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Sundhedsplan – Høringssvar fra HE Horsens 

 
Hoved-Medudvalget afgiver hermed sit høringssvar til Sundhedspla-
nen for Region Midtjylland. 
 
Generelt 

Overordnet set finder Hoved-Medudvalget, at der er tale om en god 
og visionær plan, som formår at sætte et moderne fokus på kvalitets-
udvikling med udnyttelse af patientens egne ressourcer. 
De tre temaer i Sundhedsplanen repræsenterer en god balance mel-
lem ’bløde’ kulturelle udviklingsområder og den ’hårde’ videns- og 
målingsmæssige tilgang til udviklingen af ydelserne i sundhedsvæse-
net. 
 
Specifikt 

Hoved-Medudvalget har følgende bemærkninger til kapitlerne i Sund-
hedsplanen: 
 

• ’Patienten bestemmer’: Hoved-Medudvalget støtter intensio-
nerne i kapitlet, men mener at udtrykket ’patienten bestem-
mer’ er forstyrrende for det grundlæggende budskab. HE 
Horsens har selv anvendt udtrykket ’patienten som partner’ i 
sin strategi, hvilket er mere dækkende for intensionen i Sund-
hedsplanen. 
Udgangspunkt for mødet med patienten bør være, hvad der er 
vigtigt for patienten, der hvor denne befinder sig i sit liv. 
Hoved-Medudvalget påpeger, at det er nødvendigt at sikre or-
dentlige vilkår og rammer, i form af tid og kompetenceudvik-
ling, for at understøtte samspillet mellem patienten og sund-
hedspersonalet. 

 
• Mere lighed i sundhed: Hvis patienten bestemmer er der en ri-

siko for at miste de svage patientgrupper, hvilket øger risikoen 
for ulighed i sundhed. Hoved-Medudvalget finder, at dette 
kunne fremgå tydeligere af Sundhedsplanen. 
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Side 2 

• Bæredygtige enheder, som understøtter kvaliteten: I udkastet til Sundhedsplanen står 
der, at specialisering og sikring af højeste faglige viden ofte fører til centralisering og at 
hensynet til faglig kvalitet vægter tungere end nærhed. Hoved-Medudvalget mener ikke, 
at nærhed og centralisering behøver at være hinandens modsætninger. 
I forbindelse med Omstillingsplanen for Region Midtjylland blev begrebet ’Fællesfunktio-
ner’ indført. Med fællesfunktioner mellem en ’specialafdeling’ og et ’lokalhospital’ er det 
muligt for regionen at tilbyde et lokalt tilbud inden for specialet og samtidigt centralisere 
kompetencerne, og dermed fremtidssikre den faglige kvalitet. Hoved-Medudvalget fin-
der, at fællesfunktionerne repræsenterer den rette balance mellem det nære og det spe-
cialiserede. Hoved-Medudvalget mener, at Sundhedsplanen bør afspejle denne balance. 
Desuden indeholder tænkningen bag fællesfunktionerne en sund samfundsøkonomisk til-
gang: Mange patienter skal ikke køre langt for at møde få læger. Især på det ambulante 
område, hvor det er hensigtsmæssigt at enkelte sundhedsprofessionelle møder mange 
patienter i nærområdet 
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