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Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune til 
Sundhedsplan 2013 for Region Midtjylland

Hermed fremsendes høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune til 
Sundhedsplan 2013 for Region Midtjylland. 

Ringkøbing-Skjern Kommune skal indledningsvist bemærke, at det er 
positivt, at Sundhedsplan 2013 er mindre teknisk og mere strategisk 
i forhold til Sundhedsplan 2009. 

Det er også positivt, at Region Midtjylland har valgt indgangsvinklen 
”fælles ansvar for sundhed”. Dermed signaleres det, at der tages 
udgangspunkt i et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor alle 
aktører – praksissektor, kommuner, patienten og hospitalsvæsen –
spiller en væsentlig rolle i opgaveløsningen, og at der skal 
samarbejdes om opgaveløsningen. 

Patienten bestemmer

I planen er det anført, at sundhedsvæsenet i større omfang skal 
kunne tilpasse patientforløbene til den enkelte patients præferencer 
og forudsætninger og bruge patienternes ressourcer. Der er ingen 
tvivl om, at i forbindelse med nytænkningen af hele den offentlige 
sektor, vil borgerinddragelse og -involvering spille en langt større 
rolle i fremtiden. Kommunerne gør det allerede på en lang række 
områder – f.eks. ved at bruge lærings- og mestringsprincipperne i 
arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse. Det vil være en 
fordel, hvis kommuner og region har fælles fodslag i den forbindelse 
og dermed kan drage nytte af hinandens erfaringer. 

Temaet om ”patienten bestemmer” er også fint i tråd med, at der i 
samarbejdet om det nære sundhedsvæsen i Region Midtjylland er sat 
fokus på blandt andet ”egenomsorg”. Netop på grund af vigtigheden 
af fælles fodslag, kunne det være ønskeligt, hvis begrebet 
”egenomsorg” blev tydeliggjort i afsnittet om ”patienten bestemmer”. 
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Også for at undgå begrebsforvirring, når der arbejdes med de 
forskellige planer. 

Regionen ønsker at afsætte mere tid i opstarten af et forløb (s. 9). 
Hertil skal det bemærkes, at det i den forbindelse er vigtigt, at 
praksissektoren også tages i ed, idet rigtig mange forløb starter her. 

Sundhed og sammenhæng – gensidig afhængighed

Ringkøbing-Skjern Kommune er enig i, at det er vigtigt med en 
helhed i patientforløbene, og at der bør arbejdes hårdt på at undgå 
uhensigtsmæssigheder i sektorovergangene. Sundhedsaftalerne er i 
denne forbindelse et vigtigt element, men det er til tider et stort (for 
stort?) og uoverskueligt apparat at arbejde med – set fra en 
kommunal vinkel. 

På side 16 nævnes behandling af blodpropper og blødninger i hjernen 
som et af de gode eksempler på flytning af en sundhedsopgave. 
Hertil skal det bemærkes, at det er Ringkøbing-Skjern Kommunes 
opfattelse, at kommunerne i det konkrete tilfælde blev inddraget alt 
for sent, ligesom der ikke var (og endnu ikke er) overblik over de 
økonomiske konsekvenser for kommunerne af opgaveflytningen. Så 
at nævne opgaveflytningen som et ”godt eksempel” i Sundhedsplan 
2013 er at tage munden for fuld. Det konkrete eksempel var et af de 
første eksempler på en planlagt opgaveflytning, og der er derfor tale 
om et forløb, som både region og kommuner har lært meget af. 

På side 17 står der, at hospitalernes faglige viden og ekspertise skal 
bringes i spil i hele patientforløbet, så kommuner og almen praksis 
har nemmere adgang til viden og rådgivning. Dette er noget, som 
blandt andet kommunerne har efterspurgt igennem længere tid, og 
det er derfor positivt, at det nu er nævnt i Sundhedsplan 2013. 

Det er ligeledes positivt, at det af planens side 20 fremgår, at 
regionen vil motivere endnu mere til sund levevis og understøtte den 
gode overlevering, så den enkelte patient kommer videre til et 
kommunalt forebyggelsestilbud, hvis der er behov for det. Der bør 
derfor arbejdes på, at både hospitals- og praksissektor får et større 
kendskab til de kommunale forebyggelsestilbud. 

Den bedste kvalitet – hver gang på den rigtige måde

Hele hospitalsstrukturen i Region Midtjylland har siden 
kommunalreformen i 2007 været igennem en turbulent periode. Fra 
en borgersynsvinkel, har det været særlig tydeligt på akutområdet, 
hvor der har været mange omlægninger, nedlæggelse af
akutmodtagelser m.v. Det er oplevelsen, at der er kommet mere ro 
på den front, hvilket naturligvis også hænger sammen med, at 
planlægningen af de nye sygehuse i Region Midtjylland er langt. For 
borgere og samarbejdspartnere har denne ro været tiltrængt, og det 
er derfor positivt, at der i Sundhedplan 2013 ikke er nye 



omlægninger i sigte, men at der skal arbejdes videre med en 
forbedring af kvaliteten inden for de eksisterende rammer. 

Venlig hilsen

Bent Brodersen
Social- og sundhedsudvalgsformand
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