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Høringsvar til Sundhedsplan ”Fælles ansvar for sundhed” fra Region 
Midtjylland 
 
 
Indledning 
FOA finder overordnet det fremlagte udkast til Sundhedsplan meget overordnet og ukonkret. 
Det gør det vanskeligt at forholde sig til, som andet end en opsummering af, hvad der allerede 
gøres og en række hensigtserklæringer, der først bliver rigtig interessante, når de skal 
omsættes til praktisk handling. 
 
Høringssvaret vil af samme grund primært fokusere på de tre overordnede ”hovedspor”: 
patienten bestemmer, sundhed og sammenhæng – gensidig afhængighed og den bedste 
kvalitet – hver gang på den rigtige måde. 
 
Hovedspor I: Patienten bestemmer 
Vi er ikke enige i, at parolen, patienten bestemmer, er det rigtige udgangspunkt. 
Udgangspunktet på være, at patienten og patienterne som gruppe er i centrum, og at de i 
videst muligt omfang skal inddrages i behandlingen fra start til slut. Det samme princip gælder 
også indenfor forebyggelsesområdet. Men det er vigtigt at slå fast, at inddragelse helbredder 
ikke i sig selv, og planen gør ikke meget ud af at beskrive, hvorledes alle de helbredende 
faktorer, der forskes i, skal bringes i spil på en og samme tid, herunder hvad det får af 
konsekvenser for de respektive faggruppers og sektorers samarbejde. 
 
Planen modificerer også selv inde i teksten, at patienten bestemmer. Det bliver til, at 
patienterne skal medinddrages. Hvorfor så ikke skrive det og samtidig fremlægge planer for, 
hvordan det skal gøres konkret. Det er og bliver sundhedsvæsenet, der har et ansvar overfor 
borgere og patienter og ikke omvendt. Af samme grund er det mest relevant at drøfte, 
hvorledes dette ansvar forvaltes, og hvorledes man kan møde patienterne med respekt ved at 
inddrage dem. Faktisk er det noget, der burde være en selvfølge. Planen burde være så 
konkret på dette område, så det klart fremgår, om det ny hovedspor har økonomiske 
konsekvenser – dvs. om hovedsporet kan forfølges og udvikles indenfor de givne økonomiske 
rammer. 
 
Der står, at der skal udvikles værktøjer, materialer, der skal eksperimenteres med forskellige 
metoder til patientinddragelse. Det ville have været noget lettere at vurdere disse overskrifter, 
hvis de havde været mere konkrete.  Eksempelvis hvem skal udvikle værktøjer, ud fra hvilke 
kriterier, og hvilke faktorer skal der tages hensyn til osv. 
 
Hovedspor II: Sundhed og sammenhæng – gensidig afhængighed 
Det er selvfølgelig indlysende rigtigt, at der skal være sammenhæng mellem 
hospitalssektoren, primærsektoren og hvad der foregår i kommunerne, for at patienterne kan 
opleve sammenhæng i behandlingsforløbet. Der står blot ikke ret meget konkret om, hvordan 
et sammenhængende sundhedsvæsen skal opbygges. Der står f.eks. ikke meget om, hvad 
man i de næste år vil have ind i sundhedsaftalerne, og hvorledes kommunerne kan forpligtes 
på de respektive indsatser. Der står lidt om fælles målsætninger og strategier, men det kan 
man først forholde sig til i det øjeblik, der foreligger oplæg til helt konkrete skridt. Det er 
eksempelvis udmærket, at man vil arbejde med fælles populationsansvar, men der står ikke 
noget om, hvordan de forskellige områder skal prioriteres og koordineres i et tværsektorielt 
fællesskab. Fremgangsmåden er der ikke noget galt med, men den bliver først meningsfuld, 
når det fremgår, hvordan den skal anvendes. 
 



 

I samme hovedspor pointeres det, at der skal sættes ind overfor den voksende ulighed i 
sundhed, hvorefter planen indskrænker sig til at fokusere på nogle af mange faktorer bag 
ulighed i sundhed. Det kan indebære, at man udvikler metoder til at imødegå disse 
ulighedsskabende faktorer, men overser en række andre faktorer, som enten er samspillende 
med de kendte faktorer eller på nuværende tidspunkt helt ukendte. Hvis man dertil lægger, at 
der sættes en række tiltag i gang på det grundlag, kan det vise sig efterfølgende, at 
ressourcerne har været spildt. Vi skal derfor foreslå, at man som angivet, først udreder 
årsagerne til sociale ligheder i sundhed, før de gøres til abstrakte kerneområder i alle regionale 
indsatser.  
 
Allerede på nuværende tidspunkt er der forsket en del i social ulighed i sundhed, hvorfor man 
allerede nu ville kunne udvide sættet af ulighedsskabende faktorer, som skal ligge til grund for 
de forskellige indsatser både på hospitalerne, i praksissektoren og i kommunerne. Det burde 
allerede stå nu i en sundhedsplan. 
 
 
Hovedspor III: Den bedste kvalitet – hver gang på den rigtige måde 
Kvalitetsdagsordenen er ikke ny. Det nye er måske, at der knyttes en direkte 
årsagssammenhæng mellem ledelse og kvalitet. Kvaliteten er afhængig af et bredt spekter af 
baggrundfaktorer, som rækker ud over ledelsesstyring og struktur. Dem beskæftiger planen 
sig stort set ikke med. Den har fokus på ledelse, visitationssamarbejde, samarbejde om 
akutklinikker, samarbejde i akutafdelinger og etablering af bæredygtige enheder mv. Men 
hvad skal der ske indenfor disse rammer? De faglige og normeringsmæssige betingelser for at 
udfylde rammerne, beskæftiger planen sig kun med i overskriftsform. Men kan ikke slutte fra 
strukturelle og ledelsesmæssige foranstaltninger til, at det også fører til højere kvalitet i den 
samlede sundhedsbehandling. 
 
Også i denne plan forbindes kvalitet med et ensidigt link til økonomisk defineret effektivitet. 
Det er en selvfølge, at den nyeste, bedste og mest relevante viden skal anvendes, ligesom det 
er en selvfølge, at personalet systematisk skal kompetenceudvikles og uddannelserne 
forbedres. Men temaerne bliver først rigtig interessante, når der kommer planer, der viser 
hvordan, og hvordan de erhvervede kompetencer og den erhvervede viden skal sættes i spil. 
 
 
Afslutning 
FOA opfatter først og fremmest den foreliggende sundhedsplan som summen af en række hver 
i sær udmærkede hensigtserklæringer, som først bliver vigtige og givtige at forholde sig til, når 
de skal konkretiseres og operationaliseres. Derfor har vores høringssvar forholdt sig til dette 
faktum og problematiseret de mest konkrete punkter indenfor de tre hovedspor. 
 
Vi imødeser derfor, at planens visioner skal omsættes til konkrete indsatser, og som Region 
Midtjylland forhåbentlig også vil sende i høring, idet høringssvarene derved både kan blive 
mere konkrete og konstruktive. 
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