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Midtklyngens input til Region Midtjyllands arbejde med ny sundheds- og hospitalsplan
Som et led i Region Midtjyllands arbejde med en ny sundheds- og hospitalsplan har klyngerne
mulighed for at komme med input. Klyngestyregruppen i Midtklyngen har drøftet emnet på sit
møde den 22. marts. og fremsender hermed bemærkninger. Drøftelsen tog afsæt i et notat vedr.
den politiske rammesætning for arbejdet med sundheds- og hospitalsplanen.
Midtklyngen vil gerne takke for muligheden for at give input. Region Midtjyllands sundheds- og
hospitalsplan vil sætte retningen for udvikling af det regionale sundhedvæsen de kommende år,
og det er helt centralt, at den understøtter det fælles arbejde med at udvikle det nære
sundhedsvæsen. Vi vurderer, at den politiske rammesætning samlet set adresserer væsentlige
sigtelinjer og temaer. Og at de er i tråd med de fælles målsætninger i den kommende nye
sundhedsaftale.
Konkret har vi følgende bemærkninger:


Vedr. punkt 4 ”Behandling på patientens præmisser og brug af patienternes egne
ressourcer” adresseres borgerperspektivet i form af ønsker og eksempler på involvering
af borgerne. Punktets 2. afsnit har dog en anden karakter, idet der her adresseres et
systemperspektiv – og ikke et borgerperspektiv. Vi vil foreslå, at sondringen mellem
patienthensyn og systemhensyn fremstår mere tydeligt, og at det tydeliggøres, hvad der
menes med, at løsningerne skal være ”i balance” for de enkelte sektorer. Her kunne der
med fordel henvises til sundhedsaftalen som den fælles forpligtende aftale, der
fastlægger de bærende samarejdsprincpper og målsætninger for det tværsektorielle
samarbejde.



Vedr. punkt 7 ”Særlige indsatområder” foreslås at afsnittet også adresserer mestring og
rehabilitering som en helt afgørende og grundlæggende tilgang i alle sektorer i arbejdet
med mennesker med multisygdom.



Vi noterer med tilfredshed, at der tages afsæt i en hospitalsstruktur med 5 bæredygtige
og robuste akuthospitaler.
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