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Patientinddragelsesudvalgets høringssvar på  

Region Midtjyllands Sundhedsplan. 

 
Patientinddragelsesudvalget har fået forelagt høringsudkast til 
Sundhedsplanen for 2015-18. 
 
Patientinddragelsesudvalget finder, at der er mange gode intentioner 
i Sundhedsaftalen, der viser, at aftalen er skrevet på Patientens 
præmisser. Vi finder, at både visionerne, værdierne og de 
sundhedspolitiske mål for det fælles sundhedsvæsen er både gode og 
relevante. 
 
Patientinddragelsesudvalget ser gerne, at betegnelsen på patientens 
præmisser får en tilføjelse så det bliver: På patientens præmisser i et 

partnerskab med pårørende og det behandlende system. 

 

Sundhed: Vi finder, at det er vigtigt, at der er stor fokus på 
SUNDHEDSFREMMENDE initiativer, inden borgeren bliver patient. Det 
er også særdeles vigtigt, at der finder en tidlig opsporing sted af de 
borgere, der er i farezonen for at skulle stifte bekendtskab med det 
sundhedsbehandlende system, så der kan sættes massivt ind med 
råd, træning og anden hjælp i hjemmet.  
 
Samarbejde: Vi mener, at mange hospitalsindlæggelser og 
genindlæggelser kan undgås, hvis der sættes fokus på samarbejde 
mellem borgeren, den pårørende, den praktiserende læge, 
sygeplejersken og hjemmeplejen. Her vil den gensidige rapportering 
kunne opspore de borgere, der er i fare for at blive indlagt af årsager, 
der ville kunne klares i hjemmet, hvis alle var blevet orienteret. 
 
Fælles sprog: Det er vigtigt, at der er et fælles, forståeligt sprog 
alle sektorer imellem og at borgeren og pårørende inddrages i alle 
beslutninger, så borgeren ikke havner mellem ”to stole”.  
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Side 2 

 

Det hele menneske: Vi finder, at det er fint, at sundhedsaftalen nu omhandler alle livets 
faser, så både sundhed, uddannelse, beskæftigelse og sociale forhold bliver taget i betragtning 
i behandlingen. 
 
Somatik/Psykiatri: Vi ser med tilfredshed på, at somatikken og psykiatrien samles.  
Vi ved, at mange personer med psykiske problemer også har en eller flere somatiske lidelser, 
og at levealderen for disse patienter er langt lavere end for den øvrige befolkning. 
 
Pårørende: I Sundhedsaftalen nævnes flere gange de pårørende. Vi er enige i, at pårørende 
ofte er en patients vigtigste støtte i forbindelse med alvorlig sygdom, og det er derfor 
afgørende, at sundhedsvæsenet inddrager pårørende som en ressource under 
sygdomsforløbet, og at de bliver en integreret del af patientens samlede forløb, hvis patienten 
ønsker det, og i det omfang, det er hensigtsmæssigst for den enkelte pårørende. Det er 
desuden vigtigt at informere om patienters og pårørendes rettigheder og rådgive om 
muligheder for indberetning af evt. utilsigtede hændelser og om at søge om erstatning samt at 
klage, hvis der sker fejl. 
 
IT: Brugen af IT systemer og specielle programmer bør kunne deles og forstås af både 
hospitaler, de praktiserende læger og øvrige behandlere i kommunerne, som samtidig kvitterer 
for modtagelse. Vi kan dog være bekymrede for, om de gode intentioner om mere sundhed i 

det nære samfund, kan løftes af kommunerne med de ressourcer, der er til rådighed for dem. 
 
Vi synes, det er positive hensigtserklæringer, der søges konkretiseret med selve 
sundhedsaftalen. Selvom der er mange konkrete beskrivelser i sundhedsaftalen savnes også 
mere konkrete beskrivelser i teksten, særligt hvor der henvises til værktøjskasser, der ikke er 
sendt med i høring. Der er flere gode indsatser med i aftalen som vil kunne omfatte ældre 
medicinske patienter, fx medicingennemgang, tidlig opsporing, gode indlæggelses- og 
udskrivningsforløb, udgående teams og opfølgende hjemmebesøg. 
Det vil være oplagt at patientinddragelsesudvalget bliver inddraget i det fremtidige arbejde 

med såvel opfølgning som udvikling af de konkrete værktøjer.  

 
Patientinddragelsesudvalget har følgende kommentarer til de forskellige afsnit. 
 
Ad 2.4. Patientsikkerhed 

s. 11 om polyfarmaci: Det bør fremgå mere tydeligt i sidste kolonne ”hvem, hvad, hvornår” at 
der tilbydes medicingennemgang en gang årligt i almen praksis og afstemning ved hver 
kontakt med kommunal hjemmesygepleje. Det står mere klart med udskrivelse fra hospital. 
Det er oplagt at nævne samarbejde med farmaceuter, også for 
kommunerne/hjemmesygeplejen. Det bør også nævnes, at lægen i almen praksis bør 
kontaktes med henblik på justering af medicinen. 
S. 12 om dosisdispensering: Det er ikke klart, hvordan dosisdispensering giver "mere frihed og 
ansvar til borgeren". Særligt for patienter, der anvender flere slags medicin, bør ansvaret for 
medicinen ikke alene være patientens. 
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Ad 2.6. Differentieret indsats 

Uden adgang til værktøjskassen er det ikke muligt at vurdere og kommentere, hvad den 
konkrete differentiering vil betyde i praksis. Det er vigtigt, at det er den enkelte patient, der er 
i centrum, også i forhold til, at patienten er inddraget i vurdering af egne behov og ressourcer, 
og at der kan foregå en løbende justering/differentiering. 
 
Ad 3.7. Styrket forebyggelsesindsats for mennesker med en eller flere kroniske og 

langvarige sygdomme 

Forløbsprogrammer bør også kunnet tilpasses og omfatte multisyge og ikke kun være 
målrettet adskilte diagnoser. Der bør beskrives rammer for patientinddragelse. 
 
Ad 4.1. Pleje og behandling 

s. 31: Om tidlig opsporing under punktet "det kommunale personale" bør det tilføjes, at øget 
behov for hjemmehjælp kan være en indikator på, at borgerens helbred ikke har det godt, og 
at hjemmehjælp derfor bør følges op, f.eks. med lægebesøg. Det er vigtigt, at tidlig opsporing 
tænkes sammen med patientinddragelse og foregår sammen med borgeren, så personalet ikke 
taler udenom men med patient/borger.  
 
s. 33: Der bør være ensartet niveau for eksisterende brugerbetaling for medicin vs. udlevering 
af medicin som led i sygehusbehandling. Hvor der ikke er klare retningslinjer for kørsel, 
udgifter til hygiejneartikler, mad, mv. bør en udvikling med ophold på akutstuer frem for 
indlæggelse på sygehus ikke føre til øget brugerbetaling for den enkelte patient. 
 
s. 34: Det bør fremgå tydeligt, at borgeren modtager behandling i nærmiljøet, uden at der gås 
på kompromis med den sundhedsfaglige kvalitet. Det bør fremgå tydeligt, at patienter sikres 
adgang til lægefaglig udredning og behandling og fortsat har tryghed for at kunne blive indlagt 
på sygehus. Hvorvidt den enkelte patient skal indlægges på sygehus eller på akutstue bør 
være baseret på en sundhedsfaglig vurdering og tage hensyn til patientsikkerhed, og ikke 
være en administrativ eller økonomisk afgørelse. Det bør nøje fremgå hvad forskelle i ydelser 
er og hermed patientsikkerhed i forhold til forskellen på ophold på en akutplads og et 
udgående akutteam på besøg i eget hjem. Det er relevant, at der som nævnt skal måles på 
effekt af de kommunale akutstuer, her vil det være relevant også at inkludere triple aim 
(reducering af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser) tilgangen med såvel 
helbredseffekt og borgeroplevet kvalitet som supplement til den økonomiske effekt. 
 
s. 35: Det vil være relevant, at hospitalernes udgående teams, fx geriatriske, ikke kun 
fungerer til eget hjem, men også til kommunale plejehjem og akutstuer. 
 
s. 36: Det er relevant jf. ovenfor, at det ikke kun er almen praksis, der søges til lægedækning 
til akutstuer, men også speciallæger fra sygehuse. 
 
s. 37: Godt med aftale om opfølgende hjemmebesøg samt handleplan. Det kan være relevant 
at tilføje, at såvel personale fra sygehus, fra almen praksis som fra kommune kan iværksætte 
besøget. 
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s. 39: Der mangler præcise formuleringer om, hvordan patientforløbet med telemedicinsk 
sårvurdering kan tilgodese patienten. Det kan f.eks. være ved, at patienten får mulighed for at 
beslutte tidspunktet for tilsyn af såret, således at det passer ind i patientens hverdag og øvrige 
gøremål. Eller øvrige tiltag, som kan øge patienttilfredsheden. Det bør også beskrives, på 
hvilke måder borgerne får bedre muligheder for at kommunikere med sundhedsprofessionelle, 
og hvorvidt der f.eks. er åbne telefonlinjer, døgn-support med behandlere eller lign. 
 
s. 41: Det er uklart, hvad værktøjet om den gode udskrivelse indebærer. Der bør være 
beskrivelse af samarbejdet for forløbskoordination. Det vil være oplagt at indgå konkrete 
aftaler om sammenhængende indsatser til ældre medicinske patienter som fx fremskudt 
kommunal visitation og opfølgning efter indlæggelse. Det bliver nævnt i afsnit 6.3. side 82 om 
den ældre medicinske patient, at der er forskellige projekter, men ikke konkret, hvad aftalen 
dækker i hele aftaleperioden. (Den bør som minimum dække opfølgende hjemmebesøg og 
fælles regional-kommunal forløbskoordination, jf. den nationale handlingsplan for den ældre 
medicinske patient). 
 
Det velkoordinerede indlæggelses- og udskrivningsforløb bør også omfatte inddragelse af 
patienten. Det er vigtigt med dialog og inddragelse i udskrivningsforløb, så patient og evt. 
pårørende er med i beslutninger. Det fremgår ikke klart, hvad sundhedsaftalen her dækker. 
Det bør være en del af den gode udskrivning, at planlægning af og selve udskrivningen 
foregår, så patienten og evt. pårørende formår at udtrykke egne behov og ressourcer og er 
trygge ved forløbet. 
 

Der mangler endvidere klar aftale om, hvem der kan være kontaktperson for 
borgeren/patienten. 
 

Ad 4.2. Hjælpemidler og behandlingsredskaber 

s. 45: Der bør i sundhedsaftalen være beskrivelse af, hvordan borgeren får de nødvendige 
behandlingsredskaber og hjælpemidler. Det er vigtigt med klare aftaler for hjælpemidler og 
behandlingsredskaber, så der bl.a. ikke opstår ventetid på udlevering heraf. Det er ikke 
tilstrækkelig klart beskrevet, hvordan ansvaret er fordelt i forhold til sygehus/kommune og 
hjælpemidler/behandlingsredskaber, og hvad man kan forvente som patient. Der står bl.a., at 
det løbende revideres i aftaleperioden. Dette er ikke dækkende jf. vejledningen, hvoraf det 
fremgår at der skal aftales opgavefordeling i sundhedsaftalen. Det bemærkes, at dette tidligere 
var obligatorisk indsatsområde i sundhedsaftalen. Det lyder positivt, at der findes et 
afklaringskatalog, men det skal fremgå af sundhedsaftalen, hvordan opgaverne fordeles.  
 
Ad 4.3. Træning og rehabilitering 

s. 46: Bemærk, at der er kommet ny vejledning om genoptræning, og derfor bør referencen til 
vejledningen fra 2009 opdateres.  
s. 47: Der er stort set ikke beskrevet noget om samarbejdet om genoptræning. Jf. den nye 
vejledning, så skal det f.eks. fremgå, hvordan ventetider nedbringes.  Dette nævnes ikke i 
aftaleteksten. Det fremgår heller ikke, om almen praksis kan henvise til genoptræning efter 
Serviceloven. 
 
 
 



 
 

Side 5 

 
s. 47: Der mangler tydeligere formuleringer om sammenhængende rehabiliteringsforløb. 
F.eks. står der under "hvordan": ”Rehabiliteringsindsatsen skal koordineres internt i sektorerne 
mellem afdelinger/forvaltninger og på tværs af sektorerne”. Dette lyder mere som en 
hensigtserklæring, end som en aftale om snitflader og ansvarsfordeling. Som borger vil det 
være svært at forholde sig til, hvor man skal og kan henvende sig. Der henvises også til 
"interne retningslinjer" – men også dette er alt for abstrakt.  
 
s. 48: Afsnit om genoptræning skal beskrive, hvordan koordineringen vil foregå. Der mangler 
mål for nedbringelse af ventetid (samt udgangspunkt). 
 
Der savnes en beskrivelse af hvordan specialsygehusene inddrages i genoptrænings- og 
rehabiliteringsområdet. Der er områder, hvor hverken de regionale sygehuse eller kommuners 
viden rækker, her skal der specialviden til, og der skal henvises til det fra sygehus eller 
praktiserende læge. 
 

Ad 4.5. Indikatorer 

Generelt må der gerne være supplerende indikatorer, der relaterer til den 
borger/patientoplevede kvalitet – i tråd med ambitionen om triple aim tilgangens mål om at 
inkludere den borgeroplevede kvalitet. 
 
Forslag til supplerende indikatorer: 
 
1. At andelen af borgere, der oplever fejl eller mangler pga. mangelfuld patientsikkerhed, 
reduceres. 
2. At andelen af borgere, der oplever at blive inddraget i eget behandlings-, rehabiliterings- 
/genoptræningsforløb og pleje, øges. 
3. At andelen af borgere, der oplever at være trygge ved udskrivelsen, øges. 
4. At andelen af borgere, der oplever velkoordineret indlæggelse og udskrivning, øges. 
5. At andelen af borgere, der oplever ventetid på genoptræning efter sygehusindlæggelse, 
reduceres. 
 

Det er problematisk, at indikatoren for rehabilitering kun henvender sig til patienter i "den 
arbejdsdygtige alder". Det bør gælde alle, uanset alder. 

Ad 7.2. Løbende opfølgning og justering 

Patientinddragelsesudvalget ser frem til at være i dialog om den fremtidige opfølgning på 
sundhedsaftalen, monitering (sikring af udførelse) samt udvikling af de omtalte værktøjskasser 
og delaftaler. 

 

Med Venlig Hilsen 
 
Patientinddragelsesudvalget i Region Midtjylland 
Formand Birgit Hagen  


