
1

Lone Abildlund Hansen

Fra: Sundhed Sundhed_Hospitalsplan (Funktionspostkasse)

Sendt: 13. marts 2020 09:24

Til: Lone Abildlund Hansen

Emne: VS: høringssvar fra Ikast-Brande Kommune

Journaliseret: X

JournaliseretInfo: 13-03-2020 09:23:07|ONERM\metsoe

SkalJournaliseres: 0

/Mette 
 

Fra: Bjarke Nees [mailto:bjnee@ikast-brande.dk]  
Sendt: 13. marts 2020 09:02 

Til: Sundhed Sundhed_Hospitalsplan (Funktionspostkasse) 
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Byrådet i Ikast-Brande Kommune godkendte 9. marts nedenstående høringssvar til sundheds- og hospitalsplanen: 

 

Byrådet i Ikast-Brande Kommune ser Sundheds- og hospitalsplanen for Region Midt som regionsrådets 
retning for fremtidens sundhedsvæsen og især de regionale opgaver her. Dette skal så efterfølgende 
udmøntes. 
 
En fortsat udvikling af sundhedsvæsenet i Region Midt kræver et stærkt samarbejde mellem region, 
kommuner og praksissektor. Det gælder også for de fleste af de beskrevne elementer i sundheds- og 
hospitalsplanen. Den regionale sundhedsaftale mellem region, kommuner og praksissektor er det 
fælles - og forpligtende - afsæt for dette samarbejde. Ikast-Brande Kommune vil derfor opfordre til, at 
sundhedsaftalen får en mere fremtrædende rolle i 
regionsrådets sundheds- og hospitalsplan som det værktøj, der sikrer det forpligtende og nødvendige 
samarbejde og udmønter de fælles intentioner. 
 
Byrådet har desuden fokuseret på afsnittet vedrørende Det nære og sammenhængende 
sundhedsvæsen. Almen praksis har en afgørende rolle i styrkelse af det nære og sammenhængende 
sundhedsvæsen og af forebyggelse og sundhedsfremme, ikke mindst i samspillet med kommunerne. 
Det er lokalt borgerne har deres hverdag og de mange kontakter omkring deres sundhed, og det er 
her borgerne skal opleve det nære sundhedsvæsen. Dette kunne betones mere samtidig med 
forståelsen af, at samarbejdet på tværs skal sikre dette. 
 
Ikast-Brande Kommune påskønner, at udviklingen af sundhedshuse og psykiatrihuse skal ske i et tæt 
og forpligtende samarbejde med kommune, praksisydere, civilsamfund og borgere. Videre vil byrådet 
opfordre til, at husene indhold afklares, inden eksempelvis placering drøftes. Det skal være klart hvilke 
opgaver, der skal foregå i henholdsvis borgerens hjem, hospitals og kommunalt regi. Husenes indhold 
bør desuden i hvert enkelt tilfælde i videst muligt omfang tage højde for lokale forskelle og 
muligheder. 
 

 
  

  

Venlig hilsen 

Bjarke Nees 
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Ikast-Brande Kommune 

På Tværs Stab 

Sjællandsgade 6 

7430 Ikast 

Tlf.:  +4599603104 

Direkte: +4599603104 

Mobil: +4560943359 

E-mail: bjnee@ikast-brande.dk 
Sikker e-mail:  http://www.ikast-brande.dk/personlig 
www.ikast-brande.dk 

            

  

Coronavirus: Ikast-Brande Kommune er ophørt med normalt drift frem til 30. marts 2020. Følg med på hjemmesiden 

www.ikast-brande.dk og www.coronasmitte.dk 

Ikast-Brande Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. 

Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du 

kan også læse mere om dine rettigheder på http://www.datatilsynet.dk 

  


