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På vegne af Regionsterapeutrådet i Region Midtjylland fremsendes hermed høringssvar til 
sundhedsaftalen 2015-2018 
 
Regionsterapeutrådet finder, at der overordnet er tale om en visionær og værdibaseret 
sundhedsaftale, som vil bidrage til at facilitere samarbejdet om og med patienten på dennes 
præmisser. I forhold til anvendelse i praksis er det imidlertid afgørende, at det er præciseret, 
at den værdibaserede tilgang ikke må skabe ringere vilkår for patienten, end den eksisterende 
aftale, f.eks. i forhold til kommunale forberedelsestider eller aftalen om initiativpligt. 
 
Regionsterapeutrådet hilser velkomment, at Sundhedsaftalen adresserer den kompleksitet, 
som patienter / borgere med behov for længerevarende rehabiliteringsforløb har behov for, 
herunder involvering af hele patientens livssituation og samarbejde og koordinering mellem 
sektorerne.  
 
Hvad angår træningsområdet bør det sikres, at aftalen tager højde for den kommende 
reviderede bekendtgørelse om genoptræningsplaner og vejledning om træning i regioner og 
kommuner.  
 
Kommunernes indsatser for at afkorte indlæggelser blandt andet med brug af akutpladser vil 
indbefatte et stort kendskab til de respektive patientkategorier (s.34). Formålet med 
akutpladserne er tiltalende blandt andet med hensyn til nærmiljø, men stratificeringen i at den 
rigtige patient kan gøre brug af denne mulighed må vægtes meget højt. Hvordan sikres 
visiteringen bedst muligt ved brugen af sådanne funktioner fremover? 
 
Udgående funktioner fra hospitalerne kan med fordel nytænkes, sådan at der også blive større 
mulighed for at dele viden med kommune, pårørende etc. og sikre et sammenhængende 
patientforløb. Opgaverne vil kunne løftes af sammen og af flere faggrupper alt efter opgavens 
karakter. Et vigtigt redskab i denne proces må være at der på forhånd er aftalt en fornuftig 
økonomisk sammenhæng mellem ydelserne og den tiltænkte hensigt.   
 
Kapitlet om hjælpemidler og behandlingsredskaber bør mere tydeligt beskrive opgavedelingen 
og serviceniveau i praksis. Dette gælder både på tværs af sektorer og internt mellem 
hospitalerne i Region Midtjylland. Der opleves fortsat udfordringer i samarbejdet omkring 
afgrænsning af behandlingsredskaber i forhold til hjælpemidler, afgrænsning mellem 
hjælpemidler efter serviceloven og træningshjælpemidler samt initiativpligt og 
forberedelsestider. Netop hjælpemiddelområdet er et vigtigt område i forbindelse med 
overgang mellem sektorer, og effektivisering af samarbejdet på dette område bør derfor 
fortsat prioriteres højt i aftaleperioden.  
    
Vi håber, ovenstående kommentarer kan bidrage til det videre arbejde. 
Vi stiller os gerne til rådighed med henblik på at uddybe vores høringssvar, såfremt det måtte 
ønskes.  
 
Med venlig hilsen 
Lene Lange, formand 
Regionsterapeutrådet 
 
 
 
 


