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Regionsterapeutrådets høringssvar vedr. Sundhedsplan 2013  
 
Tak for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende Sundhedsplan 2013.  
 
Generel vurdering: 
Regionsterapeutrådet finder, at sundhedsplanen er et spændende oplæg med mange gode 
perspektiver, der flytter fokus til sundhed og sammenhæng, og dermed lever op til sit navn. 
Desuden er det positivt, at sundhedsplanen fokuserer på kvalitet som midlet til at anvende 
sundhedsvæsenets ressourcer hensigtsmæssigt. Vi finder det relevant og ambitiøst, at 
kulturændring er én af sundhedsplanens ambitioner. 
 
Vurdering af enkelte områder: 
I de tre hovedspor er overskrifterne ”Sundhed og sammenhæng – gensidig afhængighed” og 
”Den bedste kvalitet – hver gang på den rigtige måde” relevante og dækkende. Imidlertid 
mener vi, at hovedsporet ”Patienten bestemmer” bør omformuleres, således at overskriften 
passer bedre til indholdet i sporet, som reelt handler om medbestemmelse og ligeværdigt 
samarbejde, hvor patienten er eksperten på sin sag og sit liv, mens den professionelle er 
eksperten på sit fag og de muligheder, der eksisterer i sundhedsvæsenet. Vi foreslår derfor, at 
overskriften ændres f.eks. til ”Patienten – den aktive medspiller”. Det er positivt, at ikke kun 
patient, men også pårørende beskrives som ligeværdige samarbejdspartnere. Sygdom rammer 
ofte en hel familie, og det er i mange tilfælde nødvendigt både at tage hånd om pårørende, og 
at se dem som sparringspartnere og ressourcepersoner i patientens behandling og 
rehabilitering. Derfor kunne en alternativ overskrift til ”Patienten bestemmer” også være 
”Brugerinddragelse på alle niveauer”. 
 
Et væsentligt element i sundhedsplanen er, at flere borgere behandles i eget hjem som led i 
det nære sundhedsvæsen og det integrerede sundhedsvæsen. I den forbindelse mener vi, at 
sådanne væsentlige ændringer bør monitoreres og evalueres. 
 
Et af sporene i sundhedsplanen handler om sammenhæng og samarbejde mellem region, 
kommuner og praksissektor. Den del af sundhedsplanen kunne med fordel udarbejdes i et 
samarbejde mellem regionen, repræsentanter for kommunerne og repræsentanter for 
praksissektoren med henblik på at sikre fælles opbakning og fælles forpligtigelse på tværs af 
sektorer. Alternativt bør det fremgå, hvilken overensstemmelse der er mellem sundhedsplanen 
og det arbejde, der pågår i kommuner og praksis på sundhedsområdet. 
 
Boksene ”Retning for kommende indsatser” indeholder gode og konkrete eksempler, som 
understøtter handling og implementering. 
 
Det er ønskeligt, at der indsættes referencer, når der henvises til forskningsresultater / 
studier, f.eks. side 11, 18 og 19. Derudover savner vi at kunne læse, hvem, der har 
udarbejdet oplægget til sundhedsplanen. 
 
Vi håber, at ovenstående kommentarer kan bidrage til den videre arbejdsproces og stiller os 
gerne til rådighed med uddybende synspunkter i forbindelse med det videre arbejde. 
 
Venlig hilsen 
Lene Lange 
Ledende terapeut, Hospitalsenheden Horsens 
Formand for Regionsterapeutrådet 
 
 


