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Disposition

� Lovgrundlag

� Fundament for Region Midtjyllands nye sundhedsplan

� Sundhedsplanens formål

� Tre hovedspor i sundhedsplanen
� Patienten bestemmer (?)
� Fremme befolkningens sundhed
� Den højeste kvalitet

� Tidsplan: Inddragelse af kommunerne
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Lovgrundlag: Sundhedsloven

� ”§ 206. Regionsrådet udarbejder en samlet 
plan for tilrettelæggelsen af regionens 
virksomhed på sundhedsområdet.

� Stk. 2. ..indhente Sundhedsstyrelsens 
rådgivning.

� Stk. 4. Regionsrådet indsender planen og 
senere ændringer heri til 
Sundhedsstyrelsen."
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Fundament for Region 
Midtjyllands nye sundhedsplan

Sundhedsplan

Sundhedsberedskabs-
og præhospitalsplan

Sundhedsaftaler

Psykiatriplan

Stråleplan

Hospitalsplan

Omstillingsplan

Kronikerstrategi

Kvalitetsstrategi

Palliativ plan/
hospiceplan Praksisplaner

Akutplan

Investeringsplan
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Sundhedsplanens formål

� At målrette sundhedsvæsenets ydelser og justere 
væsenets måde at fungere på, så borgerne får mest 
mulig sundhed for indsatsen

� At tage fat på sundhedsvæsenets centrale 
udfordringer og muligheder 

� At skabe kulturelle ændringer - strukturen ligger fast

� At udgøre et politisk værk, der kan fungere som 
overlevering fra det siddende til det nye regionsråd
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Tre hovedspor i sundhedsplanen
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Patienten bestemmer (?)

� Patienten bestemmer over eget liv og helbred

� Den bedste effekt af sundhedsydelser forudsætter, at 
patientens ressourcer inddrages

� Patientinddragelse kræver: 
� kendskab til patientens ressourcer og samlede 
situation

� Forventninger om, at patienten tager ansvar for sit 
eget helbred og behandling

� Rum til at patienten selv kan bestemme
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”Borgeren først” eller ”patienten 
bestemmer”

� Patienterne og familierne har ressourcer
- og nye forventninger

� Vi har brug for en bredere og mere præcis 
tilgang til borgerne – de har nye 
forventninger og vi har nye behov

� ”Fra hvad fejler du?” til ”hvad er vigtigt for 
dig?”.
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Den højeste kvalitet

Høj kvalitet skal sikres gennem:

� Specialisering og volumen

� Forskning i brede folkesygdomme

� Samarbejde på tværs af sektorer 
/sammenhængende sundhedsvæsen
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Fremme befolkningens sundhed I

� Ulighed i sundhed og i forudsætningerne for 
sundhed

� Forebyggelse tilpasset borgeren
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Fremme befolkningens sundhed II

� Fælles populationsansvar

� Anvende hinandens kompetencer

� Sammenhængende sundhedsvæsen med 
udgangspunkt i borgeren
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Tidsplan: Inddragelse af 
kommunerne

Fællesmøde mellem Sundhedskoordinationsudvalget og kommunale 
formænd og næstformænd for udvalg på social- og sundhedsområdet

4. februar 2013

Drøftelse af sundhedsplanen i Sundhedskoordinationsudvalget7. marts 2013

Udkast til sundhedsplan sendes i høringApril 2013

HøringsfristJuni 2013

2. Behandling af sundhedsplanen i regionsrådetOktober 2013

Drøftelse i Kontaktudvalget for Sundhedsstyregruppen7. januar 2013

Drøftelse af temaerne i sundhedsplanen med Sundhedsbrugerrådet og 
patientforeninger

Januar-februar 2013 

Politisk drøftelse i Region MidtjyllandDecember 2012

Kontaktudvalgsmøde16. november

Drøftelse af temaer i sundhedsplanen i sundhedsstyregruppen8. november

Administrationen udarbejder udkast til planenNovember-januar

Orientering om arbejdet og drøftelse af temaer i sundhedsplanen i 
Kommunaldirektørnetværket

26. oktober 2012
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Tak for opmærksomheden


