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Til Region Midtjylland 

Høringssvar til Region Midtjyllands sundheds- og hospitalsplan

Favrskov Kommune har 30. januar 2020 modtaget forslag til sundheds- og hospitals-
plan for Region Midtjylland til høring. 

Dette høringssvar afgives under forudsætning af Byrådets godkendelse på møde 24. 
marts 2020. 

Favrskov Kommune finder overordnet, at udkastet til sundheds- og hospitalsplanen 
sætter relevant retning for den fremtidige varetagelse af de regionale sundhedsopga-
ver og for samspillet med borgere, praktiserende læger, kommuner, civilsamfund samt 
forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Det er positivt, at planen lægger vægt på, at de forhold, der skal arbejdes med, er gæl-
dende både for den fysisk og den psykiske sundhed, og at planen derfor går på tværs 
af somatik og psykiatri. 

En sammenhængende akutindsats og hospitalsstruktur
Favrskov Kommune finder det positivt, at den eksisterende struktur for akutområdet 
fastholdes, så borgerne i Favrskov har flere akuthospitaler i nærheden. 

Det er ligeledes positivt, at ambulancepersonale vil understøtte kommunale akutfunk-
tioner ved at stille kompetencer og udstyr til rådighed. 

Favrskov Kommune indgår gerne i tværsektorielle udviklingsprojekter, der sikrer, at vi 
samarbejder bedre, og opfordrer til, at kommuner og andre samarbejdsparter inddra-
ges så tidligt som muligt i nye initiativer. Der er kontinuerligt behov for at sikre gensidigt 
kendskab til kompetencer, rammer mv., ligesom det er afgørende med klare aftaler 
omkring lægefagligt ansvar, når den sundhedsfaglige indsats sker i samarbejde på 
tværs af sektorer. 

I afsnittet om en sammenhængende akutindsats og hospitalsstruktur står følgende for-
mulering: ”Hospitalsstrukturen skal ses i sammenhæng med regionens geografi og be-
folkningssammensætning, og giver en vis bevægelse på tværs af regionen i forbin-
delse med behandlingen”. Favrskov Kommune opfordrer til, at det tydeliggøres, hvad 
dette konkret betyder for borgerne, og dermed hvor borgerne skal hen for at få en gi-
ven undersøgelse eller behandling. 

Aarhus Universitetshospital – regionens faglige fyrtårn
Det fremgår, at Aarhus Universitetshospital (AUH) skal være krumtap for samarbejde 
og videndeling mellem hospitaler, kommuner og almen praksis. Der er gennem de se-
neste år udviklet velfungerende samarbejdsrelationer mellem hospitaler, kommuner og 
praktiserende læger i de lokale klynger. Favrskov Kommune finder det meget vigtigt, at 
der fortsat også vil være et løbende udviklingsarbejde lokalt i klyngerne, så ikke al ud-
viklingskraft koncentreres om AUH. 
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Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
Plangrundlaget beskriver de regionale sundhedstilbud i sundhedshuse og sundheds-
centre. I høringsudgaven mangler der dog oplysning om de regionale tilbud i Favrskov 
Kommunes sundhedscentre. Der er kommunale sundhedscentre i Hammel, Hadsten, 
Ulstrup og Hinnerup, som blandt andet danner ramme om regionale tilbud som jorde-
moderkonsultationer, lokalpsykiatri og aktiv patientstøtte. 

Favrskov Kommune indgår gerne i drøftelser om mulighederne for yderligere at videre-
udvikle tilbuddene i sundhedscentrene. 

Det er dog vigtigt, at der er er gennemsigtighed om økonomien, når opgavefordelingen 
mellem region og kommuner udvikles. Det gælder også i forhold til indsatserne under 
afsnittet om fremtidens arbejdsplads, hvor regionen løbende vil vurdere mulighederne 
for opgaveflytning. 

Fælles beslutningstagning og patientinddragelse 
Favrskov Kommune er enig i, at sundhedsvæsenets tilbud skal tage udgangspunkt i 
den enkeltes situation og behov. Det er helt afgørende at få bragt den enkelte borgers 
ressourcer i spil i såvel behandlings- som rehabiliteringsforløb. 

Sundhedsfremme og forebyggelse
I sundhedsaftalen har kommuner og region bl.a. forpligtet sig til at arbejde sammen om 
aktiv forebyggelsesindsats. Det er positivt, at sundhedsfremme og forebyggelse er et 
fokusområde i hospitals- og sundhedsplanen. Hospitalerne har en vigtig rolle i forhold 
til at opspore og henvise borgere, der kan have gavn af kommunale forebyggelsestil-
bud. Det er derfor vigtigt, at regionen lever op til sundhedsaftalens mål fx om at redu-
cere antallet af daglige rygere ved at henvise rygere til de kommunale tilbud. 

Favrskov Kommune ser dog frem til at få udfoldet regionens rolle i forhold til den fore-
slåede sundhedsfremmende og forebyggende indsats og samarbejdet med henholds-
vis civilsamfund og kulturtilbud, idet det som udgangspunkt er en kommunal opgave.

Håndtering af multisygdomme 
Mange af de borgere, som kommunernes sundheds- og omsorgstilbud er i kontakt 
med, har flere samtidige sygdomme og mange kontakter til sundhedsvæsenet. Særligt 
denne gruppe kan opleve udfordringer med at mestre sygdomme og samtidig fastholde 
et godt hverdagsliv. Favrskov Kommune finder det derfor positivt, at der i planen sæt-
tes særligt fokus på, at forløb og behandling skal tilrettelægges, så behovene hos bor-
gere med multisygdom imødekommes.     

Favrskov Kommune ser frem til et fortsat godt samarbejde. 

Venlig hilsen

Grethe Villadsen                                                     Ulrik Johansen
Formand for Social- og Sundhedsudvalget            Social- og Sundhedsdirektør
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