk råd Health til Visionspapir og Indsatsområder for Human First 2018-2020.

Akademisk Råd vil gerne takke for muligheden for at komme med bemærkninger til Visionspapir og Indsatsområder for Human First 2018-2020.
Akademisk Råd vil gerne rose Via University College, Region Midtjylland og
Aarhus Universitet for at tage initiativ til ”Human First”. Akademisk Råd bakker naturligvis op om visionen for et endnu stærkere samarbejde mellem VIA,
RM og AU i spørgsmålet om at lave forskning, uddannelse af høj kvalitet og
bedre patientbehandling.
Akademisk råd bemærker sig, at visionen "Samarbejde om banebrydende
forskning og intelligent uddannelse – for bedre sundhed og samfund", ikke er
helt dækkende for den øvrige beskrivelse, der beskæftiger sig med at øge sundheden i Region Midt. At forbedre sundheden kræver ikke blot forskning og uddannelse men også fokus på implementering og styrkelse af tværsektorielt
sundhedssamarbejde samt investering i sundhedssektoren som helhed. Sidstnævnte elementer om implementering, sundhedssamarbejde etc. er også medtaget under indsatsområder, men er ikke nævnt i visionsformuleringen.
Rådet noterer sig, at der i gruppen af patienter med hjernesygdomme og gruppen af patienter med rehabiliteringsbehov vil være et væsentligt overlap. Herudover stiller rådet sig undrende over formuleringen vedrørende hjernesygdomme på side 3, Indsatsområder, hvor en hjernesygdom enten kan komme
snigende eller pludseligt i forbindelse med en ulykke eller en traumatisk oplevelse. Denne formulering synes at undlade den store gruppe af apopleksi-patienter. Det ville være rimeligt at inkludere alle hjernesygdomme, både de, der
udvikles over tid, og de akut indsættende.
Endvidere efterspørger det akademiske råd ambitioner for en evidensbaseret
tilgang i indsatsområderne. Det nævnes udelukkende, at Midtjylland skal være
kraftcenter for udvikling af "ny viden" inden for sygdomme i hjernen, og at den
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eksisterende forskning indenfor rehabilitering skal nå hurtigere ud til patienterne (implementering). Der er ikke medtaget mål for forskningen i øvrigt,
hvilket bør anses for et kerneelement i udviklingen.
Akademisk Råd finder at ordet ”liv” er mere abstrakt og eksistentielt end ordet
”sundhed”. Det er mere konkret, at forskning og uddannelse inden for sundhedssektoren kan bidrage til bedre sundhed og samfund. Akademisk Råd vil
derfor foreslå at fastholde nuværende formulering.
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