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Redaktionelle rettelser i plangrundlaget
I sundheds- og hospitalsplan - plangrundlag (bilag 2 i
sagsfremstillingen) er der, som der blev orienteret om på de stående
udvalg, foretaget redaktionelle ændringer i det materiale, der blev
sendt til politisk behandling. Da de redaktionelle ændringer ikke er
fremhævet i selve bilaget, er der udarbejdet en oversigt over de
ændringer, der er foretaget:
Forsiden: Fremhævet med anden farve, at det er plangrundlaget.
Side 3: Indledningen: Præcisering af at sundheds- og
hospitalsplanen gælder for såvel somatik som psykiatri.
Konsekvensrettelse ift. den politiske del af sundheds- og
hospitalsplanen.
Side 4: Opdateret tal for behandlede borgere og ambulante besøg –
omfatter nu såvel somatik som psykiatri.
Side 12: Kort over sundhedshuse og psykiatrihuse: Tydeliggjort, at
de røde ”dotter” på kortet markerer regionale sundhedshuse, og at de
blå ”dotter” markerer regionale sundhedstilbud i kommunale
sundhedshuse.
Side 19: Kort over hospitaler og psykiatriske afdelinger: Opdateret
med psykiatriske ambulatoriefunktioner og bynavne ved alle
markeringerne.
Side 23, første spalte: Der er indsat en underoverskrift:
”Optageområder – akutte indlæggelser” af hensyn til læsevenlighed.
Der er desuden lavet en omformulering af teksten i afsnittet inden
den skematiske oversigt (med henblik på et lidt mere tydeligt
sprogbrug).
Side 23: Regionspsykiatrien i Vest var gledet ud af skemaet, men er
nu indsat.
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Side 23, tredje spalte: Afsnittet ” Størsteparten af indlæggelserne i psykiatrien starter akut
med…”: Ordet ”starter” erstatter ”foregår”.
Side 23, tredje spalte: Før afsnittet ”For så vidt angår den planlagte behandling, så er
optageområderne speciale-specifikke, idet specialesammensætningen varierer på tværs af
hospitalerne.”: Her er indsat en underoverskrift: ”Optageområder – planlagt behandling” af
hensyn til læsevenlighed.
Side 28, første spalte, sidste sætning: Sætning sat ind for at præcisere og skabe
sammenhæng til afsnit 4.1 om akutbetjening: ”I Region Midtjylland modtages alle akutte
patienter, uanset om de har psykisk eller somatisk sygdom, gennem akutafdelingerne på
akuthospitalerne. (Regionshospitalet Silkeborg modtager visiterede akutte medicinske
patienter fra lokalområdet på hverdage klokken 8-17, se afsnit 4.1 om akutbetjeningen)."
Side 28: En sætning er indsat i skemaet mhp. øget læsevenlighed: ”Regionspsykiatriens
optageområder i den planlagte behandling er:”.
Side 28, tredje spalte: Sætning er slettet, fordi det var misvisende: ”De fire
regionspsykiatriske afdelinger er hospital for befolkningen i optageområdet på
hovedfunktionsniveau. og fungerer som akuthospital for patienter med psykisk sygdom”
Side 28: Tredje spalte lige over skematisk oversigt: En sætning er indsat i skemaet mhp
læsevenlighed: ”Børne- og ungdomspsykiatriens optageområder i den planlagte behandling
er:”
Side 29: I parentes er navnene på de fem hospicer tilføjet.
Bilag 1: Række med navne på hospitalerne går igen ved sideskift (læsevenlighed)
Bilag 2: Ordforklaringer opdateret
Bilag 3: Akutmedicin er nyt lægefagligt speciale, men stod ved en fejl fortsat som fagområde
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