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Emne: 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 
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 
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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. 
 

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 
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LinkedIn 

Nyhedsbrev 
 

 
 

https://riworldcongress2020.com  

 

#MovingSocieties  

#RIWorldCongress2020  

#Rehabilitation2020 
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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:  
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• 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. 
 
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 
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