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Høringssvar fra Patientinddragelsesudvalget

Høringssvar angående udviklingsplanen for
Regionshospitalet Silkeborg
Patientinddragelsesudvalget i Region Midtjylland vil gerne takke for
muligheden for at afgive høringssvar til ovennævnte plan.
Vi er i PIU meget glade for at det denne gang er en udviklingsplan og
ikke en afviklingsplan vi skal kommentere på.
Vi ser Regionshospitalet i Silkeborg som et fyrtårn i
sundhedsvæsenet, hvor der til stadighed afprøves nye
udviklingsmuligheder til gavn for mange af de patientgrupper, vi
repræsenterer.
Muligheden for en sammedags-udredning, hvor vi i mange tilfælde
taler om flere samtidige lidelser, er en gevinst for den berørte borger,
de pårørende og samspillet mellem de respektive speciallæger. Så
kan alle komme videre efter denne og på rette vej.
Ambitioner: her støtter vi op om de fastlagte ambitioner – så det
sikres at fælles udfordringer håndteres i fællesskab og løsningerne
udvikles i fællesskab med borgeren og de pårørende.
Ligeledes støtter vi op om ambitionerne for samarbejdet om nære og
sammenhængende patientforløb.
Når vi taler om Det nære sundhedsvæsen, er netop samspillet
mellem Regionshospitalet i Silkeborg, Silkeborg kommune og almen
praksis et eksempel på, hvordan alle aktører kan samspille med
borgeren/patienten i centrum. (jf. Sundhedsaftalen)
De sammedags-forløb som hospitalet gennemfører, medfører øget
livskvalitet hos de berørte borgere, der samtidig ved behov har en
livline til behandlingssystemet.
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Side 1

Et virkeligt positivt tiltag er etablering af fælles faciliteter på tværs af funktionerne for
styrkelse af det fælles udviklings- og forskningsmiljø, med henblik på udbredelse i hele
regionen m.m. Dette vil være til stor gavn også for patienterne.
Formålet for arbejdet i det strategiske samarbejdsforum kan vi kun tilslutte os – set i et
patientperspektiv – så også patientoplevelser inddrages i arbejdet.
Det tværsektorelle samspil via videokonsultation med patienten i centrum ser vi også som en
rigtig god mulighed, den er tidsbesparende og handlemuligheder afklares hurtigere.
Planen om at oprette delestillinger på sygeplejerskeområdet mellem hospitalet og kommunen
vil være et godt tiltag. Det skal jo også afklares hvordan denne stilling i så fald aflønnes og
struktureres i forhold til ledelsesansvar, men det vil være en mulighed for at skabe
sammenhæng i forløbet og sikre et godt forløb for borgeren.
Forsøg med patientinddragelse kan vi kun tilslutte os. Indtænker man også her
pårørendeinddragelse ved behov?
Samspillet mellem hospitalet, almen praksis og kommunen er en nødvendighed i forhold til
borgere med psykisk sygdom for at skabe sammenhæng i forløbet, både for patienten, men
også ved inddragelse af de pårørende.
Det fælles udviklingsforum som støtte til ældre medicinske patienter, kronikere m.fl. ser vi
som en nødvendighed for at opfylde forventningerne til det nære sundhedsvæsen, så vi håber
Silkeborg Kommune økonomisk vil støtte op om dette. Det er jo deres borgere. Resultaterne af
dette kan så efterfølgende udbredes til hele regionen. Det har haft god effekt i
Randersklyngen.
Et center for nære sundhedstilbud vil opfylde et vigtigt patientbehov.
Vi imødeser med glæde udmøntningen af udviklingsplanen for Regionshospitalet i Silkeborg og
bevillingen af de nødvendige midler til denne.
Visioner er godt, men handlemulighed er bedre.
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