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Høringssvar vedrørende Region Midtjyllands Sundheds plan 
 
Herning Kommune har d. 30. april modtaget Region Midtjyllands forslag til 
Sundhedsplanen ”Fælles ansvar for sundhed”. 
 
Efterfølgende har Social- og Sundhedsudvalget samt Forebyggelsesudval-
get i Herning Kommune drøftet forslaget. 
 
På baggrund af disse drøftelser fremsendes hermed høringssvar. 
 
Overordnet set er hovedbudskabet om at inddrage patienten og gøre den-
ne mere aktiv i lighed med Herning Kommunes fokus på ansvar for det go-
de liv. Det pointeres, at det i hvert enkelt tilfælde vurderes, hvilke forvent-
ninger og krav vi kan have til den enkelte patient/borger. De ressourcesva-
ge patienter/borgere skal mødes med rimelige forventninger, som de har 
mulighed for at indfri. I negativt fald vil budskabet være med til at øge den 
sociale ulighed i sundhed.  
 
Der er tilfredshed med fokus på et tættere og mere integreret samarbejde 
mellem region, kommuner, praktiserende læger og andre sundhedsaktører 
i både forebyggelse, behandling og rehabilitering. Kvalitet er i den forbin-
delse et nøgleord. 
 
Det imødeses ligeledes positivt, at der sættes fokus på tilgængelighed af 
kompetencer og viden på tværs af sektorer – herunder også tilgængelighe-
den til de praktiserende læger. Dette er nødvendigt for at kunne skabe de 
bedste rammer for levering af relevante ydelser til borgeren og dennes på-
rørende i forhold til udvikling af både det nære sundhedsvæsen og det spe-
cialiserede sundhedsvæsen. Det bemærkes ligeledes positivt, at der i ud-
kastet til sundhedsplanen er en opmærksomhed på regionens opgave i at 
medvirke til at fremme befolkningens sundhedstilstand. 
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Uddannelse og kompetenceudvikling er en forudsætning for at kunne vare-
tage flere og andre opgaver i kommunalt regi, men det er også nødvendigt 
med en betragtning af det økonomiske aspekt ved eksempelvis opgaveflyt-
ninger mellem sektorerne. 
 
Specifikt har udvalgene udtrykt bekymring over ordvalget ”patienten be-
stemmer”. Der er ingen tvivl om, at en højere grad af inddragelse af patien-
tens egne ressourcer og viden samt eventuelle pårørende er nødvendig for 
en videreudvikling af sundhedsvæsenet. Ordvalget ”patienten bestemmer” 
kan give patienten/borgeren forventninger om en bestemmelsesret, som ik-
ke i alle tilfælde kan honoreres eller reelt eksisterer. Endvidere kan det væ-
re medvirkende til, at uligheden mellem de ressourcesvage og de ressour-
cestærke patienter bliver øget. Et bedre ordvalg kunne være ”fælles beslut-
ningstagen”.    
 
Ordvalget ”patienten bestemmer” kan ligeledes udmønte sig i en udfordring 
for den kommunale økonomi, hvis der er en forventning om frit at kunne 
vælge den behandling/medicin, patienten ønsker.  
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