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Høringssvar til Udkast til Sundhedsplan 2013 fra HMU, 

Hospitalsenheden Vest  

 
 
 
HMU ved Hospitalsenheden Vest har med stor interesse læst udkast 
til Sundhedsplan 2013.  
 
Det er vores vurdering, at Sundhedsplan 2013 overordnet set er god 
og brugbar med mange gode intentioner og tilkendegivelser. Der er 
lagt op til en sundhedsplan, som skal skabe merværdi for borgeren 
og samtidig sikre mest mulig sundhed for indsatsen. Patienten bliver 
en aktiv medspiller og udnytter egne ressourcer i behandlingen.  
 
Samtidig lægger Sundhedsplan 2013 op til at blive retningsgivende 
for mange udfordringer og muligheder som Region Midtjylland står 
overfor fremadrettet. 
 
Nedenstående vil vi kommentere på nogle af elementerne i 
sundhedsplanen.  
 
Det gennemgående tema ”Patienten bestemmer” kaster lys på nogle 
dilemmaer i forhold til at lade den enkelte være beslutningstager i et 
sundhedssystem, der er baseret på visitation og laveste effektive 
omkostnings niveau (LEON-princippet). Det skal også ses i forhold til, 
at der er flere områder både indenfor somatik og psykiatri, hvor det 
ikke altid lader sig gøre at ”patienten bestemmer”. 
 
Vi er dog enige i betydningen af at inddrage patientens egne 
ressourcer i videst muligt omfang, hvilket også kommer til udtryk i 
Hospitalsenheden Vests hovedindsatsområder i 2013, der blandt 
andet omhandler ”vi som partnere for patienter og pårørende”, hvor 
fokus er inddragelse, service og kvalitet, at tilbyde patienten 
valgmuligheder og at lytte til patientens ønsker. Her er det 
personalets opgave at sørge for, at patientens/pårørendes ressourcer 
bringes i spil, og at der gives maksimalt rum for patientens 
indflydelse på eget patientforløb, idet personalet har et særligt ansvar 
for, at medbestemmelsen udøves på et kvalificeret grundlag 
 
Når man i Sundhedsplan 2013 lægger stor vægt på ”patienten 
bestemmer” hænger det godt sammen med arbejdet omkring det 
nære sundhedsvæsen, hvor et emne som egenomsorg spiller en 
vigtig rolle. Her er det dog vigtigt at fastholde opmærksomheden på, 
at det ikke er alle patienter, der er i besiddelse af de ressourcer det 
kræver ”at bestemme selv” i eget sygdomsforløb.  
 
For at imødekomme ulighed i sundhed er det derfor nødvendigt, at 
sundhedspersonalet er i stand til at differentiere og forholde sig til, at 
det er meningen, at der skal sikres lighed for alle, uagtet den 
enkeltes ressourcer. 
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Intentionen til temaet ”fælles beslutning om behandling” er 
overordnet set god. Det er vigtigt, at patienten er velinformeret og 
kan være med til at træffe beslutning om egen behandling på et 
oplyst og kvalificeret grundlag.  
 
I Sundhedsplan 2013 står der meget om behandling. Det er 
væsentligt at huske, at behandling alene gør ikke patienten rask. 
Behandling er ofte en del af et forløb, hvor henvisning, 
diagnosticering, pleje, genoptræning, forebyggelse osv. også spiller 
en vigtig rolle.  
 
Fokus på at bruge de muligheder der er for telemedicinske løsninger 
er vi meget enige i. Det kan på en lang række områder være til gavn 
for såvel borger som sundhedsvæsen.  
 
I forhold til temaet om sundhed og sammenhæng er vi meget enige i 
intentionen om at styrke sammenhæng og samarbejde i 
patientforløbet gennem det tværsektorielle samarbejde. Det 
tværsektorielle samarbejde er højt prioriteret i Hospitalsenheden 
Vest, og det afspejler sig i den velfungerende organisation hospitalet 
har omkring samarbejdet med de øvrige sektorer i Vestklyngen. 
Hospitalsenheden Vest har sammen med kommuner i klyngen og 
almen praksis igangsat flere projekter, der skal sikre højere grad af 
sammenhæng i patientforløb på tværs af sektorerne.  
 
Sundhedsplan 2013 nævner også kort den stigende specialisering, 
der sker i sundhedsvæsenet. Det er væsentligt, at huske, at 
generalister i princippet kan være næsten specialister på flere 
områder og have et meget højt fagligt niveau. Der er tendens til, at 
når der tales generalister er det automatisk på et lavere niveau. 
Dette gør sig gældende for alle faggrupper. 
 
Vi er meget enige i, at de fælles tværfaglige ressourcer skal udnyttes 
bedst muligt til gavn for patienten. Derfor er det positivt, at 
Sundhedsplan 2013 også har fokus på uddannelsesopgaverne, 
herunder efteruddannelse og kompetenceudvikling.   
 
I Sundhedsplan 2013 peges i øvrigt på, at de sundhedsprofessionelle 
skal opleve arbejdsglæde og trivsel i en teamorganiseret og effektiv 
holdindsats. Dette fokus bør fastholdes – særligt set i lyset af det 
vilkår sundhedsvæsenet er underlagt med et krav om øget 
produktivitet og styrkelse af kvalitet og effektivitet som et 
supplement hertil. 
 
 
Venlig hilsen 
 
HMU, Hospitalsenheden Vest 
 


