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Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedrørende ny sundheds- og hospitalsplan for Region 

Midtjylland 

 

Syddjurs Kommune vil først og fremmest gerne anerkender det store arbejde, som Region Midtjyl-

land har haft med inddragelse af interessenter og udarbejdelsen af den nye sundheds- og hospi-

talsplan. 

 

Udkastet til sundheds- og hospitalsplanen sætter et relevant fokus på den fremtidige varetagelse af 

det regionale sundhedsvæsen indenfor både psykiatri og somatik og samspillet herimellem. 

 

Syddjurs Kommune oplever, at samarbejdet mellem region, praktiserende læger, kommune, borge-

re og civilsamfundet et vigtig i forhold til, at vi agerer som et nært og sammenhængende sund-

hedsvæsen. I denne type samarbejde vil Syddjurs Kommune gerne inddrages tidligt i samarbejdet. 

Det er tydeligt, at stadig flere opgaver ønskes løst i det kommunale regi. Her er det særlig vigtigt, at 

de afledte økonomiske konsekvenser for den enkelte kommune fremgår tydeligt. Derudover det 

vigtigt, at der foreligger klare samarbejdsaftaler i forhold til kompetencer, ansvarsområder og ram-

mer. 

 

Den første del af høringssvaret omhandler høringsudgaven af sundheds- og hospitalsplanen: 

 

Aarhus Universitetshospital – regionens faglige fyrtårn 

I afsnittet om det øvrige samarbejde beskrives det, at AUH er krumtap for samarbejde og vidende-

ling mellem hospitaler, kommuner og almen praksis. Det er vigtigt at pointere, at der foregår et 

vigtigt udviklingsarbejde i klyngerne, hvor AUH ikke er involveret. Denne form for udviklingssamar-

bejde er essentiel for at styrke sammenhængen, men også for at styrke spirende initiativer og pro-

blemløsninger i de lokale samarbejdskonstellationer i klyngerne.   

 

Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 

Syddjurs Kommune ser positivt på, at et af fokusområderne, er at der arbejdes for datadeling med 

afsæt i sikker anvendelse af data. Datadeling er vigtig i forhold til at sikre sammenhænge og at 

nedbringe dobbeltregistreringer i journalsystemerne. 

Ligeledes anser vi det som værende værdifuldt, at have mulighed for rådgivning og sparring med 

hospitalerne, så vigtig specialviden også kan anvendes i den nære praksis.   

 

Sundhedsfremme og forebyggelse 

Afsnittet for sundhedsfremme og forebyggelse taler i høj grad ind i de strategier og indsatsområder 

som kommunerne beskæftiger sig med. Syddjurs Kommune hilser et styrket samarbejde omkring 

sundhedsfremme og forebyggelse velkommen. Erfaringer fra hospitalssektoren, forskning og 
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kommunernes kendskab til mulighedsrummet for sundhedsfremme og forebyggelse i primærsekto-

ren, vil tilsammen kunne styrke og målrette den sundhedsfremmende og forebyggende indsats 

blandt befolkningen.    

 

Håndtering af multisygdomme 

Syddjurs Kommune oplever, at der er et behov for at hospitalerne i højere grad ser på det hele 

menneske, når sygdomme udredes og behandles. Når en henvisning fra praktiserende læge resul-

terer i at udredningen viser sig, at være indenfor andet afgrænset hospitalsområde, sendes bor-

gerne hjem med uforrettet sag. Borgerne skal herefter igen til den praktiserende læge for en ny 

henvisning. 

 

Denne praksis er uhensigtsmæssig og rammer særligt hårdt hos borgere uden stærke ressourcer 

eller overskud til selv at tage hånd om eget forløb.  

 

Syddjurs Kommune vil gerne samarbejde omkring området, men har også et ønske om, at borge-

re/patienter hjælpes bedre på vej i udredningsfasen. 

 

Personlig medicin   

Et styrket fokus i forhold til at sikre at patienterne har deres egen medicin med på hospitalet, men 

også udskrives med den rette medicin ønskes ligeledes som et fokuspunkt. Dette er afgørende for 

den videre behandling, når borgeren udskrives. 

    

Sundhedsinnovation og udvikling 

For at sikre et nært og sammenhængende sundhedsvæsen er udvikling nødvendig. Det er i særde-

leshed også vigtigt, at vi udvikler os sammen på tværs af sektorovergangene, da dette kan bidrage 

til at styrke samarbejde, relationer og opgaveløsningen til gavn for borgerne og til gavn for alle 

sektorer.  

 

Den anden del af høringssvaret omhandler grundplanen for sundheds- og hospitalsplanen.  

 

2.1 Udforinger og muligheder i fremtidens sundhedsvæsen 

 

3.1 Organisering af samarbejdet 

I afsnittet beskrives det, at klyngerne både dækker somatik og psykiatri. Overskriften af den tilhø-

rende illustration hedder ”Somatikklynger i Region Midtjylland”. Dette er misvisende. 

 

3.3 Sundheds- og psykiatrihuse 

I afsnittet ”Tilbud i sundhedshusene” beskrives der, at alle sundhedshuse indeholder en akut klinik, 

hvor lettere skader eller sygdom kan behandles. Det er uklart om her udelukkende kun er tale om 

de regionale sundhedshuse.  I sundhedshuset i Syddjurs Kommune er der ingen akut klinik.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ole Bollesen 
Borgmester 


