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Sundheds- og hospitalsplan i høring
– høringsfrist den 15. marts 2020
Region Midtjylland har udarbejdet ny sundheds- og hospitalsplan,
som nu sendes i høring.
De forhold, vi skal arbejde med på sundhedsområdet, er gældende
for både den fysiske og den psykiske sundhed. Patientinddragelse,
håndtering af multisygdomme, anvendelse af digitale løsninger og
fokus på mere lighed i sundhed, er eksempler på udfordringer og løsninger, der går på tværs af somatik og psykiatri, og derfor har vi også udarbejdet en sundheds- og hospitalsplan, der går på tværs.
Sundheds- og hospitalsplanen har to formål. Det ene er at præsentere den retning regionsrådet vil sætte for fremtidens sundhedsvæsen
i regionen, og de områder, hvor Region Midtjylland vil lægge en særlig indsats i de kommende år. Det andet er at give samarbejdspartnere og borgere et samlet overblik over Region Midtjyllands arbejde
på sundhedsområdet.
Sundheds- og hospitalsplanen består derfor af to dele:


En politisk del, der beskriver, hvilken retning regionsrådet ønsker
at sætte for fremtidens sundhedsvæsen og tilhørende konkrete
handlinger. Der er fokus på følgende:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Fremtidens arbejdsplads
En sammenhængende akutindsats og hospitalsstruktur
Aarhus Universitetshospital - regionens faglige fyrtårn
Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
Fælles beslutningstagning og patientinddragelse
Digital sundhed
Sundhedsfremme og forebyggelse
Håndtering af multisygdomme
Personlig medicin
Sundhedsinnovation og udvikling
Forskning, uddannelse og læring.

Et tilhørende plangrundlag, der beskriver sundhedstilstanden i regionen, organisering af og samarbejde i det nære sundhedsvæ-
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sen, plangrundlag for hospitalerne (somatik og psykiatri), forskning og udvikling samt arbejdsstyrkeplanlægning og uddannelse. I
plangrundlaget henvises også til eksisterende planer og strategier.
Dette er tilsammen det politiske og administrative grundlag for Region Midtjyllands sundheds- og hospitalsplanlægning.
Rådgivning og høring
I udarbejdelsen af sundheds- og hospitalsplanen har Region Midtjylland blandt andet holdt borgermøder og inddraget de etablerede samarbejdsfora samt fået input fra regionens tværfaglige specialeråd og
de politiske samarbejdsparter i Sundhedskoordinationsudvalget og
Praksisplanudvalget.
Side 2

Regionsrådet har den 29. januar 2020 godkendt udkast til sundhedsog hospitalsplan, som nu sendes til Sundhedsstyrelsen med henblik
på rådgivning forud for den endelige godkendelse, jf. Sundhedsloven.
Herudover har regionsrådet har besluttet at sende forslag til sundheds- og hospitalsplan i bred høring. Høringsperioden strækker sig
frem til den 15. marts 2020.
Alle høringssvar bedes sendt elektronisk til sundhed.sundhed_hospitalsplan@rm.dk
Høringsversionen af sundheds- og hospitalsplanen ligger på regionens
hjemmeside www.rm.dk, og alle interesserede kan fra hjemmesiden
give høringssvar til sundheds- og hospitalsplanen. Høringsversionen
sendes desuden direkte til en bred kreds af interessenter på sundhedsområdet (høringsliste vedlagt).
Alle modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på regionens hjemmeside og indgå i den videre proces frem mod endelig behandling i
regionsrådet den 27. maj 2020.
Regionsrådet håber, at rigtig mange vil læse og afgive deres kommentarer til udkast til sundheds- og hospitalsplan for Region Midtjylland.
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