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Høringssvar Sundhedsplan 2013 
   

Fakta: 

Det fremgår ikke af sundhedsplanen hvem der har skrevet den og 

hvornår den er skrevet. 

 

Formuleringsmæssigt: 

Sundhedsplanen kan med fordel gennemarbejdes sprogligt, mange 

steder skrives ”vi” uden præcision af hvem ”vi” er.  

Der anvendes begreber som fx ”sundhedsvæsenets ydelser”, 

”multisyge”, ”væsenet” som skal defineres nærmere. Der anvendes 

end videre en del engelske begreber som forvirrer mere end de 

afklarer budskabet, brug gerne kun de danske udtryk. Der refereres 

til forskellige studier og undersøgelser uden referencer, der savnes 

også en referenceliste. Citaterne der anvendes synes at være taget 

ud af en sammenhæng som ikke umiddelbart giver mening for 

læseren, her savnes også henvisninger til de projekter de refererer 

til. 

 

Indhold: 

Vi kan som sundhedspersonale ikke være uenige i sundhedsplanens 

indhold. Der anvises i hele sundhedsplanen hvad der skal gøres, men 

ikke hvordan. Når de operationelle handlinger ikke fremgår og der 

endvidere ikke er en tydelig ansvarsfordeling, er spørgsmålet hvordan 

sundhedsplanen konkret kan anvendes i praksis. Hvordan sikres den 

enkelte patient kvalitet og kontinuitet i sit behandlingsforløb og 

rehabiliteringsforløb når vedkommende har mange kontakter til både 

primær og sekundær sektor? 

Underoverskrifterne for de tre temaer: ”Patienten bestemmer”, 

”Sundhed og sammenhæng” og ”Den bedste kvalitet” er ikke 

velvalgte. ”Patienten bestemmer” kan indikere en ”hjælp dig selv” 

mentalitet hvor patienten selv bestemmer og selv har ansvaret for de 

sundhedsmæssige beslutninger. Sådan er praksis ikke, her involverer 

vi og inddrager patienten i de enkelte beslutninger på en 

hensigtsmæssig måde uden at overlade ansvaret til patienten. Det 

handler i højere grad om patientens egenomsorgskapacitet og 

præferencer. Det kan evt. beskrives nærmere. 

Overskriften kan måske i stedet indeholde ordet ”patientinddragelse”.  

”Sundhed og sammenhæng – gensidig afhængighed”. Teksten 

forklarer fint, at det er vigtigt med sammenhængende patientforløb 

for patienten, men overskriften indikerer en form for gensidig 
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afhængighed som i denne sammenhæng ikke forklares tydeligt og 

derved ikke giver mening.  

”Den bedste kvalitet - hver gang på den rigtige måde”.  Hvad 

definerer den bedste kvalitet og hvad forudsætter den bedste 

kvalitet? Der beskrives en række initiativer der har fundet sted men 

hvordan tænkes kvalitetsudvikling fremadrettet? Igen nævnes en 

række initiativer der skal sikre den enkelte patient kvalitet i 

behandlingsforløber, men der savnes i høj grad en beskrivelse af 

hvordan og hvem der har ansvaret for de enkelte områder og tiltag. 

 

Sundhedsplanen er udarbejdet i 2013 og som det fremgår skal 

sundhedsplanen endelig godkendes i oktober 2013. Tænkes 

sundhedsplanen implementeret i 2013 efter godkendelse? Hvad er 

den eksakte tidsplan? 

 

På vegne af  

Afdelingsledelsen i Ortopædkirurgisk afdeling E 

Oversygeplejerske Birgit Andersen og ledende overlæge Sten Larsen 

 

 

Med venlig hilsen 

Klinisk sygeplejespecialist Tine Nørgaard Bentzen og  

Udviklingssygeplejerske Berit Pedersen Haa 
 
 
 

 
 


