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Holstebro Kommunes høringssvar vedr. Sundheds- og hospitalsplan for Re-
gion Midtjylland

Holstebro Kommune har med stor interesse læst Region Midtjyllands udkast til sund-
heds- og hospitalsplan ”Et sundhedsvæsen på patientens præmisser” og vil gerne 
anerkende Region Midtjylland for et struktureret og gennemarbejdet udspil. Samtidig 
er vi spændte på, hvordan planen bliver udlevet, så ordene bliver omsat til konkrete 
handlinger. I den proces vil vi gerne stille os til rådighed som samarbejdspartner og 
medspiller, hvad enten det drejer som data, innovation, kvalitetsudvikling eller den 
fortsatte udvikling af det nære sundhedsvæsen.

Gennemlæsningen har ført til nedenstående opmærksomheder under følgende over-
skrifter:

- Det Nære Sundhedsvæsen
- Multisygdom
- Socialt udsatte

Det nære sundhedsvæsen
Det er positivt, at man i planen har som ambition at udvikle sundhedsløsninger i bor-
gerens eget hjem/nærområde sammen med kommunerne og almen praksis. I Holste-
bro Kommune er vi enige i ambitionen. Set udefra lægger der en svær balancegang i 
at sikre Aarhus Universitetshospital som faglig fyrtårn uden, at det fjerner fokus på at 
sikre de decentrale hospitaler og det nære sundhedsvæsen. Kunsten bliver at få den 
specialiserede viden fra hospitalerne omsat ind i det nære sundhedsvæsen. Det kræ-
ver, at man tænker den kommunale virkelighed ind i de forskellige planer, man på 
hospitalerne lægger for borger.

Med den kommende lukning af Regionshospitalet i Holstebro, har vi i Holstebro Kom-
mune et naturligt fokus på de sundhedstilbud, som borgerne i Nordvestjylland kan 
forvente at få. Det er samtidigt et fokusområde, hvordan der uden regionshospitalet 
bliver skabt et attraktive lægemiljø, så der bliver sikret et rekrutteringsgrundlag af 
praktiserende læger fremadrettet.

I høringsmaterialet fremgår det, at man for at skabe lighed i sundhed må behandle 
mennesker forskelligt og tage udgangspunkt i den enkeltes situation og behov. I den 
sammenhæng må man også have fokus på geografisk ulighed på grund af afstande 
og borgerens mobilitet. Længere afstande til speciallæger eller ambulante behandlin-
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ger og høje kørselsudgifter kan for de svagest stillede borgere betyde fravær fra un-
dersøgelser og behandlinger. Det kan have såvel store menneskelige som økonomi-
ske konsekvenser. Holstebro Kommunes sundhedsprofil gør, at vi har mange borge-
re, som kommer i potentiel klemme på den baggrund.    

Multisygdom
Holstebro Kommune er enige i vigtigheden af at have håndtering af multisygdomme 
som et fokusområde. Vi oplever det som et område, som kommer til at fylde mere og 
mere. Særligt for borgerne med de mindste ressourcer er der behov for at give støtte 
så borgeren forstår og kan overskue de forskellige behandlingsforløb man indgår i. 
Den koordinerende rolle ligger hos almen praksis, som har brug for de fornødne ram-
mer til at kunne varetage denne funktion, så der bliver taget tilstrækkelig hånd om 
borgeren.

Det er positivt, at patienter med både psykiske og somatiske lidelser bliver fremhæ-
vet. Hvis man skal tænke en helhedsorienteret plan ind i psykiatrien, må man have 
fokus på netop de somatiske udfordringer og omvendt skal de psykiske lidelser tæn-
kes ind i den somatiske indsats. Netop borgere med psykiske udfordringer har ofte 
somatiske udfordringer, som følge af massivt medicinforbrug.

Socialt udsatte
I plangrundlaget bliver der henvist til undersøgelsen ”Hvordan har du det 2019?”. Re-
sultatet fra undersøgelsen viser en sundhedsmæssig tilbagegang, når det handler 
om fysisk aktivitet, kost, motion og mental sundhed, mens der er en lille forbedring 
når det handler om rygning og alkoholindtag. Borgere i en udsat social position vil 
som oftest score lavt på alle sundhedsparameter. En udsat social position er endvi-
dere ofte koblet sammen med psykiske problemer og/eller psykiatriske diagnoser - 
og tit i kombination med en misbrugsproblematik. Konsekvensen er et stort træk på 
sundhedsydelser.

Der er i sundheds og hospitalsplanen lagt op til et tæt samarbejde mellem region, 
kommune og almen praksis. Det tætte samarbejde kunne med fordel rumme et spor 
om hvorledes borgere i en social udsat position opnår lige adgang til sundhed og 
sundhedsydelser. Eksempelvis vil der kunne arbejdes med en regional fremskudt 
indsats i forhold til målgruppen, som kunne blive hjulpet frem af ny teknologi f.eks. 
om virtuelle konsultationer mv. Sporet ville ligeledes kunne omfatte sundhedsfrem-
mende og forebyggelses tiltag specifikt for social udsatte som kan hvile på regional 
viden om sundhedsudfordringer i målgruppen og kommunale indsatser med forebyg-
gende karakter. 

Med venlig hilsen

Jens Kristian Hedegaard Lone Becker
Formand Direktør
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Social- og Sundhedsudvalget Social og Sundhed


