Sådan er opgaverne fordelt mellem stat, regioner og kommuner
Staten

Kommunerne

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

politi, forsvar og retsvæsen
den overordnede planlægning på sundhedsområdet,
forskning og uddannelser, bortset fra folkeskolen og
specialundervisning
udenrigsforhold og udviklingsbistand
beskæftigelsespolitik og aktivering af arbejdsløse
(i samarbejde med kommunerne)
skat og inddragelse af offentlig gæld
veje og jernbaner
natur og miljø på et overordnet plan
kulturelle tiltag
modtagelse af asylansøgere
erhvervsøkonomiske tilskud
specialviden på det sociale område
– hjælp til kommunen i komplicerede sager.

Regionerne
•
•

•
•
•

•
•
•

sundhed i form af hospitaler, psykiatri, sygesikring og
praktiserende læger og speciallæger
natur, miljø, erhverv, turisme, beskæftigelse, uddannelse, kultur og udvikling på landet og i landsbyer.
Med ét ord: regional udvikling
bekæmpelse af jordforurening
kortlægning af råstoffer og planlægning af indvinding
drift af en række institutioner for udsatte grupper og
grupper med særlige behov på social- og specialundervisningsområdet
drift af undervisningstilbud til personer med talehøre-synsvanskeligheder
regionale busruter og privatbaner
vækstforum, der skal udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi og indstille til regionsrådet,
hvordan midler til erhvervsudvikling skal anvendes.
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•
•

pasning af børn
folkeskolen – herunder specialundervisning, dvs.
hjælp til børn, der for eksempel har svært ved at læse
specialpædagogisk bistand til småbørn
specialundervisning for voksne
pleje af ældre
på det sociale område beslutter kommunen, hvilke
tilbud der skal være
sundhed: Den kommunale tandpleje, specialtandpleje, socialpsykiatri og hjemmesygeplejen. Kommuner skal også tage sig af behandling af alkoholikere og narkomaner
genoptræning, når det ikke er led i behandling
forebyggende og sundhedsfremmende indsats
(hovedansvar)
aktivering af arbejdsløse i samarbejde med staten
integration og sprogundervisning af indvandrere
betjening af borgere i for eksempel skattespørgsmål
natur og miljø: Vand, spildevand og affald
fremme af turismen
de lokale veje og mange større veje
biblioteker, musikskoler, sportshaller og -baner samt
andre kulturelle områder
det lokale redningsberedskab: Brande, sammen
styrtningsulykker, togulykker m.v. i kommunen
erhvervsservice til virksomheder og iværksættere
lokale busruter.

Listen er en bearbejdet udgave af oversigt i ”Kommunalreformen – kort
fortalt”, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2005, samt oversigt i ”Region
Midtjylland”, Alinea, 2008.

Vigtige kontaktnumre for borgerne
Ring ved sygdom og skade

Patientkontoret

Lægevagt, skadestue og akutklinik
Hvis du er blevet akut syg eller kommet til skade, skal du
ringe først.
· Hverdage kl. 8-16: Ring til egen læge.
· Uden for lægens åbningstid: Hverdage fra kl. 16 til 8
om morgenen samt weekend og helligdage skal du
ringe til lægevagten på 70 11 31 31.

Tlf: 7841 0444
Telefontid mandag kl. 9.00 til kl. 12.00 og
tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10.00 til kl. 12.00.

Turister og borgere uden adgang til egen læge kan
kontakte nærmeste praktiserende læge eller lægevagten på 70 11 31 31 døgnet rundt. På hverdage kl. 8–16 er
lægevagten bemandet med behandlersygeplejerske.
Ved alvorlig ulykke og livstruende sygdom ring 112.
Læs mere på: www.akut.rm.dk

Psykiatrisk rådgivningstelefon og akut hjælp
Psykiatrisk Rådgivningstelefon 78 470 470 kan give dig
råd og vejledning ved akut psykisk krise. Telefonen er
åben hele døgnet.
Har du brug for akut psykiatrisk hjælp, skal du ringe til
din egen læge eller vagtlægen på telefon 70 11 31 31,
som kan henvise dig til en visiteret psykiatrisk
modtagelse døgnet rundt.

Jordforurening
Regionen undersøger grunde for forurening, rydder op
på forurenede grunde og rådgiver og informerer
generelt om jordforurening.
Skriv til miljoe@ru.rm.dk
eller ring på tlf: 7841 1999

Patientkontoret tilbyder bl.a.:
•		Information og vejledning om sundhedsvæsenets
ydelser, om patientrettigheder og klage- og
erstatningsmuligheder
•		Vejledning om frit og udvidet frit valg af hospital
samt hjælp til at finde et hospital med kortere
ventetid
•		Oplysning om ventetider på undersøgelse og
behandling
•		Bistand til at afklare misforståelser i forbindelse
med patientbehandlingen.
Du kan læse mere om Patientkontoret på
www.regionmidtjylland.dk/sundhed

Sundhedsplejens Telefonvagt, Region Midjtylland
Aften og weekend kl. 17-19 på telefon 7020 8018.
Småbørnsforældre i Aarhus kommune skal benytte
telefon 7020 8008 (kl. 9-11).
Erfarne sundhedsplejersker er klar til at hjælpe dig, hvis
du har akutte problemer eller spørgsmål om fx amning,
modermælkserstatning, mad og måltider, uro og gråd,
hudproblemer, diarre og forstoppelse, feber og småsygdomme.
Til hverdag og i dagtid, kontakt sundhedsplejersken i din
kommune!

Midttrafik

Grafisk Service 1370

Se køreplaner,
trafikinformation og
meget mere for
busser i regionen på
www.midttrafik.dk

Tag ud og gem

Tag ud og gem

Region Midtjylland

Kontakt til Region Midtjylland
Region Midtjylland har 1,3 mio.
indbyggere og et areal på 13.142
km2. På kortet er vist en række
byer, større sø- og skovområder,
motor- og hovedveje samt mindre
veje i regionen.

Skive

Placeringen af regionshusets fire
afdelinger er markeret med rødt.

Regionshuset Viborg

Skive
Højslev Stationsby

Lemvig

Skottenborg 26
Postboks 21
Tlf: 7841 0000

Viborg
Struer

Lemvig

Struer

Regionshuset Holstebro

Vinderup

Assentoft

Grenaa
Ryomgård

Bjerringbro

Holstebro

Favrskov

Hadsten
Hornslet

Karup

Emil Møllers Gade 41
8700 Horsens
Tlf: 7841 0000

Aulum

Kjellerup

Herning

Regionshuset Aarhus

Hammel

Løgten

Silkeborg

Ebeltoft

Silkeborg
Svejbæk

Ikast

Herning

Galten

Virklund

Aarhus

Aarhus

Skanderborg

Ringkøbing

Du kan finde adresseoplysninger
på samtlige hospitaler, institutioner mv. under Region Midtjylland
på hjemmesiden
Hvide Sande
www.regionmidtjylland.dk

Hinnerup

Syddjurs

Lystrup

Sunds

Vildbjerg

Olof Palmes Allé 15
8200 Aarhus N
Tlf: 7841 0003

Har du brug for er overblik over
Region Midtjyllands opgaver og
regionsrådets opgaver?

Auning

Langå

Regionshuset Horsens

Regionen – kort fortalt

Norddjurs

Randers

Viborg

Holstebro

Lægårdvej 12
7500 Holstebro
Tlf: 7841 0007

Bønnerup Strand

Randers

Ry

Videbæk

Ringkøbing-Skjern

Skjern

Kibæk

Ikast-Brande
Brande

Hørning
Stilling

Tranbjerg
Mårslet

Skanderborg
Brædstrup

Nørre Snede

Odder

Horsens

Odder

Tarm
Horsens

Det kan du få i folderne i serien
Regionen – kort fortalt.
Find mere information på
www.kortfortalt.rm.dk

Samsø
Hedensted

Hedensted

Bestil dette kort og folder om
regionen på
kommunikation@stab.rm.dk
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