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Hedensted Kommunes høringssvar vedr. Sundhedsplan 2013 for Region Midtjyl-

land. 

 

Hedensted Kommune vil gerne anerkende, at Regionens Sundhedsplan bygger på strate-

giske overvejelser om øget samarbejde og ansporer til kulturændring i mødet mellem 

borger og sundhedsprofessionelle. Den sundhedsfremmende tilgang til opgaveløsningen 

er kendt og anvendt i kommunerne, og kulturændringen på hospitalerne vil bidrage til 

øget sammenhæng i måden, kommuner og region tilgår sundhedsopgaven.  

 

I Hedensted Kommune er vi meget optaget af et paradigmeskifte væk fra, at vi leverer 

ydelser til, at vi fokuserer på opgaverne i samarbejde med ressourcestærke aktive bor-

gere. Dette spor læser vi også i Sundhedsplanen. Men modsat fokuseres der på sund-

hedsvæsenets ydelser gennem hele planen. Der er divergens mellem at tale om en fælles 

opgave, et fælles ansvar og fastholde, at den ene part leverer ydelser.  

 

At patienten bestemmer over eget liv og helbred kan modificeres. Sygdom kan jo skyldes 

ukontrollable faktorer som gener, opvækst eller ulykker. Patientens medbestemmelse 

begrænses desuden til at kunne vælge mellem de ydelser, som sundhedsprofessionelle 

vælger at tilbyde ud fra en faglig vurdering.  

 

Sundhedsplanen falder meget fint i tråd med regeringens nye udspil på sundhedsområ-

det. Her fokuseres også på kvalitet og kliniske retningslinjer. Det må ses som en udfor-

dring at få formuleringen ’Patienten bestemmer’ til at harmonere med målsætningen om 

langt flere nationale kliniske retningslinjer. 

 

Borgerens kendskab til egen behandling er væsentlig at inddrage i behandlingen. Det må 

dog ikke medføre, at kommunikation på tværs af specialer og i sektorovergange nedprio-

riteres. Der foreslås uddannelse og udvikling af patientens rolle, men i et sygdomsforløb 

kan borgerens ressourcer blive begrænsede. Det skal således ikke være patientens an-

svar at modtage den rette behandling. 

 

Hedensted Kommune vil meget gerne arbejde med primær og sekundær forebyggelse 

fremfor indlæggelse og hilser det velkomment, at regionen indfører en systematisk 

screening for KRAM og i videre udstrækning vil understøtte den kommunale opgavevare-

tagelse, henvisning til tilbud m.v. Vi går også gerne i dialog om opgaveflytninger, ek-

sempelvist som varslet omkring akutberedskab, og gerne med afsæt i Sundhedslovens 

§239.  

 

Almen praksis tillægges en væsentlig rolle og en målsætning er, at de skal have nemme-

re adgang til viden og rådgivning. Der kan ske overvejelser om, hvorvidt praktiserende 
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læger herudover skal have efteruddannelse og kompetenceudvikling med henblik på at 

kunne løse nye opgaver og udfordringer. 

 

Kommunerne har de sidste år efterspurgt øget viden om patienterne, så vi i videre ud-

strækning kunne målrette og tilpasse vores indsatser. Vi vil meget gerne indgå i et sam-

arbejde om at udveksle viden og information om patientpopulationer. Det er eksempel-

vist evident, at borgere på langvarig overførselsindkomst forbruger regionale sundheds-

tilbud i videre udstrækning end gennemsnitsbefolkningen, og vi har derfor lavet en kon-

kret specifik sundhedsindsats målrettet denne gruppe. Hvis vi i videre udstrækning havde 

kendskab til kronikergrupperne, kunne vi ligeledes lave specifikke indsatser for dem.   

 

De mange gode hensigtserklæringer må konkretiseres i andre planer. Som indledning til 

det øgede samarbejde kunne alle tre parter i Det nære sundhedsvæsen med fordel udar-

bejde sådanne i fællesskab, ligesom vi ser frem til at samarbejde om at opstille fælles 

kvalitetsmål. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Torben Frandsen 

Formand for Social- og Sundhedsudvalget 

 
 
 
 
 
 
 
Husk at du kan modtage breve fra Hedensted Kommune som digital post. Tilmeld dig den digitale postkasse på 
borger.dk under Post. Postkassen er let og gratis at bruge, du slipper af med dine ringbind og kan nemt kontak-
te os. 

 

 


