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Høringssvar vedr. Region Midtjyllands udkast til sundheds- og 

hospitalsplan  

 

Region Midtjylland har den 30. januar 2020 sendt en ny sundheds- og hospi-

talsplan i høring. Aarhus Kommune fremsender hermed bemærkninger til 

Region Midtjyllands høringsudkast.  

 

Aarhus Kommune vil indledningsvist rose Region Midtjylland for et spæn-

dende og visionært udkast til sundheds- og hospitalsplan. 

 

Der er en god systematik i forhold til: 

• at få lagt strategien  

• at udvælge/prioritere og igangsætte indsatserne 

• løbende at få fulgt op på de igangsatte indsatser 

 

Der er i planen 11 prioriterede fokusområder, som afsæt for fremtidens 

sundhedsvæsen. 

 

Aarhus Kommune mener, at det er 11 meget relevante fokusområder.  

Der lægges i udkastet til sundheds- og hospitalsplan op til både en styrkelse 

af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, og samtidig et stigende 

fokus på det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Samtidig vil re-

gionen sikre et helhedsperspektiv i mødet med borgere med multisygdom, 

som også er nødvendigt for at fremme ligheden i sundhed.  

 

Der er en fin sammenhæng til den sundhedsaftale, som Region Midtjylland 

og de 19 kommuner i regionen har indgået med særligt fokus på: 

• Fælles investering i forebyggelse, først med fokus på rygning 

• Sammen om ældre borgere – først med fokus på akutområdet 

• Den nære psykiatri, først med fokus på mental sundhed hos børn og 

unge samt voksne borgere med svær psykisk sygdom 

 

Fokus på borgernes ansvar for egen sundhed, inddragelse af pårørende og 

andet netværk, civilsamfundets vigtige rolle i arbejdet for at takle ulighed i 

sundhed samt brugen af kultur som et sundhedsfremmende værktøj er blot 

nogle af de prioriteringer, der går igen i Aarhus Kommunes strategi på sund-

hedsområdet; Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2020 – 2025 ”Aarhus 

Smiler”.  

 

Region (hospitaler og praktiserende læger) og kommuner er på sundheds-

området (både somatik og psykiatri) forbundne kar. Vi har et fælles populati-

onsansvar. Det stiller krav til sammenhængen på tværs. Samtidigt er vi 

SUNDHED OG OMSORG 
Aarhus Kommune 

Rådhuset  

Rådhuspladsen 2 

8000 Aarhus C 

 

Telefon: 89 40 20 00 

www.aarhus.dk 

 

 

mailto:sundhed.sundhed_hospitalsplan@rm.dk


 

 

19. marts 2020 

Side 2 af 2 
forpligtede til at anvende de fælles ressourcer bedst muligt, så vi opnår mest 

mulig sundhed for borgerne. I samarbejdet mellem sektorerne (region og 

kommuner) kan vi også forsøgsvist udfordre os selv, fx ved at afprøve ind-

satser, hvor pengene i højere grad følger borgeren.  

 

Aarhus Kommune ønsker, at innovative digitale tiltag fremhæves og priorite-

res som et omdrejningspunkt for arbejde med at sikre et sammenhængende 

sundhedsvæsen.  

Der bør afsættes innovationsmidler til opbygning af digitale, sammenhæn-

gende systemer samt øget samarbejde om datadeling på tværs af sektor-

grænserne. Det vil gøre det muligt at skabe tidlige og målrettede indsatser til 

gavn for den enkelte borger og folkesundheden generelt. 

 

Aarhus Kommune har en konkret kommentar til teksten på side 10, hvoraf 

det fremgår, at ”Aktiv deltagelse i frivillige fællesskaber er sundhedsfrem-

mende, og bidrager til, at vi bedre kan mestre somatiske og psykiske hel-

bredsproblemer”. Dette kan også gøre sig gældende for deltagelse i uddan-

nelse og arbejdsmæssige fællesskaber. Psykiske og somatiske helbredspro-

blemer er ikke nødvendigvis en hindring for en fortsat tilknytning til uddan-

nelse og arbejdsmarkedet. Det er derfor relevant, at der også fokuseres på 

samarbejdet med kommunen om at understøtte borgernes tilknytning til ud-

dannelse og arbejdsmarked under og efter et sygdomsforløb. 

 

Aarhus Kommune ser derfor frem til at videreudvikle og styrke samarbejdet 

med Regionen om initiativerne i sundheds- og hospitalsplanen via de samar-

bejdsfora, der allerede er etableret bl.a. i regi af sundhedsaftalen. Det vil 

skabe den bedste og nødvendige, lokale forankring.  

 

I det kommende arbejde med at omsætte planens initiativer til handling skal 

lyde en opfordring til at gøre brug af de erfaringer og succeser, der allerede 

er opnået blandt kommuner, almen praksis og hospitaler enten enkeltvis el-

ler i samarbejde, så vi ikke skal starte forfra hver gang.  

 

Der er f.eks. i kommunerne stor erfaring med samarbejde med civilsamfun-

det i opgaveløsningen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jette Skive 

Rådmand, Sundhed og Omsorg 

 

 

  

 


