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Høringssvar på høringsudkast til Sundhedsplan 

HMU på Hospitalsenhed Midt har på møde den 25. juni 2013 drøftet 
Region Midtjyllands udkast til en ny sundhedsplan for Region 
Midtjylland. 

Under hovedoverskriften ”fælles ansvar for sundhed” er der tre 
temaer, som dette høringssvar kommenterer på: 

1. Patienten bestemmer 
2. Sundhed og sammenhæng – gensidig afhængighed 
3. Den bedste kvalitet – hver gang på den rigtige måde 

 

Patienten bestemmer 

Patientinddragelse er grundstenen for hele sundhedsplanen og 
dækker over et ligeværdigt møde med borgeren, fælles beslutning 
samt borger, patient og pårørende som medskabere af sundhed.  

Hospitalsenhed Midt anerkender, at disse temaer er vigtige elementer 
i et borger/-patientforløb og har positiv effekt på både kvalitet, 
brugertilfredshed og ressourceudnyttelse.  

Patientinddragelse er i overensstemmelse med Hospitalsenhed Midts 
virksomheds- og ledelsesgrundlag, hvor et af de tre strategispor 
vedrører patientinddragelse. Hospitalsenheden arbejder derfor med 
forskellige tiltag til øget patientinvolvering og har bl.a. udarbejdet et 
samlet katalog over patientinvolveringstiltag.  

Dog er begrebet ”patienten bestemmer” misvisende i forhold til 
formålet med temaet, der netop bygger på at udbygge samspillet 
mellem patient og sundhedsprofessionel samt på at udvikle begge 
parters kompetencer. Dette kan eksempelvis ske gennem et 
samarbejde hvor patientens viden, erfaring, præferencer mv. 
inddrages i fastlæggelsen af en individuel plan for patienten.  

Hospitalsenhed Midt er enig i den betragtning, at sundhedsvæsenet 
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Side 2 

via innovation og udnyttelse af teknologiske muligheder kontinuerligt forbedrer samspillet 
mellem patient og behandler, hvor rollefordelingen er mere ligeværdig. Hospitalsenheden 
ønsker, at patienten og dennes pårørende får en aktiv og involverende rolle. Bl.a. er det 
positivt, at der videreudvikles metoder til, at patienterne selv kan melde fejl gennem 
patientrapporteringer fra både primær- og sekundærsektor, således at der kan ske en 
erfaringsopsamling og læring.  

Hospitalsenhed Midt finder det desuden positivt, at der eksperimenteres med at tilrettelægge 
mere målrettede og særlig tilpassede forløb ud fra patientens egenomsorgsevne.  

 

Sundhed og sammenhæng – gensidig afhængighed 

I et sammenhængende sundhedsvæsen tager alle ansvar for helheden, dvs. at alle aktører 
arbejder sammen om at sikre, at patienten, som kommer i berøring med sundhedsvæsenet – 
også ved overgange mellem afdelinger eller sektorer – oplever en velfungerende, effektiv og 
koordineret indsats. Mange undersøgelser viser at det netop er i overgangene, at ”det går 
galt”. Det følger heraf, at kommuner, region og praksissektor i langt højere grad sammen skal 
planlægge udviklingen af det samlede sundhedsvæsen. 

Hospitalsenhed Midt anerkender indsatsen for at skabe mere helhed i forløbet samt aktivering 
og anerkendelse af parternes ressourcer, mere lighed i sundhed, differentieret indsats og 
fælles populationsansvar. Specielt anerkendes bestræbelserne på at skabe bedre forløb for 
patienter med kronisk sygdom og multisygdom. 

Hospitalsenhed Midt finder det positivt med et stærkere samarbejde mellem sektorer for at øge 
kvaliteten for patienten. Som regionalt hospital ønsker hospitalsenheden at bidrage til, at 
sundhedsvæsenet som helhed agerer proaktivt gennem sundhedsfremme og forebyggelse, og 
dette bør ske i tæt samarbejde mellem primær sektor og sekundær sektor. 

Hospitalsenhed Midt ser frem til, at ”ulighed i sundhed” bliver et tema i tredje generations 
sundhedsaftalen, idet det samlede sundhedsvæsen har et ansvar for at sikre en større lighed i 
sundhed gennem måden sundhedsydelserne tilrettelægges på f.eks. gennem en differentieret 
indsats. 

Det er Hospitalsenhed Midts opfattelse at, Sundhedsplanen bør understøtte udviklingen fra det 
koordinerende til det integrerende sundhedsvæsen via et fælles værdisæt og fælles mål. Den 
generelle opfattelse på hospitalsenheden er, at samarbejdet omkring sundhedsaftalen fungerer 
godt. For at tiltagene fremadrettet for alvor skal lykkes, er det nødvendigt at styrke praksis 
som indgang til sundhedsvæsenet og at rammerne udvikles, så almen praksis indgår i et 
gensidigt forpligtende samarbejde i sundhedsaftalen. 

Data er et vigtigt værktøj til at sikre høj klinisk kvalitet og sammenhængende patientforløb. 
Derfor opfordres der til, at Region Midtjylland arbejder målrettet på at etablere fælles 
datasystemer og forskningsinitiativer på tværs af sektorer. Hospitalsenheden ønsker at bidrage 
med indsatser, der kan styrke samarbejdet om at varetage et fælles populationsansvar. 
Herunder at bidrage med tilbud, så primær sektor får større mulighed for at varetage egen del 
af opgaven.  

 

 



 

 

Side 3 

Den bedste kvalitet – hver gang på den rigtige måde 

Hospitalsenhed Midt ønsker at understøtte, at der også på akutområdet sker en højere grad af 
integration mellem primær og sekundær sektor og dermed bidrager til, at patienterne oplever 
den akutte behandling mere integreret, uanset hvor behandlingen foregår. Hospitalsenheden 
hilser derfor arbejdet med effekt- og måleparametre velkomment. 

Hospitalsenhed Midt anerkender, at hensynet til faglig kvalitet vægter tungere end hensynet til 
nærhed. Øget specialisering samt det stigende antal pakkeforløb og forløbsprogrammer kan 
gøre det svært at foretage individualiserede forløb.  

Hospitalsenhed Midt har været i front med at etablere tværgående koordinerede indsatser i de 
diagnostiske centre for at imødekomme det gode sammenhængende patientforløb, bl.a. for 
patienter med multisygdom, og for at afbøde konsekvenserne af den øgede specialisering. 

Sundhedsplanens mål er, at så store dele af sundhedsvæsenet som muligt inddrages i 
forskning. Hospitalsenhed Midt anerkender fuldt ud den evidensbaserede tilgang til udvikling af 
klinikken og opfordrer derfor til, at forskningen udvikles på alle Region Midtjyllands 
hospitalsenheder.  

Imidlertid kan den klassiske evidensbaserede tilgang i visse tilfælde stå i modsætning til hurtig 
udvikling af sundhedsvæsenets ydelser til gavn for patienten. Hospitalsenheden ønsker derfor 
samtidig at understøtte en øget grad af projekt- og udviklingsinitiativer. Vi skal samtidig sørge 
for kompetenceudvikling af personalet for at tilgodese fremtidens opgaveløsning. 

Hospitalsenhed Midt vil gerne henlede opmærksomheden på vigtigheden af, at Region 
Midtjylland tilpasser de styringsmæssige rammer, således at de er i tråd med de gode 
intentioner, der ligger i Sundhedsplanen.  
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