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Høringssvar på ’Sundheds- og Hospitalsplan for Region Midtjylland’ 

marts 2020, fra Danske Fysioterapeuter Region Midtjylland. 

Danske Fysioterapeuter takker for muligheden for at afgive høringssvar.  

Foreningen vil gerne rose Regionsrådet for det store arbejde, og de mange gode tanker og tiltag 

der er i høringsudkastet. For bare at fremhæve et par ser foreningen med glæde hvordan bl.a. en 

oprustning på sammenhængende visitation, og i det hele taget et fokus på overgangen fra det 

regionale til kommunale, er i fokus. Derudover støtter vi op om, at regionen ønsker at opruste 

inden for forebyggelse og sundhedsfremme, både generelt og når det kommer til gruppen af 

borgere med multisygdom. Det er, som så rigtig beskrevet, vigtigt at samfundet som helhed, i 

højere grad evner at handle på forkant, når det kommer til sundhed. 

Vores bemærkninger til justeringer man med fordel kunne foretage er følgende: 

I indledningen skriver I, at borgeren vil tage en aktiv del i egen pleje og behandling. Vi vil foreslå at 

teksten ændres, så den afspejler, at ikke alle borgere og patienter vil kunne det, heller ikke i 

fremtiden. Det er vigtigt, at vi som sundhedsvæsen fortsat er gearet til at tage vare på denne 

allersvageste gruppe, samtidig med at vi arbejder for at udnytte de mange ressourcer, der ligger 

både hos borgere og patienter selv, deres pårørende og civilsamfundet. 

Under afsnittet ’Fremtidens arbejdsplads’ fremhæves både opgaveflytning og fleksibiliteten i 

opgaveløsning: Vi foreslår at teksten justeres, så det eksplicit beskrives, at opgaveflytning giver 

behov for kompetenceudvikling af de pågældende medarbejdere. 

Under afsnittet ’En sammenhængende akutindsats og hospitalsstruktur’ skriver I at: 

“(…)understøtter og udvikler bevægelsen fra specialisererede behandling hen mod det almene”. 

Teksten kunne med fordel uddybe og forklare, både hvordan dette påtænkes at gøres, samt hvad 

der helt præcist menes hermed.  

I afsnittet ’Fælles beslutningstagning’ kunne perspektivet om princippet i differentieret tilbud på 

samme diagnose, med fordel udfoldes i større detaljegrad. Frontpersonalet står med en stor 

opgave i, at skulle kunne forklare borgere og patienter hvorfor et differentieret tilbud kan være det 

mest fornuftige. De har derfor brug for en klar udmelding om dette fra ledelsesside, som de kan 

læne sig op ad. 

I afsnittet ’Digital sundhed’ bruges en del plads på at beskrive potentialerne i bl.a. apps og selv-

indsamlede data. Foreningen ser især en udfordring ved, at de etiske perspektiver ikke er nævnt 

en eneste gang, hvilket de bør, da dette er helt centralt i overvejelserne om hvilken teknologi og 
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data og hvordan denne/disse skal bruges. Skal borgere f.eks. opfordres til at monitorere sig, med 

teknologi der sælger data til tredjepart, fordi vi som sundhedssystem har en interesse i de samme 

data? Hvordan sikrer man informeret samtykke fra patienter, hvoraf nogle kan have svært ved at 

forstå det mulige omfang af spredningen af vedkommendes data, og de potentielle implikationer? 

Under afsnittet ’Personlig medicin’ er foreningen glade for, at forebyggelse nævnes sideløbende 

med behandling, og vil opfordre til, at der i teksten tilføjes at dette bl.a. kunne indbefatte såkaldt 

”Motion på recept”, som det er gode erfaringer med kan gøre en forskel for en lang række 

diagnoser. 

I afsnittet ’Sundhedsinnovation’, er det mange gode takter i teksten. Vi foreslår, at man udbygger 

argumentationen til at indbefatte, hvilke tiltag der er nødvendige i arbejdspladskulturen i 

sundhedsvæsnet for at skabe sundhedsinnovation. Her tænkes især på, at idéskabelse kræver 

både tid og plads, men også at man aktivt gør tiltag imod ’nul-fejls kultur’ der bevirker, at man i 

klinikken som medarbejder ikke tør teste ændringer i det små, når idéerne opstår. 

Igen, mange tak for muligheden for at afgive høringssvar, vi ser frem til at læse det færdige 

Sundheds- og Hospitalsplan for Region Midtjylland. 
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