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Lone Abildlund Hansen

Fra: Rick Steele <steele@dadlnet.dk>

Sendt: 13. marts 2020 18:15

Til: Claus Vinther Nielsen; Sundhed Sundhed_Hospitalsplan (Funktionspostkasse)

Cc: 'Niels Jørn Lindgaard-Kjeldsen'; 'anita.soerensen@me.com'; Anna Mette Ravn 

Nielsen; Anne Filskov; 'anneleneboe.dk@gmail.com'; Annette Abell; Berit Andersen; 

Dorte Balle Rubak; Ellen Pallesen; 'docaagaard@gmail.com'; 'helene.bhansen4

@gmail.com'; Jan Greve; 'jan.mainz@rn.dk'; Karen Marie Glavind; Kenneth Arthur 

Kibsgård; 'Kirsten Garfalk'; 'kirstenhorsten@gmail.com'; Kirsten Mathiesen Fonager; 

Lisbeth Kallestrup; Lone Møller Kahl; Ole Fendinge Olsen; 'phras@fiberflex.dk'; Ulrik 

Steen; 'chhj@stps.dk'

Emne: RE: HØRING: Ny sundheds- og hospitalsplan i Region Midtjylland. Frist 15. marts 

2020

Der anføres, at : (Forsknings)Strategien har fokus på at understøtte det samlede 
sundhedsvæsen, med særlig vægt på at adressere de store sundhedsudfordringer 
som multisygdom, 
ulighed i sundhed og patientforløb, der går på tværs af sektorer og fagområder. Jeg 
besidder en unik viden om, hvordan dette kan/skal håndteres, men der er ingen, der vil lytte til mig. 
Hvoradn hænger det sammen? 
 
 
Med venlig hilsen, 
Rick Steele, Samfundsmediciner, MPH, PDC 
Klinikken LIVET 
Adresse: Tyttebærvej 26, Sejs, 8600 Silkeborg 
Tlf: +45 2216 1923 
Email: steele@dadlnet.dk Web: www.klinikken-livet.dk  
 
 
 

From: Claus Vinther Nielsen  
Sent: 13. marts 2020 17:59 
To: Sundhed Sundhed_Hospitalsplan (Funktionspostkasse)  
Cc: 'Niels Jørn Lindgaard-Kjeldsen' ; 'anita.soerensen@me.com' ; Anna Mette Ravn Nielsen ; Anne 
Filskov ; 'anneleneboe.dk@gmail.com' ; Annette Abell ; Berit Andersen ; Dorte Balle Rubak ; Ellen 
Pallesen ; 'docaagaard@gmail.com' ; 'helene.bhansen4@gmail.com' ; Jan Greve ; 'jan.mainz@rn.dk' ; 
Karen Marie Glavind ; Kenneth Arthur Kibsgård ; 'Kirsten Garfalk' ; 'kirstenhorsten@gmail.com' ; 
Kirsten Mathiesen Fonager ; Lisbeth Kallestrup ; Lone Møller Kahl ; Ole Fendinge Olsen ; 
'phras@fiberflex.dk' ; Rick Steele ; Ulrik Steen ; 'chhj@stps.dk'  
Subject: SV: HØRING: Ny sundheds- og hospitalsplan i Region Midtjylland. Frist 15. marts 2020 
 
Fra det samfundsmedicinske specialeråd 
 
Tak for høringsmuligheden. 
 
s. 32 Anføres: (Forsknings)Strategien har fokus på at understøtte det samlede 
sundhedsvæsen, med særlig vægt på at adressere de store sundhedsudfordringer 
som multisygdom, 
ulighed i sundhed og patientforløb, der går på tværs af sektorer og fagområder. 
 
Med fordel kan dette fokus trækkes helt frem som indledning i dokumentet, og der 
betone at skal vi løse de store sundhedsudfordringer herunder ulighed og skal vi have 
et regionalt sundhedsvæsen, som fungerer optimalt, kræver det at forhold der 
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betinger sygdom og er følger af sygdom løses i et tæt og dynamisk samarbejde med 
kommunale ydelser indenfor sundhed-, social-, beskæftigelse-, uddannelse-, 
kulturområderne og cevilsamfundet. 
 
Det er vigtigt at understrege at sundhed ikke alene skabes med sundhedsfaglige 
ydelser. 
 
Hertil kommer følgende konkrete forslag:  
 

Der er nævnt flere strategiske indsatsområder og intentioner af vigtig karakter i Planen. 

Det beskrives, at "i et sundhedsvæsen på patients præmisser går Region Midtjylland nye veje for at levere 
sammenhængende somatiske og psykiatriske sundhedstilbud, som opfylder borgernes og samfundets behov 
og forventninger - nu og i fremtiden". Triple Aim tilgangen og populationsomsorg står ikke tydeligt nok 
som en politisk prioritering, der medfører politiske valg og fravalg. 

 

For at lykkes med "nye veje" og omstillingen skal der ske en ændring af forventninger til løsning af 
kerneopgaven hos især sundhedsprofessionelle og til dels borgerne.  

Dette kræver en kulturel omstilling hos de sundhedsprofessionelle til en Triple Aim tilgang, hvilket mangler 
at blive afspejlet i de nævnte indsatsområder. Der beskrives hovedsageligt struktur og viden under 
indsatsområder. Der mangler således tekst om at skabe kliniknær motivation, villighed og redskaber til 
forandring af patientforløb og arbejdsgange på tværs af sektorer, fagområder og civilsamfund. 

 

Det nævnes, at der skal etableres samskabende løsninger mellem patienter, pårørende og 
sundhedsprofessionelle. Vi mener at civilsamfundet også bør inddrages?  

 

For at nå i mål med de mange ambitioner, er det ikke nok at udvikle nye løsninger. Der bør i højere grad 
også fokuseres på etablering af implementeringskraft med henblik på at få implementeret bæredygtige 
løsninger i et sundhedsvæsen på patientens præmisser.  

 

Ad de indledende bemærkninger bør der gøres noget mere ud af, at øge sammenhængskraften mellem 
sektorer, fagområder og civilsamfundet. 

 

Det kræver investeringer før gevinsterne ved øget patientinvolvering, forebyggelse, rehabilitering og 
digitalisering kan hentes. 

 

Den nødvendige og konkrete udvikling og anvendelse af PRO på tværs af sektorer, fagområder og 
sygdomme er ikke beskrevet. 
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Der bør være fokus på syge og multisyge (somatik og/eller psykiatri) borgere/patienter med store 
psykosociale udfordringer, der kræver skræddersyede og tværgående indsatser, som nævnt ovenfor. 

 

Under uddannelse og kompetenceudvikling kunne være mere fokus at skabe sammenhæng mellem en lang 
række uddannelser, så der skabes forståelse for at sundhed ikke blot skabes ved sundhedsfaglige ydelser, 
men kræver en helhedstænkning (biopsykosocial) og Triple Aim tilgang, høj grad af borgerinddragelse og 
samarbejde på tværs af sektorer, fagområder og civilsamfund.  

 

Med venlig hilsen  

På specialerådets vegne 

Claus Vinther Nielsen 

Specialerådsformand 

 
 
 
 
Claus Vinther Nielsen 
Professor, Chief Physician, PhD 

Tlf. + 45 7841 4440/+45 4028 8134 
Mob. +45 2223 9488 
claus.vinther@stab.rm.dk 

 

DEFACTUM ▪ Region Midtjylland  

Koncern Kvalitet 
MarselisborgCentret. P.P. Ørums Gade 11 ▪ Bygning 1B ▪ 8000 Aarhus C 

 

www.defactum.dk 

LinkedIn 

Nyhedsbrev 
 

 
 
https://riworldcongress2020.com  

 

#MovingSocieties  

#RIWorldCongress2020  

#Rehabilitation2020 
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Fra: Sundhed Sundhed_Hospitalsplan (Funktionspostkasse)  
Sendt: 30. januar 2020 15:16 
Til: Anders Bojesen; Anders Tøttrup; Anne Louise Bach Christensen; Anni Ravnsbæk Jensen; Bjarne 
Kuno Møller; Carsten Schade Larsen; Charlotte Green; 'ct@dadl.dk'; Claus Vinther Nielsen; Ellen-
Margrethe Hauge; Else Randers; Eva Aggerholm Sædder; Gitte Højbjerg Jacobsen; Gorm von 
Oettingen; Ivana Andelkovic; Christian Gerdes; Jesper Mortensen; Judith Becker Nissen; Lars Bjørn 
Stolle; Lars Ilkjær; Lene Hedelund; Lene Raun Nielsen; Lise Leth Jeppesen; Maria Halberg; Michael 
Borre; Mikkel Funding; Nete Hornung; Niels Frost Andersen; Pernille Hauschildt; Sanne Fisker; Steen 
Olesen; Stephen Jacques Hamilton Dutoit; Sven Erik Nørholt; Svend Ellermann-Eriksen; Søren Peter 
German Jørgensen; Søren Rittig; Troels Fogh Pedersen; '"De 9" bruger- og pårørendeorganisation, 
psykiatri'; '3F'; 'Alzheimersforeningen'; 'Astma-Allergi Danmark'; 'Blå Kors'; 'Danmarks 
Apotekerforening'; 'Danmarks Lungeforening'; 'Dansk Handiap Forbund'; 'Dansk Kiropraktor Forening'; 
'Dansk Lægesekretærforening'; 'Dansk Psykologforening'; 'Dansk Sygeplejeråd'; 'Danske 
Bioanalytikere'; 'Danske Fodterapeuter'; 'Danske Fysioterapeuter'; 'Danske Handicaporganisationer'; 
'Danske Patienter'; 'Danske Regioner'; 'Diabetesforeningen'; Dorte Lander Rasmussen; 
'Ergoterapeutforeningen'; 'Fag og Arbejde (FOA)'; 'Farmakonomforeningen'; 'Foreningen af 
Radiografer i Danmark'; 'Foreningen af Speciallæger (FAS)'; 'Foreningen Forældre og Fødsel'; 
'Foreningen RYK'; 'Foreningen SAND'; 'Gigtforeningen'; Helle Kruuse-Andersen; 'Hjernesagen'; 
'Hjerneskadeforeningen'; 'Hjerteforeningen'; 'Jordemoderforeningen'; Kommuner; 'Kræftens 
Bekæmpelse'; 'Landsforeningen Bedre Psykiatri'; 'Landsforeningen for nuværende og tidligere 
psykiatribrugere (LAP)'; 'Landsforeningen Liv&Død'; Leon Hiitola Iversen; 'Lægeforeningen 
Midtjylland'; 'Lægemiddelstyrelsen'; Marianne Jensen; Mette Dahl Jacobsen; 'Nyreforeningen'; 
'Patientforeningen'; 'PLO i Region Midtjylland (PLO-M)'; 'Psoriasisforeningen Danmark'; Rachel 
Mortensen; 'Region Hovedstaden'; 'Region Nordjylland'; 'Region Sjælland'; 'Region Syddanmark'; 
'Røde Kors'; 'Scleroseforeningen'; 'SIND'; 'Sundhedsstyrelsen'; 'Tandlægeforeningen'; Troels Krarup 
Hansen; 'VIA University College'; 'Yngre Læger (YL)'; 'Ældresagen'; 'Aarhus Universitet'; Lasse 
Nørgaard; Lee Uldahl Jensen; Anne Marie Mathiesen; Birte Markfoged; Herdis Hansen; Kirsten Ørom 
Larsen; Lene Dorit Christensen Simonsen; AUH Hovedpostkasse (Funktionspostkasse); HE Midt Post 
(Funktionspostkasse); HE Vest Hovedpostkasse (Funktionspostkasse); PS Psykiatri og Social 
(Funktionspostkasse); RH Horsens Post (Funktionspostkasse); RH Randers Hovedpostkasse 
(Funktionspostkasse) 
Cc: Claus Brøckner Nielsen; Phuong le Reisinia; Per Sabro Nielsen; Jørgen Schøler Kristensen; Claus 
Heikki Paavo Thomsen; Lone Winther Jensen; Nils Falk Bjerregaard; Jens Friis Bak; Pernille Blach 
Hansen; Ole Thomsen; Anders Kjærulff; Rikke Skou Jensen; Dorthe Klith; Lone Düring; Flemming 
Bøgh Mikkelsen; Carsten Lind; Mette Byrgiel Bach; Stine Bligaard Madsen 
Emne: HØRING: Ny sundheds- og hospitalsplan i Region Midtjylland. Frist 15. marts 2020 
 
 
Til adressaterne på høringslisten  
 
Regionsrådet har den 29. januar 2020 godkendt udkast til sundheds- og hospitalsplan, som nu sendes 
i høring med frist den 15. marts 2020.  
 
Sundheds- og hospitalsplanen består derfor af to dele:  
 
• En politisk del, der beskriver, hvilken retning regionsrådet ønsker at sætte for fremtidens 

sundhedsvæsen og tilhørende konkrete handlinger.  
 

• Et tilhørende plangrundlag, der beskriver sundhedstilstanden i regionen, organisering af og 
samarbejde i det nære sundhedsvæsen, plangrundlag for hospitalerne (somatik og psykiatri), 
forskning og udvikling samt arbejdsstyrkeplanlægning og uddannelse.  
 

Dette er tilsammen det politiske og administrative grundlag for Region Midtjyllands sundheds- og 
hospitalsplanlægning.  
 
Vedhæftet er høringsbrev og oversigt over høringsparter samt sundheds- og hospitalsplanen i pdf. 
 



5

Alle interesserede kan til og med den 15. marts 2020 sende høringssvar til 
sundhed.sundhed_hospitalsplan@rm.dk 
 
Høringssvarene bliver offentliggjort, og kan, efterhånden som de modtages, læses her: 
https://www.rm.dk/sundhed/fremtidens-sundhedsvaesen/sundheds--og-hospitalsplan-for-region-
midtjylland/indkomne-horingssvar-til-sundhedsplanen-2020/ 
 
 

Med venlig hilsen 

Mette Byrgiel Bach 
Specialkonsulent 
Tel. +45 213 65 213 
mette.byrgiel.bach@rm.dk  
Sundhedsplanlægning ▪ Region Midtjylland 
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg 

 

www.rm.dk  
 


