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Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Sjællands opdateret Sundhedsplan 2018-2021
Region Sjælland har den 7. maj sendt udkast til en opdateret sundhedsplan for regionen i høring. Ifølge Sundhedslovens § 206 stk. 2 skal regionerne indhente rådgivning fra Sundhedsstyrelsen under udarbejdelse af sundhedsplaner.
Sundhedsstyrelsen tager i sin rådgivning udgangspunkt i Sundhedsloven og de
politiske målsætninger bag denne, Sundhedsstyrelsens ’Specialeplan 2017’, ’Planlægning af sundhedsberedskab’ (2017). Rapporter ’Styrket indsats for mennesker
med psykiske lidelser’ (2018) og ’Anbefalinger for organisering af den akutte
sundhedsindsats – planlægningsgrundlag for de kommende 10 år’ (2020).
Sundhedsstyrelsen har tidligere ydet rådgivning til regionens forskellige delplaner,
herunder rammerne for den akutte struktur i regionen, fødeplan, psykiatriplan,
sundhedsberedskabsplan m.fl. og skal henvise til disse svar i deres helhed.
Nedenfor følger Sundhedsstyrelsens rådgivning til det aktuelle udkast til sundhedsplan.
Generelt
Sundhedsstyrelsen konstaterer, at det fremsendte udkast til sundhedsplan er af
overordnet karakter og en opdateret udgave af Sundhedsplanen, hvorfor styrelsens
rådgivning også vil være overordnet. Der henvises i stedet til rådgivningen afgivet i
de enkelte delplaner nævnt ovenfor.
Sundhedsplanen fungerer som et samlet katalog for regionens planer og tilbud på
sundhedsområdet og har som formål at oplyse borgere om regionens sundhedstilbud. Der gennemgås adskillige overordnede områder, såsom psykiatri, beredskab
og sygehuse, hvortil der hører delplaner. Derudover beskrives særlige fokusområder, for eksempel pakkeforløb for kræft- og hjerteområdet, patienten som partner
og palliation i forbindelse med terminale forløb.
Sundhedsplanens form bærer præg af, at teksten er udarbejdet til en hjemmeside.
Der er således i højere grad tale om en samling af tekster end et samlet dokument
med status, udfordringer, visioner, målsætninger og initiativer i Region Sjælland.
Sundhedsstyrelsen finder det dog positivt, at det er forsøgt at gøre planen tilgængelig for regionens borgere.
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Derudover bemærker styrelsen, at afsnittet om ”Fødsler – et fleksibelt tilbud” ikke
indgår i den opdaterede sundhedsplan samt at fødeområdet generelt ikke indgår i
planen. Det ville styrke planen, hvis fødeområdet også indgik i sundhedsplanen,
der er tilgængelig for borgere på regionens hjemmeside.
Sundhedsstyrelsens kommentarer til konkrete dele af planen.
Kapitel 2
Sundhedsstyrelsen finder det positivt, at regionen har fokus på kronisk sygdom og
imødekommer de udfordringer, som mennesker med en eller flere kroniske sygdomme står over for, ved at oprette tværfaglige centre hvor læger fra en række relevante specialer samarbejder om et samlet udredningsforløb. Det er i høj grad relevant at udvikle og koordinere indsatser, der sikrer kvalitet, patientinddragelse, sammenhængende forløb for og ensartet tilgang til denne patientgruppe. Etableringen
af Regionalt Videnscenter for Multisygdom og Kronisk Sygdom er et positivt initiativ ift. at skabe mere viden om håndtering af behandlingen af multisygdomme i
sundhedsvæsnet.
Kapitel 5
I afsnit 5.2 beskrives almen praksis og deres samarbejde med eksempelvis sygehuse og speciallæger. Regionen kunne med fordel også nævne kommunale tilbud,
eksempelvis forebyggelsestilbud for patienter med kroniske sygdomme.
Kapitel 7
Sundhedsstyrelsen foreslår, at der i afsnittet vedr. børne- og ungdomspsykiatrien
ændres i formuleringen ”spiseforstyrrede” til ”mennesker med spiseforstyrrelser”,
således at beskrivelsen i højere grad tager højde for individet frem for diagnosen.
Styrelsen finder det positivt, at regionen er opmærksom på, at alle borgere har
samme muligheder for adgang til behandlingstilbud i Region Sjælland.
I afsnittet ”Udvikling og samarbejde” beskriver regionen samarbejdet mellem kommunale og regionale tilbud herunder forskellene i tilbuddene. Sundhedsstyrelsen
gør opmærksom på, at selvom der er overlappende målgrupper, har de to typer af
tilbud forskellige funktioner og er underlagt forskellige lovgivning mv.
Det kan derfor overvejes at præcisere afsnittet yderligere ift., hvordan de to tilbud
adskiller sig, da behandlingen i regionalt regi er mere specialiserede til mennesker
med behov for en sygehusindsats.
Kapitel 8
Det fremgår af afsnit 8.1, hvordan regionen håndterer pakkeforløb på kræftområdet. Det bemærkes, at regionen kan tilføje yderligere om samarbejdet med kommunerne, som står for en stor del af kræftrehabiliteringen.
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Sundhedsstyrelsen stiller sig afslutningsvis til rådighed i tilfælde af, at Region
Sjælland skulle have spørgsmål til rådgivningen. Styrelsen ser frem til at modtage
Sundhedsplanen for næste rådsperiode 2022-2025 og se regionens arbejde med at
koble det nye regionråds strategi med Sundhedsplanen.

Med venlig hilsen
Charlotte Hosbond
Enhedschef
Sygehusplanlægning
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