
 

 

 

Til Region Midtjylland                                                                            

 

 

Udkast til høringssvar til Sundhedsplan 2013 for Region Midtjylland.  

 

 

Syddjurs kommune har den 30. april 2013 modtaget udkast til Sundhedsplan 

2013 fra region Midtjylland til høring. Syddjurs kommune ønsker at afgive dette 

høringssvar.  

 

Vi har med interesse læst høringsudkastet og ser med tilfredshed på at genfin-

de prioriteringer og mål, som er i tråd med regeringens sundhedsoplæg ”Mere 

borger – mindre patient”, KL´s oplæg om ”Det nære sundhedsvæsen”, de 4 

målsætninger vedr. nære sundhedstilbud fastsat af KKR Midtjylland og endelig 

de mål vi sætter os i regi af sundhedsaftaler og projektsamarbejde om sund-

hedsstrategisk ledelse i Randersklyngen og lokalt sundhedsarbejde i Syddjurs 

Kommune. 

 

”Fælles ansvar for sundhed” som afspejler at flere parter i fællesskab har an-

svar for at skabe sundhed og få mest mulig sundhed for pengene er også det 

udgangspunkt vi har i Syddjurs kommune.  

 

Måske mere end nogensinde er det nu afgørende for at løfte sundheden, at 

forebyggelse, behandling og rehabilitering sker ud fra et helhedsperspektiv, i et 

tværfagligt samarbejde med alle relevante parter og med borgeren som den 

vigtigste aktør. 

 

Vi er enige i, at det kræver en kulturændring i sundhedsvæsenet og vil gerne 

tilføje, at en kulturændring hjælpes godt på vej af strukturer. 

Sundhedsplanen angiver fint en beskrivelse af veje (de grå bokse) til opnåelse 

af målene, og heri findes en del indsatser, procedurer og strukturer, som skal 

hjælpe kulturændringen på vej. 

 

Vi kunne ønske os, at de grå bokse udover interne indsatser i sygehusregi også 

tydeligt anviser indsatser for, hvordan vi konkret kan styrke og hjælpe den tvær-

sektorielle tværfaglighed på vej.  

 

Hvordan vil regionen – gennem struktur - sikre at relevante parter inddrages i 

patientforløbet i et sammenhængende sundhedsvæsen? 



I afsnittet ”Retningen for kommende indsatser” ( side 21) beskrives retningen for 

kommende konkrete indsatser med henblik på at udvikle et endnu mere sam-

menhængende sundhedsvæsen. Syddjurs kommune anerkende de mange god 

bud på udviklingstiltag, der kan fremmede visionen om et mere integrerende 

sundhedsvæsen. Eksempelvis nævnes der: ”samarbejde med kommuner om at 

undgå unødvendige indlæggelser og genindlæggelser”. Det kan konkretiseres, 

hvilke strukturer og incitamenter, herunder også de økonomiske, der skal frem-

me denne målsætning. En meget vigtig medspiller i forebyggelse af indlæggel-

ser er de praktiserende læger. Det er de praktiserende læger, der er gatekeepe-

re og har kompetencen til at visitere til indlæggelse. Det er altså afgørende i det 

tværfaglige samarbejde omkring forebyggelse af indlæggelser, at alle tre parter, 

de praktiserende læger, sygehusene og kommunerne inddrages i udvikling af 

en systematisk procedure, der sikrer at borgeren henvises til rette tilbud, som 

eks. kan være en eksisterende akutplads i kommunen. Så ja, vi er gensidige 

afhængig af hinanden og vi har alle et ansvar for at sikre borgerne det rettet 

tilbud af bedste kvalitet.  

 

Interessant er, at produktiviteten skal bibeholdes samtidig med en langsommere 

og mere dybdegående analyse i undersøgelse, beslutning og behandling for at 

sikre kvaliteten. 

 

Borgerne har ansvar for eget liv og sundhed, patienten bestemmer og er aktiv i 

at fremme egen sundhed. Det stemmer fint med den tilgang, vi har til borgerne i 

Syddjurs Kommune. I vores kommunale borgerrettede og patientrettede sund-

hedstilbud vægtes den sundhedsfremmende og forebyggende del højt, inddra-

gelse af borgerne, høj grad af medbestemmelse og også forventning om aktive 

handlinger fra borgerens side. 

 

Patienten er ekspert i eget liv og sundhed/sygdom. Som der nævnes side 5 :”En 

person med kronisk sygdom møder måske sin læge på hospitalet 5 timer om 

året. Men 8.755 timer om året lever han/hun selv med sin kroniske sygdom – og 

ved ofte mest om sin sygdom”. 

Det vil ofte også være sådan, at egen læge og sundhedspersoner i de kommu-

nale tilbud er en hel del mere i berøring året rundt med patienten med den kro-

niske lidelse end sygehuset er og dermed også har værdifuld viden om perso-

nen og dennes evne til at leve med sin sygdom.  

 

Ledelse nævnes i sundhedsplanen som særligt afgørende for, om vi lykkes med 

en god kvalitet i sundhedsvæsenet. Dette er der taget rigtig godt hånd om i 

Randersklyngen med det tværfaglige projekt ”Sundhedsstrategisk ledelse af det 

nære sundhedsvæsen”, hvor ledere på tværs af hospital og kommuner og i tæt 



samarbejde med almen praksis er nytænkende, når det gælder sundhedstilbud 

til patienten/borgeren. Projektet viser, at der er et stort potentiale for innovation 

og udvikling af sundhedstilbud, når ledelse på tværs at sektorer sætter sig for at 

se på opgaver og patientforløb med nye øjne, vel at mærke med fortsat fokus 

på god kvalitet for patienten/borgerne. 

 

I øvrigt er det på sin plads her at nævne, at det tværfaglige og tværsektorielle 

samarbejde i Region Midtjylland er løftet godt gennem arbejdet med sundheds-

aftalerne og forløbsprogrammerne. 

 

Vi anerkender meget at regionerne som noget nyt sammen med kommunerne 

vil opstille fælles mål for, hvad vi vil med sundhedsvæsenet, til sigte at forbedre 

folkesundheden - sådan at vi prioriterer sammen og arbejder i samme retning 

og i en fælles forståelse.  

Herunder er det vigtigt at blive tydelige på hvor kompetencerne ligger og at vi 

anerkender, anvender og støtter hinandens kompetencer. Dette skal  eksem-

pelvis gøre sig gældende  i tilrettelæggelsen af kvalitetssikrede patientforløb i 

udviklingen af det nære sundhedsvæsen. 

 

Vi ser frem til et fortsætte og udvikle et godt, tæt, helhedstænkende og tværfag-

ligt samarbejde med regionen omkring sundhedsplan 2013. 

 

 

Venlig hilsen 

Sundheds- social- og ældreudvalget(SÆ) 

 

 

Ninna Thomsen 

Formand SÆ-udvalget 

 

 

 

 

 

 


