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Til Regionsrådet 

 

Høringssvar fra Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social 

vedrørende Sundheds- og hospitalsplan 

 

Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social har på møde af 27. 

februar 2020, drøftet forslag til ny Sundheds- og hospitalsplan. 

 

Udvalget kvitterer for at der med udkastet er tale om en relevant og 

anvendelig plan, som bl.a. vil være med til at sikre efterlevelse af 

vision og mål for psykiatrien.  

 

Udvalget har dog følgende bemærkninger til planen, som udvalget vil 

bede Regionsrådet overveje nærmere: 

 

Demografisk fremskrivning - plangrundlaget afsnit 2.3, side 7-8. 

Udvalget vil gerne at der sikres et godt og relevant datagrundlag. 

Udvalget efterspørger derfor data, som særligt har fokus på det 

psykiatriske område, da der kan være markante forskelle mellem 

somatiske og psykiatriske patienter.  

 

Retspsykiatrien - HMU savner fokus vedrørende, hvilken retning 

man ønsker for retspsykiatrien. Udvalget mener ikke at dette fremgår 

specielt tydeligt i det vedlagte høringsmateriale. HMU er dog 

opmærksom på at der i finansloven er givet særlige midler til 

retspsykiatrien, og retspsykiatrien dermed kan være underlagt 

nationale rammer for udviklingen af området. 

 

Retspsykiatrien nævnes ikke i tabeller eller lignende under kapitel 5 i 

plangrundlaget side 28, men det gør de andre psykiatriske afdelinger. 

HMU mener, at retspsykiatrien ligeledes bør fremgå (herunder data 

vedrørende optageområder) for således at give det hele billede af 

psykiatrien i Region Midtjylland. Der er to retspsykiatriske afdelinger i 

Region Midtjylland. Retspsykiatrisk afdeling hos AUH Psykiatrien samt 

retspsykiatrisk afsnit under Regionspsykiatrien Midt. 

 

Klyngesamarbejdet - plangrundlaget kapitel 3, side 10. Det bør 

tydeliggøres at, psykiatrien også er en del af klyngesamarbejdet og 

har samarbejde med alle regionens kommuner. 

 

Arbejdsstyrkeplanlægning - hospitalsplanen under afsnittet om 

"Fremtidens Arbejdsplads", side 4. Udvalget finder, at begrebet 
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Side 2 

"arbejdsstyrkeplanlægning" samt den efterfølgende tekst ikke fordrer 

til at skabe det gode omdømme samt motivere til rekruttering og 

fastholdelse. HMU foreslår at dette omskrives med henblik på, at 

teksten også får Region Midtjylland til at fremstå, som et attraktivt 

sted at søge hen – også i fremtiden. 

 

Forebyggende indsatser – hospitalsplanen under afsnittet 

"Sundhedsfremme og forebyggelse" side 10.  HMU bemærker at der 

ses mange psykiatriske patienter med flere somatiske lidelser, som 

vanskeliggører den psykiatriske behandling. Der vil derfor være et 

øget behov for at sikre fokus på dette i samarbejdet mellem somatik 

og psykiatri.  

 

På vegne af Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social 

 

Tina Ebler - René Lodahl Christensen - Bent Lykke 
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