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Høringssvar til Sundhed- og hospitalsplan i Region Midtjylland 

Norddjurs Kommune har med interesse modtaget høringsudkastet til sundheds- og hospitalsplanen for 

Region Midtjylland.   

 

Norddjurs Kommune kan tilslutte sig de overordnede målsætninger og anbefalinger i sundheds- og hos-

pitalsplanen og ser frem til det fortsat gode samarbejdet. Norddjurs Kommune opfordrer til og tilbyder 

tidligt og ligeværdigt samarbejde til planens gennemførelse. 

  

Et sundhedsvæsen på patienternes præmisser: 

Norddjurs Kommune anerkende den gennemgående tilgang omkring kvalitet, sammenhæng/lighed og 

effektivitet og med en prioritering af, at alt er på patienternes/borgernes præmisser. 

Indledningsvis beskrives, at borgerne ikke forholder sig til hvilken sektor, der hjælper, og at ”Region 

Midtjylland vil stå i spidsen for et venligt og imødekommende sundhedsvæsen, der leverer sammen-

hængende somatisk og psykiatrisk behandling og pleje af høj kvalitet, som borgeren føler sig tryg 

ved, og som understøtter lighed i sundhed”, og at man derfor bl.a. vil ”anvende og understøtte de 

tilbud og kompetencer der ligger i civilsamfundet”. 

Norddjurs Kommune kan bakke op om denne tilgang, men vi efterlyser, at det tydeligere fremgår, at 

man ser kommuner og praksissektor som ligeværdige samarbejdspartnere i denne positive tilgang 

samt en generel hensigtserklæring i forhold til samarbejde og tidlig involvering. Vi oplever i den for-

bindelse et forbilledligt samarbejde med Regionshospitalet i Randers og Randersklyngen. 

 

Fremtidens arbejdsplads. Region og kommuner er forbundne kar i forhold til uddannelse af elever og 

studerende, kompetenceudvikling af medarbejdere og i forhold til, at det samlede sundhedsvæsens 

opgaver kan løses med kvalitet. I et 10 årig perspektiv kan det give mening at se på en sammenhæn-

gende rekrutterings- og fastholdelsesstrategi, som øger interessen for fagene og mindsker risikoen for 

kamp om knappe ressourcer. 

 

Sammenhængende akutindsats.  Norddjurs Kommune finder det positivt, at den nuværende akut-

struktur med afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger fastholdes. De eksisterende anbefalinger er 

stadig forholdsvis nye, og i forhold til samarbejdspartnerne i det sammenhængende sundhedsvæsen 

er der endnu et arbejde, førend der er fuld gennemskuelighed omkring de enkelte parters roller og 

vilkår. Implementeringen har tydeligt vist behovet for at være gensidigt afstemte – blandt andet i så 

enkel en ting som begrebsafklaring. Den generelle bevægelse fra specialisering mod det almene og 

mod behandling i nærmiljøer er uundgåelig og positiv både i forhold til borgere og samfundsøkonomi. 

Her er igen en opfordring til at synliggøre det forpligtende og ligeværdige samarbejde om såvel opga-

veløsningen som om at organisere de beskrevne udviklingsprojekter. 
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Aarhus Universitetshospital – Regionens faglige fyrtårn. Norddjurs Kommuner anerkender og respekte-

rer behovet for en højt specialiseret og specialiseret indsats. Vi er glade for, at en så stor del af ind-

satsen er forankret på Aarhus Universitetshospital, som supplement til tilbuddene på Regionshospita-

let i Randers. For at understøtte det sammenhængende sundhedsvæsen, er det for Norddjurs Kom-

mune vigtigt, at der fortløbende er fokus på et smidigt samarbejde og et højt informationsniveau 

fra/til alle matrikler, og at udlagt behandling foregår planlagt og med nødvendig involvering. 

 

Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Norddjurs Kommune finder det meget positivt, at 

regionen ønsker at styrke det det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – både inden for psyki-

atri og somatik, samt at sundhedsløsningerne i og nær borgernes hjem, skal understøtte borgernes 

mulighed for at fastholde deres hverdag. Det er en intention, som vi fuldt kan støtte, og som altid 

har været og er omdrejningspunktet for den kommunale sundhedsindsats. Fra Norddjurs Kommune 

opfordrer vi til, at der her er stor opmærksomhed på, at finde de rette løsninger, så borgerne ikke 

oplever deres hjem gjort til en banegård med forskellige fagligheder med uafklarede opgave- og an-

svarsområder og kolliderende planlægning. 

 

Fælles beslutningstagen. Norddjurs Kommuner anerkender bestræbelserne på aktiv involvering bl.a. 

gennem større kontinuitet samt ibrugtagning at nye teknologiske løsninger. Det er et arbejde, som vi 

på enhver måde hilser velkommen, og gerne vil understøtte. 

 

Nemmere at være borger, nemmere at være medarbejder. Dokumentation og planlægning er vigtigt 

for at sikre korrekt behandling, mindske utilsigtede hændelser, skabe tryghed og sammenhæng. Ti-

den tilsiger, at denne dokumentation og planlægning skal foregå digitalt. Der er i dag mange udfor-

dringer med forskellige systemer, regler omkring data mv, så det ofte bliver en opgave i sig selv og 

ikke den intenderede hjælp. Norddjurs Kommune ser meget positivt på intentionen i dette og vil søge 

at lære af de regionale erfaringer, lige som vi på enhver måde ønsker at bidrage til enklere dataud-

veksling med højere kvalitet. 

 

Færre behandlinger og mere tryghed. Norddjurs Kommune ser frem til samarbejdet omkring de be-

skrevne aktiviteter. 

 

Håndtering af multisygdom. Norddjurs Kommuner anerkende behovet for at sætte fokus på håndte-

ring af multisygdom.  Kommunens sociodemografi tilsiger, at vi som kommune har en forholdsvis stor 

andel borgere, som har flere kroniske lidelser. Vi ser frem til samarbejdet og udviklingen på dette 

område, som vil kræve nye arbejdsgange i lyset af den stigende specialisering på flere matrikler. 

 

Personlig medicin. Norddjurs Kommune ser det som et spændende og ambitiøst projekt, som vi vil 

følge og bidrage til, hvor det er muligt. 

 

Sundhedsinnovation og udvikling. Norddjurs Kommune finder initiativet vigtigt og positivt. Det tager 

afsæt i såvel strategisk overvejelser som udnyttelse af viden og erfaringer fra hverdagsinnovatører.  

 

Forskning, uddannelse og læring. Norddjurs Kommuner finder arbejdet med at skabe en systematisk 

forbedrings- og læringskultur som uhyre vigtig. Det er helt i tråd med den tilgang, vi selv efterstræ-

ber i kommunen. Regionen har en særlig rolle i forhold til forskning og tværsektoriel kompetenceud-

vikling, som vi også ser positivt italesat i planen. 
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Plangrundlag. 

 

Plangrundlaget er en meget systematisk og grundig gennemgang af såvel fakta som konkrete tiltag. 

 

Af plangrundlaget er det vanskeligt at gennemskue, om der er ændringer på vej i forhold opgaver på 

de konkrete lokationer. 

 

For Norddjurs Kommune er det vigtigt: 

 at der ikke sker yderligere reduktioner i de opgaver, der løses på Sundhedshuset i Grenå, da 

de er afgørende for hele Sundhedshusets berettigelse og bæredygtighed. 

 At Regionshospitalet i Randers fortsat vil have funktioner, som gør hospitalets placering rele-

vant for borgerne i dets opland. Der henvises her til nære og lettilgængelige sundhedstilbud af 

høj kvalitet. 

 At Aarhus Universitetshospital har de nødvendige specialer, så Norddjurs Kommunes borgere 

kun undtagelsesvis behøver behandling på andre af regionens hospitaler, som ligger længere 

væk. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Lars Møller 

Formand for voksen- og plejeudvalget 


