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Drøftelse af høringsudkast til Sundhedsplan 2013 

 
Resumé: 

Udkast til sundhedsplan (høringsudgave) fremlægges hermed til drøftelse med henblik på 

eventuel fremsendelse af høringssvar. 

 
Indstilling: 

• Det indstilles, at RMU drøfter udkast til sundhedsplan (høringsudgave) med henblik på 
eventuel udarbejdelse og fremsendelse af høringssvar. 

• Det indstilles, at RMU drøfter hvordan der kan arbejdes med at skabe ejerskab til og 
implementering af sundhedsplanen. 

 
Sagsfremstilling:  

Administrationen har udarbejdet et høringsudkast til sundhedsplan, der har fokus på 
patientinddragelse, et sammenhængende sundhedsvæsen og den bedste kvalitet. Udkastet 
(vedhæftet som bilag) er i høring frem til den 21. juni. RMU har fået udsættelse til den 25. juni 
2013. 
 
Høringsudkastet, som har titlen ”Fælles ansvar for sundhed”, er bygget op omkring tre 
hovedspor: 
 

• Patienten bestemmer  
• Sundhed og sammenhæng – gensidig afhængighed  
• Den bedste kvalitet – hver gang på den rigtige måde  

 
Under hovedsporet ”patienten bestemmer” fokuseres der på, at sundhedsvæsenet skal blive 
endnu bedre til at inddrage og synliggøre patienternes valgmuligheder undervejs i et 
behandlingsforløb. Afsnittet ”Sundhed og sammenhæng – gensidig afhængighed” omhandler 
bl.a., hvordan Region Midtjylland i samarbejde med kommunerne og andre centrale 
samarbejdsparter vil arbejde med en fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen. Endelig 
fokuserer afsnittet ”Den bedste kvalitet – hver gang på den rigtige måde” på de overordnede 
linjer for, hvordan den højeste kvalitet skal fastholdes og udvikles. 
 
Som afslutning på hvert afsnit er der opstillet en række sigtepunkter, der udstikker retningen 
for kommende konkrete indsatser. Det skal således ske en konkretisering senere, f.eks. i 
forbindelse med den endelige sundhedsplan som opfølgning på høringssvarene, i kommende 
regionale strategier og/eller lokale implementeringsplaner.  
 
Udkastet til sundhedsplan bygger på det eksisterende plangrundlag med blandt andet fem 
akuthospitaler, Regionshospitalet Silkeborg (Diagnostisk Center/Center for planlagt kirurgi), de 
eksisterende sundhedshuse samt en samlet driftsorganisation for henholdsvis det psykiatriske 
og præhospitale driftsområde. Fokus i planen er på kultur i sundhedsvæsenet frem for 
struktur, og sundhedsplanen skal være med til at sikre en god overlevering til det kommende 
regionsråds arbejde med at udvikle sundhedsvæsenet. 
 
Arbejdet med høringsudkastet til sundhedsplanen blev sat i gang i efteråret 2012 i forlængelse 
af budgetforliget. Undervejs er der sket inddragelse af både regionsrådet, relevante 
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samarbejdsparter samt brugerne af sundhedsvæsenet. Der er bl.a. afholdt politiske og 
administrative temamøder, møde med patientforeninger samt fokusgruppeinterview med 
udvalgte patientgrupper. I udkastet har administrationen så vidt muligt forsøgt at indarbejde 
og balancere de mange input og kommentarer, der er modtaget. Konkret er der bl.a. sket en 
nuancering af begrebet ”patienten bestemmer” samt lagt større vægt på, at sundhedsvæsenet 
skal kunne se på det hele menneske. 
 
Udkast til sundhedsplan er den 30. april sendt i høring hos kommuner og øvrige relevante 
parter, herunder MED-organisationen i Region Midtjylland, frem til den 21. juni 2013. Oversigt 
over høringsparterne er vedlagt som bilag. På baggrund af høringssvarene vil administrationen 
udarbejde et endeligt forslag til sundhedsplan, som fremlægges til politisk behandling i oktober 
2013. 
 
Indkomne høringssvar vil løbende kunne ses på hjemmesiden på link: 
http://www.rm.dk/sundhed/fremtidens+sundhedsv%c3%a6sen/sundhedsplan+for+region+mi
dtjylland/indkomne+h%c3%b8ringssvar+til+sundhedsplanen+2013? 
 
Fra medarbejderside er der fremsat forslag om, at RMU - udover at drøfte udkastet til 
sundhedsplanen og høringssvarene - også drøfter hvordan der kan arbejdes med at skabe 
ejerskab til og implementering af sundhedsplanen. 
 
Bilag: 

./. Udkast til sundhedsplan 

./. Oversigt over høringspartner  
 
Beslutning: 

 
Der var indledningsvist en kort drøftelse af høringsudkast til Sundhedsplan 2013 ved bordene, 
hvorefter der blev samlet op på drøftelserne i plenum.  
 
I forbindelse med opsamlingen blev der fremsat en række bemærkninger, som er opsummeret 
nedenfor under overskrifterne indhold og implementering:  
 
Indhold 

 
• En god plan, som giver retning og beskriver en række gode intentioner. 

 
• Begrebet patienten bestemmer sender et forkert signal og kan opfattes forkert. Nogle 

er ikke selv i stand til at bestemme, mens andre er meget ressourcestærke. Det vil 
kræve meget dialog at arbejde ud fra et udgangspunkt om, at patienten bestemmer, og 
hvor finder vi tiden til det?  

 
• Det nye og fine ved sundhedsplanen er, at patientens præmisser er i fokus. Vi er i gang 

med et paradigmeskifte, og begrebet patienten bestemmer er godt til at skabe debat. 
Det retter sig mod både borgeren og os selv. Det er godt at patientens præmisser er i 
fokus. 
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• Patienten må ikke efterlades i et limbo, hvor de overlades til selv at træffe beslutninger. 
 

• Der blev opfordret til at overveje at anvende andre begreber, i stil med f.eks. 
”patienten medinddrages”, ”på patientens præmisser” eller ”patientens behov - den 
højeste lov”. 

 
• Det, der skrives nedenunder overskriften patienten bestemmer, er der opbakning til, 

men hvis begrebet bibeholdes bør det belyses bedre. Det er vigtigt med en præcis og 
dækkende beskrivelse af, hvad der ligger i det.  

 
• Det blev fra enkelte foreslået at bytte rundt på overskrifternes rækkefølge. Det med 

”sundhed og sammenhæng” og ”den bedste kvalitet” forsvinder lidt, fordi der kommer 
så meget fokus på overskriften patienten bestemmer. Den kunne evt. indgå som den 
tredje overskrift.    

 
• Man kunne koble begrebet ”det gode liv” sammen med fælles ansvar for sundhed, så 

der kommer til at stå ”fælles ansvar for sundhed og det gode liv”. På den måde kan der 
tages højde for nogle af pointerne fra Finn Breinholts oplæg og model med de tre cirkler 
vedr. henholdsvis behandlingsrettede aktiviteter, sygdomsforebyggelse og 
sundhedsfremme.     

 
• Begrebet patient kunne erstattes med borger eller bruger, så der sættes fokus på andet 

end behandling.  
 

• Formuleringen om at nedbringe ansigt til ansigt konsultationer er problematisk. 
Valgmuligheden er vigtig – det bør ikke være et enten eller. 

 
• Der er ikke brugt meget energi på det sammenhængende sundhedsvæsen i planen. Der 

bør være mere fokus på, hvad der sker i kommunerne.  
 

• Det er godt, at social ulighed er kommet i fokus i sundhedsplanen. Det bør 
tydeliggøres, at der er en kobling mellem fokus på patienten bestemmer/patientens 
præmisser og social ulighed.  

 
• Afsnittet om mere lighed i sundhed kan få lige så store implikationer, som patienten 

bestemmer. Nogle skal måske afgive for at andre kan få.   
 

• De pårørende spiller en stor rolle. Det må gerne fremstå mere synligt i planen.  
 

• Der bør stå et par linjer mere om arbejdsmiljø.  
 
Implementering 

 
• Det er væsentligt at få drøftet, hvordan sundhedsplanen skal videreformidles i forhold 

til egne medarbejdere, kommuner, borgere m.fl.      
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• Generelt et fint papir, men meget overordnet. Det interessante er, hvordan man vil 
implementere det. Det må der gerne stå lidt mere om, hvordan det skal konkretiseres.  

 
• Det ville have været godt, hvis der havde været mulighed for at nå at læse 

høringssvarene fra HMU’erne.  
 
Konklusion: 

 
Der udarbejdes ikke et egentligt høringssvar, da mange af de faglige organisationer har 
indsendt egne høringssvar.  
Referatet af drøftelsen vil sammen med de øvrige høringssvar danne baggrund for det endelige 
forslag til sundhedsplan, som administrationen udarbejder, og som fremlægges til politisk 
behandling i oktober 2013.  
 

 


