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Lemvig d. 17. februar 2020 

Til Region Midtjylland, 

Lemvig Kommune takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. Sundheds-og hospitals-
plan Region Midtjylland, og sender anerkendelse for vigtige budskaber som fremgår af planen. 
Herunder bemærkes særligt, inddragelsen af borgere som tydeliggør at borgerne ikke forholder 
sig til, hvilken sektor der hjælper, når der er behov for behandling eller pleje. Det må være ud-
gangspunktet for, at vi regionalt, i privat praksis og kommunalt ser os som et samlet sundheds-
væsen. Det bakker vi op om. 

Det modtages positivt, at der er fokus på: 

• Borgernes forventning til sundhedsvæsenet og at de i højere grad vil tage aktiv del i 
egen pleje og behandling og tage mere ansvar for eget velbefindende. 

• Muligheder for mere og mere udredning og behandling, mere og mere ulighed i sund-
hed, og opmærksomhed på at dette sætter det samlede sundhedsvæsen under pres. 

• At udnytte teknologiske muligheder og levere digitale løsninger og sundhedsinnovation, 
der understøtter samarbejdet og gør det nemmere at være patient, borger og medar-
bejder. 

• Region Midtjylland vil stå i spidsen for at levere sammenhængende somatisk og psykia-
trisk behandling og pleje af høj kvalitet. 

• Sundhedsområdet skal arbejde med forhold gældende for både den fysiske og psykiske 
sundhed. 

• Sundhedsområdet skal aktivt anvende og understøtte de tilbud og kompetencer der lig-
ger i civilsamfundet. Partnerskaber mellem patienter, behandlere, ansvarlige myndighe-
der, medarbejdere og andre interessenter skal derfor være en central drivkraft. 

• Borgere, pårørende og civilsamfund er parter i forebyggelse og behandling. 

• Fremtidens sundhedsvæsen bygges på høje faglige standarder og et godt arbejdsmiljø. 
Forskning og uddannelse er en stor del af regionens opgaveportefølje, og er med til at 
udvikle og styrke kvaliteten i sundhedstilbuddene til borgerne. 

Desuden anerkendes planen for både at rumme politiske budskaber der beskriver en retning, 
og samtidig med konkrete anvisninger til hvad regionen vil gøre indenfor de 11 retningsangi-
vende områder. Vi ser os som tætte samarbejdspartnere i at skabe et sammenhængende sund-
hedsvæsen, og dermed understøttende for dele af sundheds- og hospitalsplanen.  Vi ser os des-
uden som tætte samarbejdspartnere i relation til indsatser målrettet borgernes selvrapporte-
rede sundhedstilstand. 

Vores geografi taget i betragtning, følger vi spændt med på udviklingen indenfor den digitale 
sundhed, og glædes over at Region Midtjylland, også ved brug af digitale løsninger, vil bringe 
sundhedsvæsnet tættere på borgerne og derigennem skabe mere sundhed og tryghed for pen-
gene. Herunder indsatser som virtuelle konsultationer. 

Vi bakker til fulde op om at arbejde målrettet med på at skabe forbedrings-og læringskultur i 
samarbejdet mellem hospitaler, praksissektor og kommuner. 
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Kærkomment, med et fokus på det tværregionale samarbejde. Vi samarbejder med borgere der 
frekventerer hospitaler på tværs af regioner og ser det som en fordel, at der er ensartethed 
mellem det som borgere fra henholdsvis et hospital til et andet tilbydes. 

Ud fra ovenstående, og ambitionen om et fælles og nært sundhedsvæsen, er det med glæde og 
forventning, at vi i kommunerne inddrages i det videre arbejde, hvor sundheds-og hospitalspla-
nen dækker bredere end det regionale felt. 

Med venlig hilsen 

Lemvig Kommune 

 

 

 


