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Medindflydelse  

Regionen meldte 7/11 ved Sophie Hæstorp Andersen ud, at regioner og 

hospitalsledelser ikke skal gætte på borgernes behov, hvorfor 57 »tilfældige« borgere 

og pårørende skal give deres individuelle bud. Umiddelbart sympatisk, men ser man 

på regionens håndtering af de mange byggerier, sundhedsplatformen og 

organisationerne med brede frem for individuelle kompetencer, må man spørge, om 

man mener brugerinddragelse eller har brug for en knage at hænge de gode viljers hat 

på.  

 

I følgegruppen for Nyt Hospital Nordsjælland har jeg ofte påpeget vigtigheden af at 

inddrage brugernes organisationer samt rådgivere med særlig forstand på 

tilgængelighed, og har med 20 års bred erfaring givet mange anvisninger på, hvilke 

forhold, man oftest ikke forstår konsekvensen af.  

 

I regionen er utallige eksempler på, at selv om der har været fokus på det, og regler er 

forsøgt fulgt, er tilgængeligheden kun delvist opnået. Trods lovning af, at 

brugerinddragelsen kommer senere, har det indskrænket sig til, at »brugerne« er 

medarbejderne, og så fremskredet i projektet kan jeg konstatere, at man har strøget 

mig med hårene.  

 

Det samme gælder sundhedsplatformen, hvor jeg siden præsentationen for politikerne 

28. oktober 2014 har påpeget, at platformen skal kunne bruges af borgere med 

handicap både som borgere og behandlere. Der findes både blinde fysioterapeuter og 

kiropraktorer, endnu flere ordblinde medarbejdere samt med fysiske og psykiske 

funktionsnedsættelser, som platformen også skal kunne bruges af. Siden dag ét for to 

år siden er det lovet, at når der er styr på implementeringen, ser man på 

tilgængeligheden. Senest er jeg blevet oplyst, at der ikke er penge til det, og man 

risikerer at stå med en sundhedsplatform til 2,8 mia. kr., som ikke kan bruges af 

mange borgere og medarbejdere.  

 

Holdningen blev bekræftet på et udvalgsmøde for nyligt, hvor man understregede, at 

man ikke vil have repræsentanter for organisationerne men helt almindelige borgere, 

og således så smal viden som muligt. 
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