Mission og vision for Region
Syddanmarks sundhedsvæsen
Det er sundhedsvæsenet i Region Syddanmarks mission, at opnå størst mulig sundhed
for borgerne i regionen. Det skal ske ved:
•
•
•

at tilrettelægge god og rettidig undersøgelse, behandling, pleje og rehabilitering
at lindre smerte, bekymring og sorg for dem, som rammes af sygdom
at fremme sundhed og forebygge sygdom.

Sundhedsvæsenets primære indsats for at opnå sundhed er at undersøge, behandle, pleje
og rehabilitere de, som rammes af sygdom. Men med ovennævnte mål er det
understreget, at fremme af livskvalitet, forebyggelse af sygdom og den lindrende
(palliative) behandling også er vigtige opgaver for sundhedsvæsenet.
•
•

•

at være garant for, at regionen har et godt, sammenhængende og offentligt drevet
sundhedsvæsen
at udnytte de særlige forudsætninger, som Region Syddanmark har i kraft af et
veludviklet regionalt baseret og distribueret forsknings-, uddannelses- og
udviklingsmiljø af høj kvalitet, funderet omkring Syddansk Universitet, CVSU’er m.v.
at udvikle og styrke lands- og landsdelsfunktionerne på Odense Universitetshospital. Decentrale bæredygtige regionssygehuse med specialiserede funk-tioner,
forskning og uddannelse videreudvikles i en balance i forhold til Odense
Universitetshospital.

Det er Region Syddanmarks vision at skabe og udvikle:
Et sammenhængende og patientorienteret sundhedsvæsen ved:
•
•
•
•

at arbejde for et sundhedsvæsen, der tænker i helheder for den enkelte patient
at fastholde den praktiserende læges centrale rolle som patientens egen læge og
koordinator - særligt i forhold til de alvorligt og kronisk syge
at sikre kvalitet og sammenhæng i de sundhedsydelser, der leveres henholdsvis i
praksis og på sygehusene
at arbejde for at knytte aktørerne i praksis, kommuner og på sygehusene sammen,
blandt andet via gode samarbejdsrelationer og netværk mellem de implicerede
parter.

Et tidssvarende og kvalitetsbevidst sundhedsvæsen ved:
•
•
•

at levere sundhedsydelser af høj dokumenteret kvalitet til rette tid
at sikre og udvikle de højt specialiserede funktioner, så diagnostik, behandling og
forskning manifesterer sig på såvel nationalt som internationalt niveau
at sikre en hensigtsmæssig balance mellem de højt specialiserede funktioner på
Odense Universitetshospital og decentrale bæredygtige regionssygehuse med

•
•

•

•
•

specialiserede funktioner, der rækker op i det højt specialierede område, samt
forskning og uddannelse
at sikre forsknings-, uddannelses- og udviklingsmiljø af høj kvalitet funderet omkring
Syddansk Universitet, herunder Institut for Regional Sundhedsforskning
at sikre muligheder for, at regionens sundhedsvæsen er på forkant med den
medicinske teknologiske udvikling, og at der kan etableres væsentlige
internationale samarbejder. Det gælder inden for både de højt specialiserede
funktioner og basisfunktioner
at sikre, at sundhedsvæsenet opleves fleksibelt i forhold til at møde de stadig
skiftende behov efter sundhedsydelser, sådan at der leveres tilfredsstillende
ydelser, der matcher patienternes efterspørgsel
at sikre patienterne et decentralt og samarbejdende sundhedsvæsen med
valgmuligheder under respekt for kvalitet og økonomi
at dokumentere aktivitet, behandlingsresultater og ressourceforbrug i videst muligt
omfang.

Et effektivt og konkurrencedygtigt sundhedsvæsen ved:
•

•

at sikre, at sundhedsvæsenet i regionen er kendetegnet ved, at der skabes en
generel høj produktivitet, og at der er en effektiv ressourceudnyttelse blandt andet
via en hensigtsmæssig planlægning, incitamentsstyring, konkurrence og
samarbejde mellem driftsenhederne
at sørge for, at der ikke bliver en modsætning mellem et samarbejdende
henholdsvis et konkurrerende sundhedsvæsen. Tværtimod bliver konkurrence på
kvalitet, faglighed og økonomi et væsentligt element i visionen. Medmindre
kvalitetsmæssige eller væsentlige økonomiske forhold tilsiger andet, skal
behandlinger finde sted flere steder.

