Regionshuset
Viborg
Sundhedsplanlægning

Sundheds- og hospitalsplanen – vedr. overliggeren

Oversigt over forslag til rettelser i overliggeren i forlængelse
af temadrøftelse 17. august 2020
Indsat side 1 (indledning):
 spalte 2, fjerde afsnit: "og koordineret"
 spalte 3, andet afsnit: "aktive"
Indsat side 2 (et sundhedsvæsen på patientens præmisser)
 spalte 2, tredje "dot": "undersøgelser"
 spalte 3, første afsnit: "undersøgelser"
 spalte 3, andet afsnit: "Hvis det er svært for patienten at tage
stilling til den rette behandling alene, er det sundhedsvæsenets
opgave at sikre, at patienten har den rette hjælp og støtte til at
kunne træffe beslutningen ud fra de sundhedsfaglige muligheder,
der præsenteres af sundhedspersonalet."
Indsat side 3 (fremtidens arbejdsplads)
 spalte 2, afsnit 3: "Region Midtjylland støtter en
virksomhedskultur, hvor det er legitimt og velkomment at
henlede opmærksomheden på problemer, og hvor der er
lydhørhed fra ledelsen, når der er problemer." og "Medarbejderne
inddrages bl.a. …"
Indsats side 4 (en sammenhængende akutindsats og
hospitalsstruktur)
 spalte 3, afsnit 2: Indledes med ny sætning og lyder: "Region
Midtjylland ønsker en balanceret tilgang til placering af funktioner,
der tager højde for kvalitet, og er til gavn for borgerne, og for
placering af arbejdspladser, der understøtter en region i balance.
Samtidig skal der i I Region Midtjylland er være fokus på opgaven
frem for matrikler. Hospitalerne er derfor forpligtet til at
samarbejde om at løse opgaverne på tværs af matrikler, og
afdelinger, og mellem specialist- og generalistniveau.
Indsat side 6 (det nære og sammenhængende sundhedsvæsen)
 spalte 1, afsnit 3: "undersøgelser"
 spalte 1, afsnit 5: " Udvalgte grupper af patienter, som i dag
følges i hospitalsambulatorier, vil kunne udredes, behandles og gå
til kontrol i et sundhedshus, afhængigt af det konkrete behov i

Skottenborg 26
Postboks 21
DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 0000
kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Dato 26-08-2020
Mette Byrgiel Bach
Tel. +4521365213
mette.byrgiel.bach@rm.dk
1-31-72-279-18

Side 1




lokalområdet. Sundhedsydelsen kan leveres ved fysisk tilstedeværelse eller via telemedicin,
afhængig af de konkrete forhold og muligheder."
spalte 2, ny dot: "Sikre almen praksis let tilgængelighed for undersøgelser, hvor det er
fagligt relevant."
spalte 2, ny underdot under sundhedshuse: "- med fokus på en helhedsorienteret tilgang til
patientens pleje og helbredelse."

Indsat side 7 (fælles beslutningstagning og patientinddragelse)
 spalte 3, ny dot: "Lette patientens vej gennem sundhedsvæsenet – også for at fremme
lighed i sundhed."
 spalte 3, ny dot: "Gøre sundhedsvæsenet forståeligt for den enkelte patient, og "sikre, at
patienten har den rette hjælp og støtte til at kunne træffe beslutningen ud fra de
muligheder, der præsenteres af sundhedspersonalet."
Indsat side 8 (digital sundhed)
 spalte 1, afsnit 3: "og mere tryghed for borgerne"
 spalte 2, afsnit 5: "anvende" i st. f. "udvikle".
Indsats side 9 (sundhedsfremme og forebyggelse)
 ændret underoverskrift til "Sundere liv" i stedet for "Færre behandlinger"
 spalte 1, nyt afsnit 3: " Kost, rygning, alkohol, motion og overvægt er stadig de
forebyggelige risikofaktorer, der forårsager flest kroniske sygdomme og tabte leveår i
befolkningen."
 spalte 3, ny dot: "Fremme lighed i sundhed"
 spalte 3, sidste dot: Ændret fra "mennesker med psykisk sygdom" til "borgere med psykisk
sygdom"
Indsat side 10 (håndtering af multisygdomme)
 spalte 2, nyt sidste afsnit: "Region Midtjylland vil i sammenhæng med en indsats for
håndtering af multisygdomme sætte fokus på funktionelle lidelser, idet der også her er tale
om lidelse med flere fysiske symptomer og et særligt behov for at tænke en
sundhedsindsats på tværs af lægefaglige specialer."
 ny dot: "Skabe mere viden om, og udvikle tilbud til, borgere med funktionelle lidelser."
 spalte 3, dot 7: indsat "kommune".
Indsat side 12 (sundhedsinnovation og udvikling)
 spalte 1, nyt afsnit 3: " Fokus på sundhedsinnovation og udvikling skal også ses i
sammenhæng med FNs verdensmål om sundhed, innovation, bæredygtighed og ansvarligt
forbrug og produktion."
 spalte 1, afsnit 4: "Dermed sætter vi også Samtidig vil vi sætte fokus på bæredygtig
udvikling og grøn omstilling i sundhedsvæsenet – ikke mindst på hospitalerne.
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