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Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

(Dette høringssvar er kun fremsendt pr. mail)
Vanløse, den 9. april 2008
Vedr.: Høringssvar fra Danmarks Lungeforening om Forslag til bruger-, patient- og
pårørende politik for Region Hovedstaden
Danmarks Lungeforening har med tak modtaget ovenstående materiale til høring. Danmarks Lungeforening beskæftiger sig med alle lungesygdomme, men er i disse år især optaget af lungesygdommen KOL, fordi det er en sygdom, som fylder meget i det danske sundhedsvæsen.
Vi finder det positivt, at Region Hovedstaden sætter fokus på brugere, patienter og pårørende ved at
indføre en politik for området, men for at politikken giver mening, mener vi, at det er vigtigt, at
politikken i højere grad er konkret i sine formuleringer. Som eksempler kan nævnes følgende:
Overskriften Vi tager hensyn til, hvem du er:
I anden bullet fremgår det, at Region Hovedstaden vil sikre god kommunikation, så viden om tilbud
og rettigheder er tilgængelig for alle, men det fremgår ikke, hvordan regionen vil sikre dette. For at
imødekomme brugere, patienter og pårørende kunne regionen med fordel præcisere, hvordan dette
vil ske.
Overskriften Vi træffer ingen beslutning om dig uden dig:
I første bullet fremgår det, at Region Hovedstaden vil inddrage brugere og patienter, med respekt
for, i hvilket omfang de selv vil eller kan inddrages. Undtagelser kan være, at brugeren eller
patienten ikke er i stand til selv at vælge. Her kunne det være nyttigt at præcisere, hvem og hvordan
regionen vil vurdere, at en patient ikke selv er i stand til at vælge.
Overskriften Vi slipper dig ikke, før du selv eller andre er klar til at gribe:
I fjerde og femte bullet står der, at Region Hovedstaden hhv. vil sikre kvaliteten af overgange
mellem myndigheder og sikre information om regionens tilbud. Her kunne regionen med fordel
præcisere, hvordan dette vil ske.
Endelig finder vi det relevant at inddrage erfaringerne fra forløbsprogrammer i den samlede
vurdering af politikken.
Venlig hilsen
Danmarks Lungeforening

Charlotte Fuglsang
Direktør

