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Til Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland

Høringssvar til strategi for sundheds- og psykiatrihuse i Region Midtjylland
Favrskov Kommune har 1. marts 2021 modtaget udkast til strategi for sundheds- og
psykiatrihuse i Region Midtjylland til høring med frist 29. april 2021.
Favrskov Kommune finder overordnet, at strategiens pejlemærker er relevante og
bemærker med tilfredshed, at udbygning og udvikling af sundheds- og psykiatrihusene
skal ske med afsæt i visionerne i vores fælles Sundhedsaftale. Det gælder bl.a.
visionen om mere lighed i sundhed – både socialt og geografisk.
Favrskov Kommune har sundhedscentre i byerne Hammel, Hadsten, Hinnerup og
Ulstrup. Der er et velfungerende samarbejde med Region Midtjylland om flere
regionale tilbud i kommunens sundhedcentre, hvor borgerne tilbydes
jordemoderkonsultationer, hørekonsultationer, samtaler med sygeplejerske fra
ældrepsykiatrien og aktiv patientstøtte.
Favrskov Kommune ser stort potentiale i yderligere at udvikle tilbuddene i det nære
sundhedsvæsen. Sundhedshuse, psykiatrihuse og sundhedscentre spiller en
væsentlig rolle i denne udvikling – det gælder hvad enten husene er ejet af region,
kommune eller i et fællesskab.
Det er vigtigt, at Region Midtjylland er opmærksom på, at der ikke opstår en geografisk
skævvridning i forbindelse med udvikling og udbygning af tilbuddene i det nære
sundhedsvæsen. Regionens tilbud må ikke være afhængigt af, om der er et regionalt
ejet sundheds- eller psykiatrihus i borgernes bopælskommune eller ej.
Til eksempel har psykiatrihusene i Aarhus, Silkeborg og Nordvest i dag
overnatningstilbud til borgere med sindslidelse. Tilbuddet er til dem, der har brug for et
akut tilbud for at forebygge, at deres sygdom eller sociale situation udvikler sig i en
negativ retning. For at benytte tilbuddet, som er delvist regionalt finansieret, skal
borgerne imidlertid være bosiddende i en af de pågældende kommuner.
Favrskov Kommune opfordrer til, at man ved udviklingen af tilbuddene i sundheds- og
psykiatrihusene inviterer flere kommuner ind i samarbejdet og har øje for, at tilbuddene
også kan være relevante for borgere i nabokommunerne.
Derudover skal der være opmærksomhed på, at mange tilbud også kan implementeres
i de kommunalt ejede sundhedcentre og dermed komme tættere på og være til fordel
for flere borgere. Det gælder bl.a. virtuelle konsultationer, mulighed for
specialistrådgivning fra hospitalerne og flere regionale satellitfunktioner.
Endelig er det vigtigt, at der ved udvikling og udbygning af tilbuddene i sundheds- og
psykiatrihuse er fokus på at fremme den sociale lighed i sundhed. Sundhedsvæsenets
tilbud skal reelt være tilgængelige for alle. Der kan være behov for særlig
kommunikation eller støtte for at sikre, at ældre borgere eller borgere med kognitive
udfordringer også har mulighed for at benytte fx nye virtuelle løsninger.
Favrskov Kommune ser frem til samarbejdet om yderligere udvikling af det nære
sundhedsvæsen.

Med venlig hilsen
Grethe Villadsen
Formand for Social- og Sundhedsudvalget

Ulrik Johansen
Social- og Sundhedsdirektør

Postadresse:
Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 8964 1010
favrskov@favrskov.dk
www.favrskov.dk

03-03-2021

Sagsnr.
EMN-2021-00690
Dokument nr.
2408181
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Til Region Midtjylland

Dato: 22-03-2021
Sagsnr.: 29.00.00-K04-1-21
Henv. til: Ole Muff Andersen
Sekretariatet Social og Sundhed
Direkte tlf.: 9611 4106
Afdeling tlf.:9611 7585
Sundhed@Holstebro.dk
www.holstebro.dk

Holstebro Kommunes høringssvar vedr. Strategi for sundheds og psykiatrihuse i Region Midtjylland
Holstebro Kommune har med stor interesse læst Region Midtjyllands udkast til ”Strategi for sundheds og psykiatrihuse i Region Midtjylland” og vil gerne anerkende Region Midtjylland for et struktureret og gennemarbejdet stykke arbejde. Samtidig er vi
spændte på, hvordan planen bliver udlevet.
Gennemlæsningen har ført til nedenstående opmærksomheder under følgende overskrifter:
- Set-up og nærhed
- Indgang og sammenhæng
- Psykiatritilbud
Set-up og nærhed
Holstebro Kommune finder det positivt, at der i strategien er lagt vægt på nærhed, og
at der tages højde for øvrige tilbud og lokale behov, samt afstand til hospital.
Omsætningen af strategien er interessant i forhold til at sikre reel synergi imellem de
forskellige tilbud, der placeres ved siden af hinanden i et sundheds- og psykiatrihus.
Hvordan undgår man således, at tilbuddene fortsat eksisterer i hver deres virkelighed, med hvert deres budget, egne målsætninger mv?
Indgang og sammenhæng
Holstebro Kommune bakker op om intentionerne omkring mere samstemte forløb på
tværs mellem somatik og psykiatri. Omsætningen af strategien er også her interessant. Hvordan bliver det eksempelvis i praksis sikret en kobling, så borger på samme
dag kan møde til både psykiatrisk og somatisk behandling.
På samme måde er det interessant at fokusere på borgerens indgang til sundhedsog psykiatrihusene, således at man får man adgang til den hjælp og de tilbud, som
der til stede i husene.
Psykiatritilbud
Der bliver i strategien nævnt en række eksempler på sundhedstilbud, der er egnede
som tilbud tæt ved borgeren. Kunne man på samme måde opliste, hvad der er egnet
og kan forventes tilbudt inden for den regionale psykiatri?
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I strategien bliver der nævnt integrerede løsninger, hvor medarbejdere fra region og
kommune arbejder tæt sammen om borgeren. De kan med fordel blive konkretiseret
og uddybet med, hvordan den regionale psykiatri kan understøtte de mere forebyggende indsatser i kommunalt regi.
Det bliver nævnt, at man i Region Midtjylland vil prioritere udlejning af ledige lokaler
til kommunale sundhedstilbud og praktiserende læger herefter praksisydere med
overenskomst og relevante patientforeninger. Hvis der skal sikres sammenhæng indenfor psykiatri tilbuddene, er det også vigtigt at de kommunale, sociale tilbud her bliver prioriteret.

Med venlig hilsen
Jens Kristian Hedegaard
Formand
Social- og Sundhedsudvalget

Lone Becker
Direktør
Social og Sundhed

Afs. Strategi og Udvikling VS
Rådhustorvet 4, 8700 Horsens

Sagsnr. 29.30.00-A00-4-21
Dato: 27.4.2021

0

Høringssvar Horsens Kommune
Horsens Kommune har med interesse læst strategi for sundheds- og psykiatrihuse i
Region Midtjylland.
Horsens Kommune har et privat sundhedshus, hvor en stor del af de praktiserende
læger i Horsens by har praksis, sammen med blandt andet en stor fysioterapi,
tandlæger, børnepsykater mv. Samtidig er der på Regionshospitalet i Horsens både
somatik og regionspsykiatri.
Der er et tæt og dynamisk samarbejde mellem Horsens Kommune og de
praktiserende læger, somatisk og psykiatrisk sygehus.
Erfaringen i Horsens er, at det ikke nødvendigvis er de fysiske rammer der skaber
synergien og et nært og sammenhængende sundhedsvæsen for borgerne. Det er i
høj grad bundet op på relationer og forståelse for rammerne hele vejen rundt. Som
beskrevet i stratgegien er det vigtigt, at samarbejdet tager form med afsæt i
lokalbefolkningens behov, og det er rigtig godt at tænke civilsamfundet ind.
Horsens Kommune kan bakke fuldt ud op om strategien, som i høj grad lægger sig
op af visionerne i Sundhedsaftalen.
I Horsens Kommune kunne det være interessant at indgå et samarbejde i forhold til
døgndækket opholdsmuligheder for de borgere der er for dårlige til at være i eget
hjem, men som ikke har behov for specialiseret lægebehandling på en psykiatrisk
afdeling. Et samarbejde, hvor der døgnet rundt vil være regionale og kommunale
medarbejdere til at få ro på en situation, som ellers vil kunne indlæggelse. Et sted,
hvor man kunne forebygge indlæggelser, og samtidig skabe en ro og tryghed for
den enkelte borger.
Det vil aflaste en hårdt presset regionspsykiatri, og samtidig være et tilbud tæt på
borgeren og borgerens præmisser.

På vegne af Horsens Kommune
/
Ulla Hjorth
Specialkonsulent
ulla.hjorth@horsens.dk
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Lemvig, 21. april 2021
Til Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland
Lemvig Kommune takker for det fremsendte høringsudkast til strategi for sundheds- og psykiatrihuse i Region Midtjylland og afgiver hermed høringssvar.
Der er i strategien mange gode ambitioner, som Lemvig Kommune anerkender og støtter op
om. Vi har i Lemvig Kommune valgt at fremhæve nogle emner, der kræver særlig opmærksomhed.
Nærhed og brugen af virtuelle tilbud
Det er en vigtig ambition at etablere flere tilbud tæt på borgernes hjem, da vi – særligt inden
for psykiatrien – ser en tendens til, at borgere med langt til de regionale tilbud i langt mindre
omfang end forventet benytter disse tilbud. Samtidig kan det være en vigtig prioritet at udvikle
flere tilbud, der ikke kræver fysisk fremmøde, da det kan være med til at mindske ulighed i
sundhed. For nogle borgere er det langt mindre krævende at kunne få behandling direkte i
hjemmet og håbet fra Lemvig Kommune er derfor, at ambitionen om at etablere mulighed for
virtuelle konsultationer ikke kun vil henvende sig til koordinering mellem sundhedsaktører, men
også vil være rettet mod de borgere, der ikke har mulighed for at møde op i sundhedshusene.
Den videre udvikling af det nære sundhedsvæsen
Det brede spektrum af tilbud, som sundhedshuse er beskrevet til at kunne rumme, bifaldes. Det
vil have stor betydning for den videre udvikling af det sammenhængende sundhedsvæsen at
samle flere forskellige aktører, der ligeværdigt kan supplere hinandens indsats og derfor bifalder Lemvig Kommune det beskrevne potentiale for samtænkning af sundhedsydelser, samtidig
med at der er fokus på at samarbejde med aktører uden for sundhedshusene. Her er ambitionen om at bruge ligeværdig samskabelse og partnerskaber til at nytænke og udvikle sundhedsløsninger i sundheds- og psykiatrihusene vigtig, og det er vigtigt at være opmærksom på, at der
skal arbejdes med historiske og kulturelle overbevisninger for at sikre, at målet om ligeværdighed også udleves i praksis.
Dog savner vi fra kommunal side konkrete betragtninger omkring mulighederne for samarbejde
i de forskellige typer af sundhedshuse – hvorvidt forskellen i ejerskab har en betydning for den
videre udvikling i praksis, og hvordan Regionen strategisk vil arbejde med de forskelle.
Kobling mellem somatik og psykiatri
Lemvig Kommune bifalder ønsket om en tættere kobling mellem somatiske og psykiatriske tilbud i sundhedshusene, da det kan give mere ligeværdig tilgang til de to områder. Samtidig er
der en viden om, at psykisk og somatisk sygdom ofte følges ad i større eller mindre omfang, så
tilbud på begge områder under samme tag vil give mening.

Venlig hilsen
Social- og Sundhedsudvalget, Lemvig Kommune
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Høringssvar til Strategi for sundheds- og psykiatrihuse

Randers Kommunes Socialudvalg og Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalg har
behandlet høringsudgaven af Strategi for sundheds- og psykiatrihuse.
Randers Kommune ser positivt på Region Midtjyllands Strategi for Sundheds- og
Psykiatrihuse og på pejlemærkerne som udgangspunkt for det tværfaglige og
tværsektorielle samarbejde. Pejlemærker som vi som kommune kan se os i.
Strategien fokuserer på og fremhæver flere ting, som både Randers Sundhedscenter
og Psykiatriens Hus prioriterer og arbejder med. Samtidig bliver vi i Randers
Kommune bekræftet i, at de funktioner der findes i Randers Sundhedscenter er
relevante funktioner at have placeret i et sundhedshus, heriblandt
jordemoderkonsultationer og mammografi screening. Randers Kommune ser
samtidig strategiens indhold som en anerkendelse af, at Region Midtjylland fortsat
ønsker en aktiv rolle i Randers Sundhedscenter og ønsker at styrke samarbejdet om
psykiatriske tilbud i Psykiatriens Hus i Randers.
Fra Randers Kommunes side ses der positivt på Region Midtjyllands ønske om et
tættere samarbejde og skabelsen og vedligeholdelsen i dialogerne om den fortsatte
udvikling af det nære sundhedsvæsen. Randers Kommune ser stor værdi i
sundhedshuse og har gode erfaringer både i forhold til samarbejde med Region
Midtjylland om tilbud i sundhedshuset og i forhold til drift af et stort sundhedshus
med forskellige aktører. Derfor ser vi i Randers Kommune frem til at blive inddraget i
det fremtidige samarbejde.
I Psykiatriens Hus i Randers er der et godt og velfungerende samarbejde med både
sundhedsområdet, frivillige foreninger og Region Midtjylland. Med regionspsykiatrien
samarbejdes der i Psykiatriens Hus i Randers bl.a. om lokalefællesskab, Recovery
skole og Peer uddannelse. Randers kommune ser muligheder i at udvikle og udbygge
disse tiltag i et samarbejde med Region Midtjylland og finder det positivt, at
strategien lægger op til et styrket samarbejde mellem aktørerne. Psykiatriens Hus i
Randers har opbygget en erfaring i at anvende virtuelle platforme, derfor findes det
positivt, at Region Midtjylland også ønsker at udbrede dette og give mere
sammenhæng i tilbuddene for borgerne.
I første kvartal 2022 åbner Havndal Sundhedshus. Vi ser med tilfredshed på, at
Regionen er interesserede i at placere tilbud i sundhedshuse tættere på borgerne og
håber, at Havndal Sundhedshus vil være en interessant placering for regionens tilbud.
Kommunen ser også positivt på, at Regionen vil etablere mulighed for virtuelle
konsultationer og samtaler og håber også her, at Region Midtjylland vil samarbejde
med Havndal Sundhedshus herom. På sigt ønskes det at kunne tiltrække
praktiserende læger til de nye lokaler i Havndal Sundhedshus, derfor noteres det
med tilfredshed, at Region Midtjylland vil arbejde på at samle flere praktiserende
læger i sundhedshusene.

Det ses tydeligt, at strategien er rettet mod regionens egne sundheds- og
psykiatrihuse og derfor har et fremtrædende behandlende- og patientrettet fokus.
Kommunens andel i sundhedshusene vil naturligt have et udspring i at tilbyde
sundhedsfremmende og forebyggende tilbud. Samtidig ses der i strategien et stærkt
fokus på selve sundheds- og psykiatrihusene, som centrum for sundhedsydelser. I
kommunen møder vi borgerne mange andre steder end i Randers Sundhedscenter og
Psykiatriens hus, bl.a. gennem udgående funktioner og virtuelle løsninger. Randers
kommune kunne ønske at der i udspillet var en tydeligere opmærksomhed på at
udnytte og udvikle alle muligheder for sundhedsydelser til borgeren i borgernes
nærmiljø. Samtidig ses der et behov for en tværgående dialog om forståelsen af
sundheds- og psykiatrihuse uafhængigt af ejerforhold. For borgernes skyld er der
behov for sammenhængende tilbud tæt på deres bopæl, uanset hvem der ejer det
pågældende sundhedshus.
Randers Kommune kvitterer for det interessante oplæg til en strategi for sundhedsog psykiatrihuse og ser frem til at blive inddraget i det fremadrettede arbejde, så vi i
fællesskab kan levere sammenhængende og kvalitetsrige sundhedstilbud tæt på
borgerne.

Med venlig hilsen
Helene Bækmark
Direktør for social- og arbejdsmarked

Christina Breddam
Sundhedschef
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Sagsbehandler

Kirsten Bjerg
Direkte telefon

99 74 12 43
E-post

kirsten.bjerg@rksk.dk
Dato

13. april 2021
Sagsnummer

21-007293

Til Region Midtjylland
Ringkøbing-Skjern Kommunes høringssvar vedr. Strategi for sundheds- og psykiatrihuse i
Region Midtjylland.
Ringkøbing-Skjern Kommune har med interesse læst Region Midtjyllands udkast til ”Strategi for
sundheds- og psykiatrihuse i Region Midtjylland” og vil gerne anerkende regionen for et godt stykke
arbejde.
I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi velfungerende sundhedshuse på de to tidligere sygehuse i Tarm
og Ringkøbing. Husene rummer både det kommunale Sundhedscenter Vest og en række andre
sundhedstilbud i form af praktiserende læger, fysioterapeuter, tandlæger og andre aktører på
sundhedsområdet.
I Ringkøbing er der desuden regional akutklinik, som er bemandet i dag- og aftentimer
Vi har et stort ønske om at de to huse bruges som en aktiv part i forhold til placering af lokale
sundhedstilbud som en del af det nære sundhedsvæsen.
Samtidig vil vi som kommune meget gerne inddrages i en dialog med regionen i forbindelse med
planlægningen af nye sundhedstilbud, så der kan tages hensyn til lokale forhold.

Venlig hilsen
Lennart Qvist
formand for Social- og Sundhedsudvalget
Hanne Simonsen
næstformand for Social- og Sundhedsudvalget
Anja Bach
Fagchef for Sundhed og Omsorg

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30
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Sagsnr. S2021-1452
Dok.nr. D2021-11549

Høringssvar - Samsø Kommune
Samsø Kommune hilser først og fremmest strategien for sundheds - og
psykiatrihuse i Region Midtjylland hjertelig velkommen. Vi glæder os til at komme
igang. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og en kommende
sundhedsreform er en meget nødvendig brik i det samlede sundhedsvæsen her og
nu men også på sigt.
Samsø Kommune værdsætter de overordnede formål med strategien og det
retnings-sættende format med fokus på fx forebyggelse, tættere på borgerne,
kvalitet og lighed i sundhed. Men vi savner måske flere konkrete bud på det absolut
nødvendige effektfulde samarbejde mellem region, kommune og praktiserende
læger. Herunder fx eksperimenterende input til forslag til kommende organisering
af sundhedshusene. Der tales dog om ligeværdig samskabelse og partnerskaber,
som ligger i tiden. Men hvornår tør vi tage de næste epokegørende skridt og tale
om fælles ledelse? Et er at visionen sætter retningen. Men der er ingen tvivl om, at
realiseringen af visionerne er afhængig at et godt og mere forpligtende og
effektorienteret samarbejde. Dette savner Samsø Kommune konkret
retningssættende bud på.
Samsø Sundheds- og Akuthus (SSA) vurderer vi til at være efter forholdene
velfungerende og allerede godt igang med at praktisere grundtanken omkring
sundhedsløsninger tæt på borgeren omend det kunne styrkes med flere
differentierede sundhedstilbud. Der foregår i dag et fint samarbejde i og omkring
regionen og kommunen mhp. At styrke det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen - både inden for psykiatri og somatik. Der er p.t. planlagt
prøvehandlinger indenfor palliativ pleje, brugerstyret seng, rehabilitering på
korttidspladser og sundhedsklinik. Senest har pandemien bidraget med, at alle tre
parter (region, kommune og de praktiserende læger) har bevæget sig forsøgsvis ud
af vores søjler, måske netop fordi Samsø er en ø og dermed er vant til særlige
rammevilkår, der kalder på unikke løsninger.
Men strategien og dermed SSA har potentialet til at kunne blive endnu mere
visionært, således at der kan leves op til Sundhedsaftalens visioner om mere lighed
i sundhed på borgernes præmisser, tæt på borgerne og mere sundhed for pengene.
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Den fysiske ramme omkring det praksisnære sundhedstilbud kan med fordel
invitere til endnu større praksisfællesskaber end det fremgår af høringsversionen.
Vi savner fx koblingen til uddannelsesområdet, praksisnær forskning,
velfærdsteknologi, jobcentret/arbejdsmarkedet og inddragelse af lokal- og
civilsamfund. Men Samsø Kommune ønsker også at fremhæve konkrete faggrupper
som psykologer, psykiatere, fysio- og ergoterapeuter, kiropraktorer,
socialsygeplejerske og socialrådgivere som i et tæt koordineret samarbejde vil
kunne betjene borgerne i et praksisfællesskab i et nært sundhedshus.
Strategien lægger op til at der tages afsæt i den lokal befolknings behov og af stand
til et hospital. Vi har naturligvis en interesse i, at vores udfordringer med
sundheden ligger til grund for de indsatser, som skal præge SSA. Her påpeger
Samsø Kommune vores interesse i at samskabe især omkring digitale løsninger for
at sikre adgang til specialiseret rådgivning. Herunder også et slags laboratorie for
nye velfærdsteknologiske løsninger som droner til transport af medicin og
podninger og E-sundhedshus med mulighed for fælles anvendelse af personale.
Men også at psykiatrien er repræsent eret med en digital løsning til fx at fremme
udskrivelser mellem det psykiatriske sygehus og hjemmet. Det vil også være oplagt
at placere et fælles Apotek på matriklen.

Ulla Holm – Formand for Social- og Kulturudvalget
Dorthe Lykke Jensen – Forvaltningschef for Social-, Sundhed- og
Beskæftigelse

Side 2 af 2
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14. april 2021

Høringssvar på Strategi for sundheds- og
psykiatrihuse i Region Midtjylland
Hermed fremsendes Silkeborg Kommunes høringssvar på ”Strategi for sundheds- og
psykiatrihuse i Region Midtjylland”. Høringssvaret er godkendt af Socialudvalget på møde
6. april 2021 og af Sundheds- og Ældreudvalget på møde 7. april 2021.
Silkeborg Kommune hilser strategi for sundheds- og psykiatrihuse i Region Midtjylland
meget velkommen og finder helt overordnet, at strategien sætter en fin retning for
udvikling af det nære og sammenhængende psykiatri- og sundhedsvæsen til glæde for
såvel borgere som pårørende. Her tænker vi særligt på, at borgerne og civilsamfundet er
tænkt ind som aktive samarbejdspartnere, og på, at der er tanker om at integrere
sundhedstilbud på tværs af det somatiske og psykiatriske område.
Strategien sætter en visionær retning for at udbygge og videreudvikle det i forvejen tætte
og forpligtende tværsektorielle samarbejde, som eksisterer i og omkring Psykiatriens Hus i
Silkeborg. Vi bemærker med tilfredshed strategiens ambitioner omkring koordinerede
indsatser i og omkring borgerens hjem og et forsat fokus på aktiviteter og samarbejder
uden for den fysiske lokalitet. Det vil i høj grad bidrage til en mere helhedsorienteret
indsats for og med borgeren.
Erfaringen fra etableringen af Psykiatriens Hus i Silkeborg Kommune er, at det har positiv
betydning, at Psykiatriens Hus har fysisk og geografisk lokation i Silkeborg. Samtidig er
erfaringen, at det ikke er den fysiske lokalitet og den geografiske placering af tilbuddet i
sig selv, der er den primære forudsætning for et nært og sammenhængende
sundhedsvæsen. Mere væsentligt for at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen er et
forpligtende samarbejde blandt ligestillede aktører i regionalt og kommunalt regi, der
sammen definerer og koordinerer hinandens særlige bidrag og de fælles opgaver og mål
for samarbejdet.
Silkeborg Kommune vil derfor opfordre til, at Region Midtjylland medtænker et
forpligtende samarbejde mellem ligeværdige aktører i alle faser af strategiens
implementering – et samarbejde, vi vil se frem til.

Med venlig hilsen

Helle Gade

Gitte Willumsen

Formand, Socialudvalget

Formand, Sundheds- og Ældreudvalget

Socialafdelingen
Sundheds- og Omsorgsafdelingen

Sagsnr.: EMN-2021-01595
Søvej 1  8600 Silkeborg
Tlf.: 89 70 10 00
www.silkeborg.dk
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Notat
16. marts 2021

Høringssvar til strategi for sundheds- og
psykiatrihuse i Region Midtjylland
Skanderborg Kommune hilser en ny strategi for sundheds- og
psykiatrihuse velkommen.
Skanderborg Kommune er enig i, at strategien kan bidrage til at
skabe et nært og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor man ved at sammentænke sundhedsydelser, som leveres af flere
aktører på tværs af hospitaler, kommuner og praksissektor - kan
gøre det nemmere at være patient. Samtidig flugter strategien i
høj grad med det setup, der allerede er i Skanderborg
Sundhedshus, hvor region, kommune, praksissektor og
civilsamfund leverer et bredt udbud af sundhedsydelser i huset.

Dato
16. marts 2021
Sagsnr.: 29.00.00-A00-8-21
Din reference
Signe Kromann Mølhave
Mobil: 24433271

Konkret har Skanderborg Kommune følgende bemærkninger til
startegien:


Skanderborg Kommune vil gerne indgå i forpligtende
samarbejder og indgå aftaler på klyngeniveau med henblik
på at skabe sammenhængende indsatser på tværs af
sundhedsvæsnet. Samtidig er der et stort ønske om, at
kommunerne fremadrettet inviteres ind i dialogen
omkring hvilke særlige kompetencer, der er tilstede i de
lokale sundhedshuse. Dette med henblik på at etablere
fælles viden omkring mulighederne, som kan bidrage til at
skabe sundhedsløsninger, der giver mening og værdi for
borgerne.



Skanderborg Kommune stiller sig positivt over for tanken
om at inddrage civilsamfundet - herunder borgere og
frivillige foreninger - i samarbejdet om
forebyggelsesinitiativer og tilbud i sundhedshusene.
Tanken flugter med kommunens vision ”Mennesker
møder mennesker”.



Skanderborg Kommune ser positivt regionens forslag om
virtuelle konsultationer og opfølgninger i tilknytning til
tilbud i sundheds- og psykiatrihusene. Virtuelle
konsultationer benyttes allerede i nogle sammenhænge og
ses gerne fortsat og udrullet yderligere. Erfaring med
virtuelle konsultationer viser nemlig, at indsatsen bidrager

Beskæftigelse og sundhed
Det Kommunale Sundhedscenter
Sygehusvej 7, 1.
8660 Skanderborg
www.skanderborg.dk

til mere sammenhængende forløb for borgerne og er med til at sikre, at forløb kan
koordineres og udvikles hurtigere end ved fysiske møder. Særligt positivt er løsningen i
forhold til de dobbelt diagnosticerede borgere, hvor kommunen kan gøre brug af
regionens ekspertise og kvalificere den udarbejdet plan for borgeren.


Skanderborg Kommune oplever, at der er stor efterspørgsel på lokaler i Skanderborg
Sundhedshus. Derfor er det positivt, at regionen har foretaget en prioritering ift.
udlejning. Kommunen er enig i prioriteringen og er interesseret i, at denne prioritering
bibeholdes.



Skanderborg Kommune opfordrer til, at der ved fremtidig udvikling af sundheds- og
psykiatrihuse er fokus på, at genoptræningsplanerne fra sygehusene sætter tydelig
retning for det videre arbejde i de lokale sundhedshuse. Dette for at sikre, at der er en
entydig plan og rollefordeling af forskellige aktørers ansvar for at planen udføres efter
hensigten. I forlængelse af dette anbefaler Skanderborg Kommune også, at det i
forbindelse med udarbejdelse af koordineringsplaner på det psykiatriske område bliver
tydeliggjort, hvilke aktører i regionalt og kommunalt regi, der her har ansvaret for de
forskellige indsatser, der indgår i koordineringsplanerne. Eksempelvis bør der være en
særlig opmærksomhed på, hvilke forventninger regionen har til den opgave, der
overdrages til kommunen, når borger udskrives hurtigt fra psykiatrien, således at
borgerne oplever en samlet plan for deres behandling og der ikke sker en
uhensigtsmæssig opgaveglidning.

Skanderborg Kommune vil gerne opfordre til, at der i udmøntning af strategien tages højde for
ovenstående og står naturligvis til rådighed for en uddybning af høringssvaret.

Venlig hilsen

Frands Fischer
Borgmester

Tage Nielsen
Udvalgsformand

Beskæftigelse og sundhed
Det Kommunale Sundhedscenter
Sygehusvej 7, 1.
8660 Skanderborg
www.skanderborg.dk
Side 2 af 2

11

Region Midtjylland

26. april 2021
Høringssvar til ny strategi for sundheds- og psykiatrihuse
Skive Kommune har modtaget udkast til strategi for sundheds- og psykiatrihuse i Region
Midtjylland. Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget i Skive Kommune har på møde d. 8.
april 2021 drøftet udkastet til strategien, og har på Skive Kommunes vegne følgende
bemærkninger:
Overordnet set hilser Skive Kommune de intentioner og retninger, der er angivet i udkastet til
strategien velkommen.
Skive Kommune vil dog anbefale at det er indarbejdes i strategien,
- at Region Midtjylland vil arbejde aktivt for at fastholde de nuværende regionale
funktioner i sundhedshusene
-

at Region Midtjylland aktivt vil arbejde for, at funktioner, der ikke forudsætter placering
på et akutsygehus, så vidt muligt placeres i sundheds- og psykiatrihusene i Region
Midtjylland.

Begge dele understøtter lighed i sundhed, det tværsektorielle samarbejde og udvikling af det
nære sundhedsvæsen gennem lokale ”kraftcentre”. Samtidig vil ovenstående være et
væsentligt element i understøttelsen af geografisk lighed i tilbuddene på tværs af regionen.
Samtidig vil Skive Kommune anbefale, at det præciseres i strategien,
at implementering af strategien umiddelbart vil fordre flere ressourcer end en fortsat
samling af behandlingstilbud på akuthospitalerne. Merudgifterne opvejes af fordelene
ved sundhedstilbud tæt på borgerne og på længere sigt en forbedring af den generelle
sundhed
Med venlig hilsen
Niels Ole Damgaard Nielsen
Formand for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Skive Kommune

Til
Sundhedsplanlægning Region Midtjylland

Høringssvar vedrørende Strategi for sundheds- og psykiatrihuse
i Region Midtjylland
Struer Kommune takker for muligheden for at afgive et høringssvar vedrørende udkastet til Strategi for sundheds- og psykiatrihuse i Region Midtjylland.
Struer Kommune har relation til Center for Sundhed i Holstebro og har på
den baggrund følgende bemærkninger til de fire pejlemærker i høringsudkastet.

DATO
16-04-2021

Det beskrives i udkastet til strategien, at Region Midtjylland vil udvikle
sundheds- og psykiatrihuse:

VELFÆRDSHUSET
SUNDHED OG OMSORG
UDVIKLING & ADMINISTRATION
PETER BANGS VEJ 15
7600 STRUER

- I et tæt og forpligtende samarbejde med kommune, praksisydere, civilsamfund og borgere
- Med afsæt i den lokale befolknings behov og afstand til hospital
- Med fokus på at styrke sundheden og forebygge sygdomme
- Med fokus på en helhedsorienteret tilgang til patientens
pleje og helbredelse
I forhold til et tæt og forpligtende samarbejde er det uklart, hvorvidt Struer
Kommune og kommunens borgere tænkes inddraget i de samskabelsesprocesser og partnerskaber, som omtales i såvel somatikken som psykiatrien.
I forhold til den lokale befolknings behov og afstand til hospital finder Struer Kommune det tilfredsstillende, at visse funktioner fra Holstebro sygehus
flytter i Center for Sundhed i Holstebro, så borgerne ikke får længere afstand til fx røntgen, blodprøvetagning og jordmoderkonsultationer, end de
har nu.
Der kan dog være en bekymring for, om nogle af de svageste borgere, fx
borgere med svær KOL vil få relevante tilbud om ambulatoriebesøg i Center
for Sundhed i Holstebro. Borgere med KOL er én af de patientgrupper, som
er i øget risiko for frafald ved behandling og opfølgning på hospitalet, netop
fordi de ikke magter lange transporter.
Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på
dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at
få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte
oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside:
www.datatilsynet.dk
TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR
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E: sundhed-omsorg@struer.dk
T: 96 84 84 66

I forhold til at styrke sundheden og forebygge sygdomme er det meget lidt
konkret beskrevet ud over, at Region Midtjylland vil indgå i samarbejde
med andre sundhedsaktører om forebyggelse. Struer Kommunes sundhedsfremme- og forebyggelsesmedarbejdere samt mestringsindsatser til psykisk
sårbare har til huse i Struer, og det vil de fortsat have.
Struer Kommune har svært ved at se, at nye samarbejder ud fra Center for
Sundhed i Holstebro vil bidrage med andet end det, et kommunalt regionalt
samarbejde kan i forvejen.
Struer Kommune finder det herunder mangelfuldt beskrevet, hvordan man
f.eks. tænker at kunne forebygge genindlæggelser i psykiatrien med udgangspunkt i såvel forebyggelse som i borgernes behov og afstanden til hospital.
I forhold til en helhedsorienteret tilgang til patientens pleje og helbredelse
er det beskrevet, at sundhedshusene skal bidrage til, at borgerne i højere
grad kan møde sundhedsaktører under et tag.
Struer Kommune finder tankegangen tiltalende, men Center for Sundhed i
Holstebro vil ikke bidrage til, at dette sker for borgere fra Struer Kommune
uanset om det er somatiske eller psykiatriske problemstillinger. De fleste
borgere i Struer Kommune har praktiserende læge indenfor kommunegrænsen, og Struer Kommunes sundheds- og psykiatripersonale vil fortsat
befinde sig i sundhedscenteret eller Velfærdshuset i Struer og ikke i Holstebro.
I Struer Kommune ser man selvfølgelig gerne, at samarbejdet mellem region og kommune om at skabe større sammenhæng i patienternes forløb
udvikles, det vil blot foregå uden for Center for Sundhed i Holstebro.
I høringsudkastet er det også beskrevet, at Region Midtjylland vil etablere
mulighed for virtuelle konsultationer og samtaler, som bidrager til en øget
koordinering på tværs af sundhedsaktører og dermed bedre sammenhæng
for borgeren. Eksemplet, der nævnes, er mulighed for virtuel opfølgning fra
hospitalet med kommunens tilbud om genoptræning, og som dermed vil bidrage til en mere helhedsorienteret indsats. Struer Kommune finder forslaget tiltalende og tænker, at forslaget kan gennemføres uafhængigt af om
genoptræningen foregår i Center for Sundhed i Holstebro eller i Struer.
Generelt savner Struer Kommune en mere konkret beskrivelse af, hvilke
psykiatriske indsatser der tænkes udlagt i regi af sundheds- og psykiatrihuse.
Med venlig hilsen

Anne Kirstine Bøge Petersen
Formand for Social-, Sundhedsog Arbejdsmarkedsudvalget

Lotte Junker Pedersen
Direktør

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på
dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at
få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte
oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside:
www.datatilsynet.dk
TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR
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Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland:
SUNSPL@regionmidtjylland.dk

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedrørende ny strategi til Sundheds- og psykiatrihuse i
Region Midtjylland

Indledningsvist vil Syddjurs Kommune gerne anerkende arbejdet med etableringen af en strategi for
sundheds- og psykiatrihuse som værende målrettet og ambitiøst. En særlig positiv bemærkning skal falde
til det øgede fokus på sammenhængen på tværs af sektorer og overgange.
Centralt står relationen til Syddjurs Kommunes strategi for udviklingen af det nære sundhedsvæsen, som
en særlig ramme for at imødegå den demografiske og samfundsmæssige udvikling, og hvordan vi i
Syddjurs Kommune påtænker at imødegå denne udvikling i tæt relation med de praktiserende læger og
hospitalerne. I den sammenhæng er det værd at bemærke strategien for sundheds- og psykiatrihuses
vision om, at udviklingen skal ske i et tæt og forpligtende samarbejde mellem kommune, praksisydere,
civilsamfund og borgere og herunder potentialet i at udbygge og videreudvikle sundheds- og
psykiatrihuse i samarbejde med netop kommune, praksisydere, civilsamfund. Dette samarbejde kan
komme borgerne til gavn idet afstandene mellem aktørerne forkortes overgange for borgerne forenkles
med forventelig positiv påvirkning af borgernes sundhedskompetence.
En landkommune som Syddjurs Kommune har en særlig opmærksomhed på geografi og afstande til
behandling og hjælp. Vi ser derfor positivt på strategiens tiltag for at imødegå udfordringerne omkring den
geografisk ulighed i sundhed. Der skal selvfølgelig tages hensyn til patientgrundlaget i forbindelse med
den geografiske opmærksomhed, som strategien fint beskriver.
En tættere kobling mellem psykiatrisk og somatisk behandling er et kardinalpunkt i strategien. Her ser vi
relativt ofte komplekse behandlingsforløb hos borgerne. Dels på grund af den øgede grad af mennesker,
der lever længere med en eller flere kroniske sygdomme, og dels hos de borgere, som kæmper med et
komplekst sundheds-sygdomsbillede, hvor én sundhedsudfordring potentielt aflejrer én anden. Derfor ser
vi frem til udfoldelsen af regionens ønske om at skabe en tættere kobling mellem tilbud i somatikken og
tilbud i psykiatrien, blandt andet med flere psykiatriske tilbud i eksisterende sundhedshuse og med forsøg
med eller etablering af permanent fremskudte psykiatriske funktioner.
Syddjurs Kommune oplever et stort behov for tættere samarbejde om og bedre koordinering af regional
behandling og sociale indsatser. Det gælder eksempelvis:



Borgere, der er i langvarige / kroniske psykotiske tilstande, og som ikke ønsker en mere
indgribende kommunal indsats. En del af disse borgere indlægges ofte men kortvarigt. Det er
vanskeligt for kommunen at håndtere indsatsen alene. Et samarbejde kan bidrage til at sikre en
fælles retning i tilgangen til borger, og vil af borger opleves som en samlet indsats.



Borgere, der har en psykiatrisk lidelse (eller formodning om en sådan) og samtidigt misbrug. Der
er behov for at koordinere rusmiddelbehandlingen med en udredning af psykiatrisk lidelse, sådan
at borger ikke bliver kastebold mellem de to systemer.



Borgere, der har svært ved at acceptere indtag af medicin på grund af bivirkninger, og som bliver
tiltagende præget af den psykiske lidelse. Det ender ofte med ophør af medicin og derefter
indlæggelse. Her kan man fra kommunal side få en mere smidig kontakt til behandlingsdelen,
sådan, at regionen kan vurdere behov for medicin-justering inden medicinophør får
konsekvenser.



Borgere, der modtager behandling fra udgående teams fra regionen og samtidig modtager
kommunal bostøtte. Der er behov for en koordinering; ofte ved den kommunale indsats (bostøtte)
ikke, at der er iværksat besøg fra regionens side, og de to indsatser foregår sideløbende uden
koordinering.



Borgere, med både somatiske og psykiatriske diagnoser: En understøttelse af samarbejde med
de kommunale indsatser kan bidrage til, at borgeren kan følge givne råd i forhold til begge
sygdomstyper.

Endelig er fokusset i strategien om at styrke sundhedsfremme og forebyggelse og herunder benytte
muligheden for at kunne agere proaktivt før sygdoms opståen vigtigt at understøtte. Det kræver et
kontinuerligt fokus på forebyggelse, en bevidsthed om at sætte ind endnu tidligere, og at turde investere i
forebyggelse fremfor behandling. Dermed vil man skabe grobund for, at borgere er aktive medspillere i
styrkelsen af sundhed og trivsel.
I udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen er der behov for kontinuerlig dialog og Syddjurs Kommune
tænker at denne strategi bør ses i sammenhæng med en forventet kommende national sundhedsreform.

Godkendt i Byrådet d.28. april 2021

På vegne af Syddjurs Kommunes Byråd
Borgmester Ole Bollesen
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Høringssvar fra Viborg Kommune til Strategi for sundheds- og psykiatrihuse i
Region Midtjylland
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Viborg Kommune takker for muligheden for at komme med høringssvar til Strategi
for sundheds- og psykiatrihuse i Region Midtjylland og har følgende
bemærkninger til høringsmaterialet:


Viborg Kommune anerkender, at strategien fokuserer på videreudvikling
af det lokale samarbejde med kommuner og andre parter på
sundhedsområdet. Derfor forventes strategien at være et godt bidrag til
videreudvikling af det nære sundhedsvæsen i Region Midtjylland.



Region Midtjylland arbejder med planlægningen af et nyt psykiatrihospital
i Viborg. I den forbindelse er Viborg Kommune og Region Midtjylland i
dialog om at styrke samarbejdet om den nære psykiatri. Det vil være
nærliggende at tage udgangspunkt i strategiens koncept for psykiatrihuse
i den videre drøftelse af et styrket samarbejde.



Det er et af pejlemærkerne i strategien for sundheds- og psykiatrihuse, at
der tages afsæt i den lokale befolknings behov og afstand til hospital.
Viborg Kommune har god erfaring med inddragelse af borgernes ønsker
og behov i forbindelse med udviklingen af kommunale
sundhedssatellitetter. Denne tilgang giver også bedre mulighed for at
engagere civilsamfundet i lokalområdet.

Hvis indholdet i høringssvaret giver anledning til spørgsmål, er I velkommen til at
kontakte Viborg Kommune.

På vegne af Social- og Sundhedsudvalget i Viborg Kommune.

Åse Kubel Høeg, udvalgsformand.
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Høringssvar fra Aarhus Kommune vedrørende Strategi
for sundheds- og psykiatrihuse i Region Midtjylland
Aarhus Kommune er overordnet tilfreds med udkastet til
strategien for udviklingen af sundheds- og psykiatrihuse.
Materialet virker gennemtænkt og gennemarbejdet. Aarhus
Kommune ønsker at indgå dialog med Region Midtjylland om
yderligere samarbejdsmuligheder i de kommende sundhedshuse i Aarhus.
Først uddybes de positive betragtninger, herunder også invitation til yderligere samarbejde, og dernæst følger et par opmærksomhedspunkter til høringsmaterialet.
Aarhus Kommune finder det særligt positivt at:
• Der lægges op til et bredt samarbejde på tværs af
sektorer og med mange forskellige aktører på sundhedsområdet og ud mod det omkringliggende civilsamfund. Det ses som afgørende for at kunne skabe
et hus, som det er relevant for borgerne at være en
del af.
• Den forebyggende indsats er nævnt som et af pejlemærkerne for udviklingen af husene og at der ikke
kun er fokus på behandling af sygdom. Det er vigtigt,
at sundheds- og psykiatrihusene rummer forskellige
indsatser fra det nære sundhedsvæsen, så folkesundheden har de bedste vilkår for at forbedres.
• Strategien tager højde for, at sundheds- og psykiatrihusene kan formes forskelligt alt efter målgruppe og
lokale behov. Dette et vigtigt element i at tage hånd
om uligheden i sundhed, da den geografiske afstand
for gruppen af sårbare borgere, kan være en væsentlig barriere for borgernes brug af tilbuddet.

SUNDHED OG OMSORG
Sundhed
Aarhus Kommune

•

Regionen har gjort sig tanker om, hvordan man realiserer den mulige synergi mellem aktørerne i huset
ved helt konkret at opfordre til at udvikle et fælles
charter for hvert enkelt hus, som alle aktørerne kan
se sig ind i.

I Aarhus er der allerede et samarbejde med Region Midtjylland rettet mod Psykiatriens Hus i Aarhus. Aarhus Kommune
ønsker at afsøge mulighederne for yderligere samarbejde i
relation til Aarhus Kommunes to nye sundhedshuse, Børneog sundhedshus Vest samt Børne- Idræts- og Sundhedshus
Frydenlund. I de to nye sundhedshuse samles sundhedstilbud og øvrige borgerrettede tilbud under samme tag tæt på
borgerne og i samspil med lokalsamfundene. Her er der
grundlag for, at vi i fællesskab kan realisere ambitionerne
om helhedsorienterede og sammenhængende forløb for borgerne på tværs af kommune, region og civilsamfund.
Aarhus Kommune ønsker at fremhæve følgende specifikke
opmærksomhedspunkter:
• Det er positivt, at Region Midtjylland ønsker at styrke
det nære sundhedsvæsen. Der bør dog rettes en opmærksomhed på, at den geografiske afstand til sundhedsvæsenet kan opleves forskellig alt efter sygdom
og behandlingsbehov.
• Det er positivt, at Region Midtjylland ønsker at styrke
det sammenhængende sundhedsvæsen. I forlængelse
heraf bør der være fokus på et fleksibelt sundhedsvæsen, idet borgernes behov for støtte langt fra er ens
og ændres over tid. Derfor er det væsentligt, at indsatserne og støtten kan justeres og tilpasses efter
borgernes aktuelle behov. Og netop fordi der er behov
for det fleksible i relation til indsatserne rettet mod
borgerne, bør der være opmærksomhed mod at få
skabt en vis genkendelighed på tværs af sundhedshusene, så borgere rundt om i regionen tager sundhedshusene til sig.
• Det fremgår, at sundheds- og psykiatrihuse skal bidrage til et sundhedsvæsen med balancerede
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løsninger, hvor der tages hensyn til borger, faglighed
og økonomi (p. 6). Vi har et fælles populationsansvar,
der stiller krav til sammenhæng for borgeren på
tværs. Derfor skal vi anvende ressourcer bedst muligt
og lade økonomien følge borgerne, der hvor vi opnår
mulig sundhed.
Der bør afslutningsvist rettes en opmærksomhed på,
at der ikke sker en ufinansieret opgaveglidning fra region til kommune.

Med venlig hilsen

Jette Skive
Rådmand

/

Hosea Dutschke
Direktør
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Til Region Midtjylland
Sundhedsplanlægning
Cc: Mark Brix Christensen

Høringssvar fra Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) vedr. ”Strategi for sundheds- og
psykiatrihuse”
Region Midtjylland har i december 2020 sendt udkast til ”Strategi for sundheds- og psykiatrihuse” i høring.
FAPS vil gerne takke for muligheden for at bidrage med et høringssvar. I den forbindelse skal FAPS
bemærke, at regionen med fordel kunne have inddraget de praktiserende speciallæger tidligere i
processen.
Indledningsvist vil FAPS gerne kvittere for et godt initiativ, som søger at styrke det nære og
sammenhængende sundhedsvæsen. De praktiserende speciallæger er en væsentlig del af det nære
offentlige sundhedsvæsen og bidrager gerne til at løse problemer i relation hertil såsom fx behandling i
nærområdet, sammenhæng i tilbuddene, ulighed i sundhed mv. FAPS ser derfor initiativet som særdeles
relevant og vil gerne bidrage til, at det bliver en succes.
FAPS har i oktober 2020 offentliggjort et visions- og politikpapir med titlen ”Brug de praktiserende
speciallæger til at styrke det nære sundhedsvæsen”. Derudover har Danske Regioner og FAPS i februar
2021 lanceret en ny fælles vision for fremtidens praktiserende speciallæger ”En fælles retning”. Begge
udspil fokuserer på at skabe lighed i sundhed og sikre nære tilbud, herunder bl.a. på muligheden for, at de
praktiserende speciallæger kan arbejde side om side med de alment praktiserende læger i
sundhedshusene. Der er rundt om i landet allerede flere eksempler på, at praktiserende speciallæger har til
huse i samme bygning som alment praktiserende læger. En fælles hverdag giver let adgang til at vende
faglige problemstillinger, og arbejdsfællesskabet kan give let adgang til akutte og subakutte vurderinger.
FAPS ser således muligheden for, at de praktiserende speciallæger kan nedsætte sig i sundhedshuse, i
lighed med de alment praktiserende læger, som en væsentlig styrkelse af det nære sundhedsvæsen.
De praktiserende speciallæger kan udføre alle behandlinger på hovedfunktionsniveau og er derfor et
alternativ til strategiens tanker om at udflytte hospitalsfunktioner til sundhedshusene. De praktiserende
speciallæger leverer samme høje faglige kvalitet som på hospitalerne og findes allerede ude i
nærområderne. Derudover er der i speciallægepraksis den fordel, at patienterne møder samme speciallæge
hver gang. FAPS vil gerne gå i dialog med regionen om eventuel udflytning af opgaver på
hovedfunktionsniveau. FAPS har som følge af coronakrisen indgået en aftale med Regionernes Lønnings- og
Takstnævn om udlægning af sygehusbehandling i de enkelte regioner. De praktiserende speciallæger i
Region Midtjylland ser således allerede i dag patienter, som ellers skulle være behandlet på regionens
sygehuse.
FAPS stiller sig til rådighed med eventuelle bidrag til regionens arbejde og ser frem til et godt samarbejde i
forbindelse med udmøntningen af strategien.
Med venlig hilsen
Formand for FAPS’ regionsbestyrelse i Region Midtjylland
Christian Bak
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Regionshuset
Viborg
Regionssekretariatet
Skottenborg 26
8800 Viborg
Tlf. 7841 0000
kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Høringssvar til udkast for strategi til sundheds- og psykiatrihuse
i Region Midt
Dato 27.04.2021

På vegne af Patientindragelsesudvalget (PIU) i Region Midt ønsker vi efter
gennemgang af udkastet at fremkomme med følgende kommentarer:
I PIU har vi med glæde fulgt med i udviklingen af det nære
sundhedsvæsen, og vi glæder os til at se resultaterne lokalt.
Desuden har vi haft glæde af på vort forrige møde at fremkomme med
vore holdninger til strategien.
Vi ser strategien som en vigtig udvikling af det nære sundhedsvæsen, når
sundhedshusenes indhold tager afsæt i den lokale befolknings behov og
afstand til hospital.
I denne strategi ser vi gerne indtænkt mulighed for, at speciallæger og
andre regionale funktioner vil kunne få træffetid i sundhedshusene, så
transporttiden for borgere i yderområderne kan minimeres.
Dette kan gøres ved en aftale om træffetid med tidsbestilling, fx en gang
månedlig eller dækning i forhold til behov.
Ligeledes er det vigtigt, at der ved etablering af sundhedshusene sker
information til borgerne om indhold og muligheder i disse, samt at de
behandlere, der etablerer sig i disse, benytter sig af muligheden for at
koordinere deres viden og kompetencer til gavn for både dem selv og
borgerne.
Vi ser også gerne, at der i sundhedshusene gives information om
Patientkontoret, fx ved at der mindst en gang månedlig er en
medarbejder fysisk til stede samt ved opsætning af infomateriale.
Ligeledes kunne det være en god ide, hvis repræsentanter for
patientforeninger, fx en gang månedlig kunne have træffetid i
sundhedshuset til gavn for brugerne.

Leon Hiitola Iversen
Direkte tlf. 2422 8540
leon.iversen@stab.rm.dk
Sagsnr. 1-01-81-18-17
Side 1

Vi ser sundhedshusene som en rigtig god mulighed for at styrke
forbyggelsestiltagene og dermed minimere antallet af varige lidelser i
regionen, ved et samspil mellem alle parter, region, kommune, almen
praksis og med patienten i centrum.
På vegne af Patientinddragelsesudvalget i Region Midt

Lillian Andersen
Formand for Patientinddragelsesudvalget
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PLO-Midtjylland takker for muligheden for afgivelse af Høringssvar vedr. udkast til Strategi for sundheds- og
psykiatrihuse i Region Midtjylland, februar 2021, høringsversion af 24. februar 2021, jf. høringsbrev af 15.
januar 2021.
PLO-Midtjyllands høringssvar til Strategi for sundhedshuse og psykiatrihuse.
Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen er særdeles vigtigt for borgerne, og vi er i PLO-M derfor
glade for at bidrage med et høringssvar til denne strategi. Almen praksis i Region Midt ser sig som en vigtig
samarbejdspartner i denne sammenhæng.
Der er lagt op til et styrket samarbejde på tværs af sektorer, og i den forbindelse er det særdeles vigtigt, at
kommunikation og information mellem sektorerne er enkel og nemt tilgængelig. Så fra almen praksis
synspunkt er det vigtigt, at der er én ”adresse” i hver kommune, som man kan skrive til. Hvis der bliver for
mange indgangsporte til sundhedscentre og kommuner, er der risiko for, at det ikke bliver brugt i
tilstrækkelig grad. Det samme gælder eventuelle henvisninger, som også bør være én skabelon, som kan
udfyldes.
PLO-M anerkender, at der i planen beskrives, at der skal være et hensyn til de aktiviteter, der foregår
udenfor sundhedshuset – sundhedshusene skal fx ikke kun være et hus for de patienter, der har
praktiserende læge i huset.
Mange steder i udkastet bruges ordet ”sundhed”. Det kunne være positivt med en kort beskrivelse af dette
begreb. Der skrives også, at man vil producere sundhed. Hvordan ser dette produkt ud? Det er vigtigt, at de
tilbud, der stilles til rådighed kan tilpasses individuelle behov, og at deltagelse er på frivillig basis. Borgere
må ikke komme i klemme økonomisk, hvis de ikke ønsker at deltage i de kommunale tilbud.
PLO-M har specifikke kommentarer til følgende punkter:
SUNDHEDS- OG PSYKIATRIHUSE I BALANCE, side 6:
”Hospitalstilbud i sundhedshuse skal have samme høje faglige kvalitet som på hospitaler” – der mangler en
beskrivelse af, hvordan dette skal sikres lægefagligt, når Sundhedshusene ikke har de samme lægefaglige
kapaciteter ansat som på hospitalerne.
I arbejdet med at beskrive den lægefaglige dækning af sundhedshuse, som løfter hospitalstilbud, er det
vigtigt at indtænke døgndækning, som det ville have været, hvis opgaverne blev passet i hospitalsregi.
Dette kan kræve særlige aftaler med de praktiserende læger og lægevagten for at kunne gennemføres i de
tilfælde, hvor den lægefaglige dækning ikke forventes givet fra hospitalerne
En væsentlig forskel fra hospitaler er også, at patienterne skal betale for opholdet på de kommunale
sundhedscentre. Risikoen for en gradvis indførelse af brugerbetaling i sundhedsvæsnet, med flytning af
hospitalstilbud til sundhedshusene, bør adresseres i planen.
PEJLEMÆRKER FOR UDVIKLING OG DRIFT AF SUNDHEDS- OG PSYKIATRIHUSE, side 8:
”Region Midtjylland vil: Sikre at sundhedshusene rummer en række sundhedstilbud, der er egnede som
tilbud tæt ved borgeren fx røntgen, blodprøvetagning, jordemoderkonsultation, tilbud i praksissektor og
kommuner.”

PLO-M opfordrer til, at Region Midt genovervejer tidligere beslutning om, at blodprøvetagning for
hospitalsambulatorierne ikke må gennemføres hos egen læge. Egen læge ligger oftest tættest på borgeren,
og med yderligere erfaring fra COVID-19 året kan det være en fordel at administrere disse
blodprøvetagninger i mindre og nære enheder som egen læge.
På side 8 står der yderligere, at ”Region Midtjylland vil: Arbejde for at samle flere praktiserende læger i
sundhedshusene”. Der mangler lidt uddybning af formålet med dette, hvilke synergier ses der ved denne
omstrukturering, og hvilke negative implikationer kan dette have på f.eks. nærheden til borgerne.
PLO-M vil også opfordre til, at der ses på mulige projekter eller indgåelse af aftaler, som kan underbygge et
øget tværprofessionelt samarbejde, både indenfor og udenfor sundhedshusene - dette kunne også
beskrives i strategien.
PLO-M deltager gerne i et dialogarbejde for at øge et forpligtende tværprofessionelt samarbejde indenfor
og udenfor Sundhedshusene. På side 8 står der:
”Der vil på klyngeniveau blive lavet aftaler om, hvordan den fortsatte dialog og udvikling i relation til de
enkelte sundhedshuse understøttes bedst via strategier, handleplaner og administrativ organisering.”
PLO-M vil dog venligt gøre opmærksom på, at forpligtende aftaler involverende de praktiserende læger,
ikke kan indgås på hospitalsklyngeniveau, men kræver dialog og aftale med PLO-M på regionalt niveau.
PLO-M opfordrer til, at der undgås for mange forskellige løsninger i de forskellige hospitalsklyngers
optageområder, men at der så vidt muligt laves ens tilbud over hele Region Midt. Der kan dog laves
forskellige projekter, som kan udvikle og afprøve nye ideer - det støtter PLO-M fuldt op omkring.
Sundhedsfaglig hjælp til sårbare psykisk og somatisk syge borgere er særdeles vigtig, og PLO-M glæder sig
over de gode intentioner, der er beskrevet i udkastet, og at der lægges op til en ligestilling af tilbuddene
mellem psykiatrien og somatikken.
På vegne af PLO-Midtjylland

Henrik Idriss Kise
Formand
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Til Region Midtjylland

Høringssvar fra SIND Viborg.
Viborg d. 29. april 2021

Bestyrelsen for SIND Viborg har drøftet høringsmaterialet vedr. Strategi for Sundheds- og Psykiatrihuse
og har flg. bemærkninger:

Regionspsykiatri er et stort og komplekst område, og det er derfor vigtigt, at der bliver en reel og tidlig
inddragelse af brugere, øvrige borgere og frivillige organisationer, som kan bidrage med konkret viden om
ønsker, behov og udfordringer. SIND Viborg deltager gerne i dette arbejde.
Det er med andre ord afgørende, at Sundhedsaftalens visionsord "På borgerens præmisser" bliver omsat i
konkret handling.
For Viborg Kommunes vedkommende bør det sikres, at nye tiltag ikke på nogen måde forringer
velfungerende tilbud som eksempelvis Center for Mestring, selv om de fysiske rammer påvirkes af
Regionens byggeplaner. Formålet med strategien må være at forbedre tilbuddene.

Med venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen for SIND Viborg, lokalafdeling af SIND – Landsforeningen for Psykisk Sundhed.

Birger Saugmann
Sekretær
saugmannbirger@gmail.com
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VS høringssvar sundhedsplanlægning RM
,
‐‐‐‐‐Original Besked‐‐‐‐‐
Fra: Ingelise Nielsen
Sendt: 29. april 2021 14:12:39
Til: 00100Ingelise Nielsen
Emne: høringssvar sundhedsplanlægning RM
høringssvar sundhedsplanlægning Region Midtjylland samt til cc Mark Christensen
FORSLAG TIL PLACERING AF SUNDHEDSHUS I EKSPLOSIVT VÆKSTOMRÅDE
modsat centraliserede akut‐ og sygehuse, foreslår vi decentraliserede
sundhedshuse, DER HVOR BORGERNE ER, til forebyggende, undersøgende, opfølgning
og plejende indsatser
dvs borgerne kommer centralt, når faretruende og sundhedshusene kommer til
borgerne, når daglig hjælp kan planlægges rationelt
ved at placere sundhedshuse, hvor borgerne bor tæt, spares meget på transport
og spildtid, da kapaciteten kan udnyttes fuldt ud ved hjælp af rationelle
arbejdsgange til faste/kendte borgeres behov
vi foreslår placering i Gødvad‐området i Silkeborgs nordøstlige udkant
(adskildt fra Silkeborg by af motorvejen)
på meget kort tid er vi steget fra 5000 borgere til 8000 borgere. Området er
udpeget som Silkeborg Kommunes fremtidige vækstområde. I 2030 er vi 11‐12000 og
i 2040 er vi ca. 15‐16000, idet Gødvad udvides med Eriksborg kvarteret, der
bygges i disse år
Borgerne er mangfoldige i alder, helbred og etnicitet. Mange af tilflytterne
kommer fra Århus og er oftest en børnefamilie
alene på 1 gade (Arendalsvej) bor ca. 1200
der er flere muligheder for placering:
ex centralt i bydelscenteret Dybkærcenteret (genbo til Arendalsvej)
ex på stor grund under udvikling (tæt på bydelen Alderslyst med ca. 10000
borgere) midt mellem stort skoleområde og stort parcelhusområde og genbo til
boligkarerer
vh Gødvad Lokalråd
Ingelise Nielsen, formand
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Høringssvar vedr. strategi for sundheds- og psykiatrihuse
Dansk Sygeplejeråd fremsender hermed høringssvar vedr. høring
over udkast til Strategi for sundheds- og psykiatrihuse i Region
Midtjylland.

Den 27. april 2021

Vi deler opfattelse af, at der ligger et stort potentiale i at udbygge og
videreudvikle sundheds- og psykiatrihuse. Både inden for somatik og
psykiatri er der brug for at styrke indsatsen i det nære sundhedsvæsen, ligesom der er brug for at sikre sammenhæng mellem såvel aktørerne i det nære som i forhold til det øvrige sundhedsvæsen.
Det er derfor positivt, at Region Midtjylland vil sætte en tydelig retning
for udvikling og udbygning af sundheds- og psykiatrihusene. I Dansk
Sygeplejeråd mener vi imidlertid, at udkastet til Strategi for sundhedsog psykiatrihuse i Region Midtjylland på udvalgte områder endnu ikke
rummer den annoncerede tydelighed.
Civilsamfund og faglighed
I forhold til udmøntningen af det første af de fire retningsgivende pejlemærker for udvikling og drift savner vi en uddybning af, hvordan Region Midtjylland ser civilsamfundet i højere grad skal indgå i samarbejdet om tilbud i sundheds- og psykiatrihusene. Er samskabelsen og
etableringen af partnerskaber en proces, hvor der udvikles og udpeges sundhedsløsninger, eller er der tale om inddragelse af civilsamfundet i selve opgavevaretagelsen?
I begge tilfælde må civilsamfundets involvering aldrig underminere
den faglighed, som borgene med rette forventer i det offentlige sundhedsvæsen. Fagligheden er borgernes sikkerhed, og sammen med
den rette faglige ledelse er den helt afgørende for både kvaliteten i de
enkelte indsatser og for borgerens vej gennem sundhedsvæsenet.
Strategien for sundheds- og psykiatrihuse bør derfor indeholde en
mere tydelig udmelding om, hvad ønsket om inddragelse af civilsamfundet omfatter.
Samarbejde og synergier
I forlængelse af ovenstående ser vi det ligeledes gerne yderligere udfoldet, hvordan Region Midtjylland forestiller sig skabelsen af synergi
på tværs af kommune, praksisydere, civilsamfund og borgere realiseret gennem et tættere og mere forpligtende samarbejde. Det samme
gælder for de synergier, der skal opstå på tværs af funktioner og sektorer. Hvilken struktur og eventuelle fælles forpligtelser skal sikre det
nødvendige samarbejde, som skal generere synergierne?
Sundheds- og psykiatrihusenes bidrag til forebyggelse skal ligeledes
løftes via fællesskabet. Også her savner vi en nærmere definering af,
hvordan det skal udleves i praksis.

Dansk Sygeplejeråd
Kreds Midtjylland
Fælles postadresse:
DSR, Kreds Midtjylland
Marienlystvej 14
DK - 8600 Silkeborg
Telefontider:
Mandag, tirsdag og
torsdag kl. 10.00-15.00
Onsdag kl. 13.00-15.00
Fredag kl. 10.00-12.30
Tlf. +45 4695 4600
midtjylland@dsr.dk
www.dsr.dk/midtjylland
Lokalkontorer:
Aarhus
Ecopark
Bautavej 1A
8210 Aarhus V
Kontoret er åbent efter aftale
Holstebro
Stationsvej 8 A
7500 Holstebro
Kontoret er åbent efter aftale

Faglig kvalitet
Strategien beskriver, at hospitalstilbud i sundheds- og psykiatrihusene skal have samme høje faglige kvalitet som på hospitalet. Der er
allerede i dag vanskeligheder med at rekruttere sygeplejersker –
både på hospitaler og i det nære sundhedsvæsen – og de udgør en
væsentlig forudsætning for at kunne flytte tilbud af høj kvalitet tættere
på borgerne. Derfor bør strategien forholde sig nærmere til mulighederne for at sikre den rette sygeplejefaglige arbejdskraft.
Det er meget positivt, at psykiatrien har fået en tydeligere plads i strategien, og at tilbud i somatikken og psykiatrien skal kobles tættere
sammen. Strategien bør dog herunder forholde sig til, at den fortsatte
manglende prioritering af sygeplejefagligt personale i den nære psykiatri er en betydningsfuld begrænsning for det sundhedsfaglige samarbejde og dermed for, at borgerne oplever en sammenhængende indsats af høj kvalitet.
En fælles udfordring
Sundheds- og psykiatrihuse er en vigtig del af et mere sammenhængende sundhedsvæsen. Vi finder, at Strategien for sundheds- og psykiatrihuse i Region Midtjylland med fordel tydeligere kan adressere de
udfordringer, som vi i fællesskab står overfor.
Vi bidrager gerne til det videre arbejde med at sikre, at der etableres
den rette faglighed og kvalitet i sundheds- og psykiatrihusene til gavn
for borgerne og den videre udvikling af det nære sundhedsvæsen.

Med venlig hilsen

Anja Laursen
Kredsformand
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