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Til Sundhedsplanlægning 
Att. Louise Møller 

 
 

Viborg, den 28. juni 2013 
 
 
Sundhedsbrugerrådets høringssvar på Sundhedsplanen: Fælles ansvar for sundhed. 
 
Sundhedsbrugerrådet har med stor interesse diskuteret Sundhedsplanen 2013. 
 
Vi vil gerne komme med følgende bemærkninger til den: 
 
1. Fælles ansvar for sundhed: 

Vi er enige i, at det er vigtigt at inddrage patienterne og udnytte de ressourcer, som 
mange patienter samt pårørende besidder, men man må ikke på noget tidspunkt 
hverken i hospitalsregi, praksisregi eller det kommunale regi glemme, at ikke alle 
patienter har evner eller ressourcer til at tage beslutninger over eget liv eller helbred. 
Vi er enige i, at social ulighed i samfundet kræver, at ikke alle patienter/borgere skal 
have den samme ydelse, men at ydelserne skal tilpasses den enkelte for at opnå lighed 
i sundhed. Dette bør pointeres stærkt over for alle involverede i både hospitalsregi, 
primærsektoren og kommunerne. 

 

2. Patienten bestemmer: 

Sundhedsbrugerrådet har med repræsentanter været inddraget i arbejdet med 
Sundhedsplanen i spørgsmålene vedrørende inddragelse af brugere. Vi kan se, at mange af de 
ting, der blev nævnt under fokusgruppeinterviewet er medtaget, dog mangler vi at se, at der 
af stort set af alle blev foreslået, at overskriften: Patienten bestemmer blev lavet om til: 
Patienten er medbestemmende. Dette ud fra, at der er mange områder, hvor patienten ikke 
kan bestemme; f.eks. ved modtagelse på somatisk og psykiatrisk skadestue, visse former for 
behandling, udskrivning, rehabilitering/genoptræning i kommunen, bevilling af døgnpleje efter 
udskrivning og under hvilke forhold, og hvornår borgeren evt. kan vende tilbage til 
arbejdsmarkedet. 
 
I andre tilfælde kan patienten kan være medbestemmende sammen med de behandlende i 
sundhedssektoren om man f.eks. ønsker en bestemt behandling eller ej. 
 

3. Ligeværdigt møde med patienten: 
Den gode kommunikation mellem personale, behandlere og borgere er alfa og omega. 
Netop ved den gode kommunikation kan patientinddragelse være positiv for alle parter. 
For at opnå dette bør uddannelse i kommunikation og patientinddragelse og en 
anderledes måde at tænke på indføres på alle uddannelser for sundhedsmedarbejdere i 
både regionen og kommunerne. 
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4. Sundhed og sammenhæng – gensidig afhængighed. 
Sundhedsbrugerrådet ser med glæde på, at der sammen med kommunerne er 
udarbejdet forløbsprogrammer på flere områder. Vi ser det dog som et problem, at flere 
og flere opgaver lægges ud til de praktiserende læger og kommunerne, uden at der 
følger flere ressourcer med opgaverne. Det vil betyde, at der vil blive mindre tid til den 
enkelte patient, som mange gange får en anden eller mindre indsats end hospital og 
speciallæge har indstillet til. 
Øget brug af telemedicin, hvor det er fornuftigt og forsvarligt, kan I mange tilfælde give 
bedre livskvalitet for patienter, der derved slipper for evt. lang transporttid og ventetid. 

5. Retningen for kommende indsatser: 
Her er nævnt mange fornuftige forslag, der samlet efter vores mening kan være med til 
at udvikle et bedre sammenhængende sundhedsvæsen. 

6. Den bedste kvalitet – hver gang på den rigtige måde. 
Der er her nævnt, at specialiseringen udfordrer kvaliteten, fordi den ofte fører til 
centralisering. Efter vores mening må det betyde, at regionen hele tiden bestræber sig 
på, at der på alle regionshospitaler er ansat de fornødne dygtige specialister, og at der 
over tid oprettes diagnostiske centre på alle akuthospitaler. Det er nævnt at faglig 
kvalitet vægter tungere end nærhed. Det er for de fleste rigtigt, men for svage og 
ældre borgere kan lange afstande betyde mindre livskvalitet. 
Konklusion: 
Sundhedsbrugerrådet synes, der er mange gode tiltag og ideer i Sundhedsplanen, men 
vi havde hellere set, at overskriften ”Patienten bestemmer” havde været ” Patienten 
som medbestemmende”. 
 

Sundhedsbrugerrådet anbefaler, at der i forlængelse af vedtagelse af Sundhedsplanen afholdes 
en konference om brugerinddragelse i sundhed, herunder om patienters og pårørendes 
inddragelse i behandlingsforløb.  

 

 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland 
Ejnar Pedersen, formand 


