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Høringssvar fra Samsø Kommune vedr. ny sundheds-og 
hospitalsplan i Region Midtjylland

På vegne af Samsø Kommune kvitterer Social- og 
Kulturudvalget hermed for den fremsendte Sundheds- og 
Hospitalsplan, som udvalget generelt bakker op om. Der er 
enighed i forhold til det overordnede mål - et sundhedsvæsen 
på borgerens præmisser samt vigtigheden af prioriteringen af 
fokusområderne ”det nære og sammenhængende 
sundhedsvæsen”, ”digital sundhed”, ”sundhedsfremme og 
forebyggelse”, ”håndtering af multisygdomme” samt 
”sundhedsinnovation og udvikling”.
 
Social- og Kulturudvalget finder overordnet, at planen er 
ambitiøs og visionær. I forhold til implementeringen og 
effektmålingen af de mange indsatser kan udvalget dog være 
lidt i tvivl om, hvorvidt alle indsatserne kan gennemføres fuldt 
ud også på Samsø. Hvordan vil Region Midtjylland sikre, at 
borgerne på Samsø ligestilles med borgerne på fastlandet? Det 
har afgørende betydning for Samsø Kommune, at samsingerne 
har lige adgang til Sundhedsvæsenets ydelser generelt. Dette 
bør principielt være en selvfølge, men tidligere erfaringer har 
vist, at det ikke altid er tilfældet i praksis. Her tænkes især på 
det psykiatriske område, hvor Samsø Kommune håber, at man i 
regionen vil gøre sig umage med at sikre lighed i sundhed for 
alle borgere i regionen.  Der skal måske tænkes i lidt andre 
baner med henblik på at finde særlige løsninger for en ø som 
Samsø. Udgående teams, adgang til psykiater- og 
psykologbetjening for samsinger kan nævnes som et eksempel. 
Social- og Kulturudvalget ser frem til, at Samsø Kommune og 
Region Midtjylland samarbejder kreativt omkring denne 
problematik.
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Samsø Kommune pointerer vigtigheden af det nære og 
sammenhængende sundhedsvæsen, herunder det tidlige og 
tætte samarbejde på tværs af både almen praksis, region og 
kommune. Når borgerne udskrives fra somatiske og 
psykiatriske afdelinger, er der særlige forhold, som gør sig 
gældende i forhold til transport og kommunikation med 
hjemmepleje eller hjemmesygepleje på en ø. Uagtet, at der i 
årevis har været stort fokus på vigtigheden af tæt 
kommunikation og koordinering omkring udskrivelser, er der 
stadig mulighed for forbedringer. Generelt er Samsø Kommune 
meget tilfredse med regionens sundhedsbetjening af borgerne 
på Samsø, herunder ikke mindst samarbejdet med Sundheds- 
og Akuthuset.

Med venlig hilsen

Ulla Holm
Udvalgsformand

/
Dorthe Lykke Jensen
Forvaltningschef 
Social og Beskæftigelse
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