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Høringssvar til udkast til Sundhedsplan for Region Midtjylland 

 
Psykiatri- og Social i Region Midtjylland har modtaget høringsudkast 
til sundhedsplan for Region Midtjylland.  
 
Overskriften på sundhedsplanen er ”Fælles ansvar for sundhed” og 
planen er under denne overskrift opbygget med tre temaer, som er 
de temaer, som Region Midtjylland vil sætte højest på dagsordenen i 
udviklingen af det midtjyske sundhedsvæsen i de kommende år:  
 

1. Patienten bestemmer 
2. Sundhed og sammenhæng – gensidig afhængighed 
3. Den bedste kvalitet – hver gang på den rigtige måde 

 
Psykiatri- og Social i Region Midtjylland finder, at høringsudkast til 
sundhedsplan for Region Midtjylland understøtter den retning og de 
indsatser, der via psykiatriplan 2013 er igangsat inden for 
psykiatrien. Især kan fremhæves følgende områder i sundhedsplanen 
som værende i god overensstemmelse med psykiatriens udvikling: 
 
Patienten bestemmer:  

Hovedsporet i sundhedsplanen er ”patienten bestemmer”. Dette er 
også et af hovedsporene i psykiatriplan 2013 blot under overskriften 
”hovedaktør i eget liv”. Psykiatri- og Social finder det positivt, at 
patientinddragelsen vægtes højt i sundhedsplanen, og vi har hæftet 
os ved, at det også understreges, at hvis patient og pårørende ikke 
ønsker inddragelse eller ikke kan overskue det, skal systemet forstå 
dette og tage over. Dette finder Psykiatri og Social vigtigt at få med. 
Det er af betydning for Psykiatri- og Social at understrege, at der skal 
tages udgangspunkt i den enkelte patient og i dennes muligheder og 
forudsætninger.  
Et andet tiltag i sundhedsplanen for at forbedre indsatsen og i højere 
grad sikre patientinddragelse er, at eksperimentere med længere tid 
ved første besøg. I psykiatriplan 2013 er dialog, uddannelse og 
samarbejde i højere grad de områder, der er vægtet i forhold til 
overskriften ”hovedaktør i eget liv”. Dette er ikke ensbetydende med, 

Dato 10-06-2013

Jeanette Blicher Alting

Tel. +45 7847 0310

Jeanette.Alting@ps.rm.dk

1-10-73-1-13

Side 1



 
 

 
 

Side 2 

at det ikke vægtes, at der skal være tid til patienten, men vi finder, 
at der allerede i de rammer, der er for udredning og behandling i 
psykiatrien, er mulighed for at tage udgangspunkt i den enkelte 
patient og afsætte den tid, der er behov for gennem hele forløbet og 
ikke kun ved første besøg.  
 
Sundhed og sammenhæng – gensidig afhængighed:  

Det primære fokusområde i dette afsnit er et ønske om at udvikle og 
styrke det nære sundhedsvæsen i samarbejde med de 19 kommuner 
i regionen. Herunder udvikling af hospitalernes rolle, således man her 
styrker indsatsen for, at flere borgere kan behandles i hjemmet f.eks. 
via udgående teams og telemedicin. 
I psykiatriplan 2013 er den tværsektorielle indsats et emne, der 
forgrener sig med 1-2 handleplaner i næsten alle strategispor. Det er 
et fokusområde, som har stor bevågenhed, og som løbende udvikles 
for at styrke den sammenhængende fremadrettede indsats for 
mennesker med psykisk sygdom samt forebygge indlæggelser. 
Indsatsen her underbygges af udgående teams og anvendelse af ny 
teknologi.  
Et deltema under overskriften ”Sundhed og sammenhæng” er ”Mere 
lighed i sundhed – differentieret indsats”. Herunder nævnes specifikt 
et særligt fokus på mennesker med psykisk sygdom, hvor 
forekomsten af kronisk sygdom er højere end hos resten af 
befolkningen, og der er en overdødelighed på 15-20 år. Det påpeges 
endvidere, at vi skal blive bedre til at udrede og behandle somatiske 
lidelser hos patienter med psykisk sygdom.  
Med hensyn til sundhedsløft og udredning og behandling af somatiske 
lidelser hos mennesker med psykisk sygdom er det alle områder, der 
arbejdes med i psykiatriplan 2013, dette blandt andet via strategier 
for at styrke samarbejdet med somatikken, samarbejdet med 
kommunerne samt strategi- og handleplan for sundhedsfremme og 
forebyggelse.   
 
Den bedste kvalitet – hver gang på den rigtige måde 

Det fremhæves i sundhedsplanen, at visionen er at skabe et 
sammenhængende sundhedsvæsen på højt internationalt niveau til 
gavn for alle. Den højeste og bedste kvalitet forudsætter en viden, 
struktur og organisering, der sætter den bedst mulige ramme om 
arbejdet for og med patienterne. Et andet område, som har stor 
bevågenhed i sundhedsplanen, er klinik- og praksisnær forskning og 
hurtig implementering af den nyeste viden. Det er målet, at så store 
dele af sundhedsvæsnet som muligt inddrages i forskning, og at det 
tætte samarbejde med Århus Universitet udvikles og konsolideres. 
Der er også i psykiatriplan 2013 stort fokus på at styrke kvalitet og 
forskning. Overskriften i kapitel 8 i psykiatriplanen er netop 
”Styrkelse af den faglige kvalitet”. Her beskrives blandt andet 
strategier og handleplaner i forhold til sikring af relevante og 
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lettilgængelige sundhedsdata som grundlag for beslutninger og 
dokumentation samt begrænsning af polyfarmaci.  
I kapitel 11 i psykiatriplanen beskrives strategier og handleplaner for 
kliniknær forskning. Psykiatriens forskningsstrategi 2011 – 2015 
udgør fundamentet for den, i psykiatriplanen beskrevne, strategi, og 
også her er der blandt andet opmærksomhed omkring at styrke 
samarbejdet med Aarhus universitet.  
 
 
 
 


