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Høringsvar til Sundhedsplan 2013  
Overordnet set er udkast til Sundhedsplan 2013 et godt udspil med flere gode 
betragtninger, som vi er enige i. Men påpeger samtidig, at det er et langt skriv med 
mange ord og vi opfordrer derfor til, at den endelige version af Sundhedsplan 2013 
præsenteres mere enkel og overskuelig.   

Strukturen for sundhedsområdet er på plads i form af et bæredygtigt plangrundlag med 
bl.a. de fem akuthospitaler, Regionshospitalet Silkeborg (med Diagnostisk Center) og 
eksisterende sundhedshuse. Så Silkeborg Kommune er helt enig i, at fokus for 
sundhedsplanlægningen nu skal være indhold og fælles kultur.  

 

Der er allerede et stærkt indhold at bygge videre på. Vi vil her fremhæve Diagnostisk 
Center på Regionshospitalet Silkeborg, hvor det er Silkeborg Kommunes opfattelse, at 
der leveres enestående kvalitet til gavn for patienterne og hele tiden udvikles 
nytænkende løsninger. Det seneste initiativ med hurtigt svar på mistanke om leddegigt er 
et godt eksempel herpå. 
 
Vi tilslutter os fuldt ud, at denne fælles kultur skal være funderet i grundholdningen om at 
kommuner, hospitaler, praksissektoren og den enkelte borger deler ansvaret for 
sundhed og er gensidigt afhængige af hinanden. Samspillet mellem parterne er langt 
hen ad vejen præget af denne præmis, og det kan styrkes meget mere gennem øget 
bevidsthed herom på alle niveauer. Især gennem tættere samspil om udvikling og 
anvendelse af konkrete metoder og redskaber, som sætter patienten i centrum.       

I forlængelse heraf betragter vi hovedsporet ”Patienten bestemmer” som det helt 

centrale omdrejningspunkt. Hensigterne og tankerne her, og især i afsnittet om: 
Borgere, patienter og pårørende som medskabere af sundhed, er vi meget enige i.  

Det er vigtigt, at alle dele af sundhedssektoren, såvel i forbindelse med sundhedsfremme 
som ved behandling, hele tiden har fokus på at inddrage patienten og dennes netværk 
som aktive medspillere og bidragsydere. Silkeborg Kommune mener derfor, at 
inddragelse af civilsamfundet, de nære netværk mv. samt stærkere fokus på 
mestring  /egenomsorg bør fremstå endnu tydeligere som et centralt indsatsområde for 
alle aktører i sundhedssektoren.  
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Det vil da også være i fuld overensstemmelse med det paradigmeskifte, som Silkeborg 
Kommune er godt i gang med på sundhedsområdet.  

I udkastet er peget på en række gode initiativer, hvoraf flere er nødvendige for, at 
patienterne reelt har mulighed for at være medskabere. Bl.a. konkrete værktøjer til fælles 
beslutningstagen, overblik over de mulige valg i et givent forløb, ordninger hvor patienter 
selv rapporterer oplysninger samt give patienterne let adgang til egne data og 
patientuddannelser. De konkrete mål og rammer for den sammenhængende inddragelse 
og balanceret anvendelse af patienternes ressourcer bør imidlertid fremstå tydeligere.  
 
At arbejde for mere lighed i sundhed er en ambition som Silkeborg Kommune kan 
bakke fuldt op om. Vi må som samfund arbejde for målrettet at minimere de forskelle i 
levetid og antal af gode leveår, der er betinget af uddannelse og social status. Det er 
derfor positivt, at Regionen vil arbejde med socialt differentierede tilbud. Silkeborg 
Kommune ser frem til at samarbejde med Region Midtjylland om at mindske ulighed i 
sundhed i det kommende sundhedsaftalearbejde. 
 
Vi er enige i at opgaverne skal løses der, hvor de løses bedst og giver bedst 
kvalitet og mening for borgerne. Så vi medvirker gerne i yderligere udvikling af 
samarbejdet mellem det specialiserede sundhedsvæsen (primært hospitaler) og det det 
nære sundhedsvæsen (dvs. primært de praktiserende læger og det kommunale 
sundhedsvæsen), så det understøtter patientens rolle som medspiller.  

Det kræver naturligvis høj grad af åbenhed mellem parterne og systematisk udveksling 

af viden og data. 

Derfor kan vi fuldt ud tilslutte os betragtningerne om at der skal være mere synlighed i de 
kommunale tilbud, at der skal tilbydes en bred vifte af sundhedsfremmende og 
forebyggende tilbud samt mere differentierede tilbud til psykiatriske borgere.  

Opnåelse af bedste kvalitet forudsætter engagement og højt kompetenceniveau hos 
medarbejdere ligesom det er vigtigt med en tydelig ledelsesmæssig pointering af, at 
samarbejde, videndeling og patientinddragelse har høj prioritet i det daglige arbejde.  

Endelig er det vigtigt med et stærkt samarbejde mellem det udførende 
sundhedsarbejde og forskningen indenfor sundhed. Også på dette område giver det 
god mening at inddrage patienters og pårørendes ideer og erfaringer. For deres oplevelser 
med behandling og organisering, samt kommunernes viden, holdt op imod f.eks. nyeste 
medicinske forskning, kan medvirke til en hurtigere og bedre anvendelse af 
forskningsresultater i det daglige arbejde.  

I den forbindelse tror vi i Silkeborg Kommune, at det vil have god værdi for realisering af 
Sundhedsplanens intentioner, at der forskes i og deles mere viden indenfor følgende 
felter:  

• Konkretisering af de allervigtigste forudsætninger for ”Det sammenhængende 
sundhedsvæsen”, der virker bedst 
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• Nærmere fastlæggelse af hvilke kommunale indsatser, der bedst styrker 
sammenhæng, patienternes inddragelse og kvalitet i sygdomsbehandling og 
forebyggelse    

Vi ser frem til det videre samarbejde med Region Midtjylland og alle øvrige parter om 
Sundhedsplan 2013. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Hanne Bæk Olsen 
Borgmester  

 
 
 
 

 


