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Holstebro Kommune har med stor interesse læst Region Midtjyllands udkast 
til sundhedsplan ”Fælles ansvar for sundhed” og vil gerne anerkende Region 
Midtjylland for arbejdet.  
 
Holstebro Kommuner ser med stor glæde, at Region Midtjylland lægger vægt 
på det fælles ansvar for sundhed. Herunder at både borgeren, kommunerne, 
almen praksis, hospital og region har et fælles og ligeværdigt ansvar for 
sundhed.  
 
Vi er enige i, at der kan gøres endnu mere for at styrke det sammenhængen-
de patientforløb. Holstebro Kommune vil gerne fortsat medvirke til fælles in-
novation og til at udvikle og afprøve nye former for samarbejds- og organisa-
tionsmodeller, hvor kompetencerne anvendes på tværs af sektorerne. Sam-
men med Hospitalsenheden Vest har vi allerede nu har gode erfaringer med 
dette. 
  
Vi er enige i, at ressourcerne skal anvendes, hvor de giver størst nytte, og at 
det kan medføre, at opgaver flyttes eller omlægges. Det er samtidig vigtigt, at 
der fastholdes et blik på, om omlægningerne også giver de forventede effek-
ter og ikke blot medfører at der flyttes ufinansierede opgaver. 
  
I Holstebro Kommune har vi også noteret os, at Region Midtjylland vil arbejde 
for, at Det Nære og Sammenhængende Sundhedsvæsen udvikles. Sund-
hedsydelserne skal være let tilgængelige, og dette bl.a. skal ske gennem de 
nye sundhedshuse. Holstebro Kommune ser frem til, ikke mindst med bag-
grund i dette mål, at samarbejde med Region Midtjylland i Center for Sund-
hed i Holstebro og i den forbindelse at opbygge nære sundhedstilbud og tæt-
te relationer mellem aktørerne til gavn for borgerne i den nordvestlige del af 
Region Midtjylland.   
 
Holstebro Kommune vil også bakke op om, at der mellem kommunerne og 
hospitaler opbygges fælles mål for Sundhedsvæsnet.  
 
Region Midtjyllands ønske om et større fokus på kvalitet og effektivitet som 
supplement til det nuværende fokus på produktivitet, ser Holstebro Kommune 
også meget positivt på. Det er vores opfattelse, at det er en væsentlig forud-
sætning for Det Sammenhængende Sundhedsvæsen.  
 



 

 

Holstebro Kommune bakker fuldt ud op om sundhedsplanens mål om  
- mere patientinddragelse,  
- det ligeværdige møde med borgeren,   
- fælles beslutning om behandling, 
- borgere, patienter og pårørende som medskabere af sundhed.  
 

Samtidig finder vi dog formuleringen ”Patienten bestemmer” uhensigtsmæs-
sig. Vi har bemærket, at det i planen er præciseret, at ”patienten bestemmer, 
når det er muligt” og ”at der ikke skal være tale om et ultimativt begreb, der 
giver patienten frit valg på alle hylder”. Vi er dog bekymrede for, at formulerin-
gen kan give urealistiske forventninger hos borgerne, hvilket vil være et dår-
ligt udgangspunkt for det gode samarbejde.   
 
Af planen fremgår det også, at Region Midtjylland vil sætte særligt ind i for-
hold til kommunikation og kompetenceudvikling i sundhedspædagogik. Hol-
stebro Kommune ser dette som et relevant indsatsområde og muligt fælles 
indsatsområde for både region og kommunerne i Region Midtjylland.   
 
Planens fokusering på mere lighed i sundhed og indsatser for patienter med 
multisygdom er også prioriteringer, som Holstebro Kommune er enig i, og 
som vi ønsker at fremme. 
 
Det er dog vores opfattelse, at planen kun i begrænset omfang forholder sig 
til borgere med psykiatriske diagnoser som er multidiagnosticerede og herun-
der især borgere med både psykiatriske diagnoser og misbrug.  
Det er Holstebro Kommunes opfattelse, at der netop her er tale om en særligt 
udsat gruppe, hvor der er et stort potentiale i en styrket indsats. 
 
Det er derfor Holstebro Kommunes forslag, at den endelige plan forholder sig 
mere konkret hertil.  
 
Af planens side 20 fremgår det ”Det har samtidig vist sig, at mennesker med 
psykisk sygdom er mere motiverede for at ændre sundhedsvaner end resten 
af befolkningen.”  Dette er ikke i et synspunkt, der os bekendt, er evidens for. 
Tvært i mod er det Holstebro Kommunes opfattelse, at mange borgere med 
psykiatriske lidelser netop har store udfordringer med livsstilssygdomme.   
 
Holstebro Kommune er således generelt positiv over for Region Midtjyllands 
sundhedsplan ”Fælles ansvar” og ser frem til at fortsætte udviklingen af Det 
Nære og Sammenhængende Sundhedsvæsen i samarbejde med Region 
Midtjylland og Hospitalsenheden Vest.  
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