
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Høringssvar på sundheds- og hospitalsplan for Region Midtjylland 

 
Tak for en gennemarbejdet og visionær sundheds- og hospitalsplan for Region Midtjylland. 
I Silkeborg Kommune anerkender vi bestræbelserne på at udarbejde en plan, der går på 
tværs af somatik og psykiatri, og som rækker 5-10 år frem i tiden. Vi deler planens 
visioner for fremtidens sundhedsvæsen og finder, at de elleve fokusområder er et godt 
afsæt for løse fremtidens udfordringer på sundhedsområdet. 
 
Intentionen om, at sundhedsvæsenet i det midtjyske skal fungere ”på patientens 
præmisser”, går fint igennem sundheds- og hospitalsplanen som en rød tråd. Vi 
værdsætter denne vægtning, og at intensionen spænder fra aktivt at inddrage den enkelte 
patient i egen situation til aktiv inddragelse af civilsamfundet. 
 
Samtidig skal sundhedsvæsenet være bevidst om, at når vi taler om lighed i sundhed, så 
holder denne tilgang ikke hele vejen igennem. Nogle borgere kan ikke tage ansvaret og er 
ikke eksperter i eget liv mv. Disse borgere skal også mødes og rummes, og det kræver en 
særlig tilgang. Det er ikke nævnt i sundheds- og hospitalsplanen, og vi anbefaler derfor, 
at denne gruppe af borgere med behov for en særlig tilgang skrives ind i planen.  

Visionen om et sundhedsvæsen, der leverer sammenhængende behandlings- og 
plejeforløb, er i midlertidig en vision, der kræver tæt samarbejde mellem hospital, 
kommuner og almen praksis, for at lykkes. Dette samarbejde er for en stor del beskrevet i 
Sundhedsaftale 2019-23, men nødvendigheden af et stærkt tværsektorielt samarbejde og 
sektorernes gensidige afhængighed kan med fordel skrives mere direkte i sundheds- og 
hospitalsplanen. I det følgende er der eksempler på, hvor vi ser behov for dette. 
 

• En sammenhængende akutindsats og hospitalsstruktur (side 5):  
Intentionen om at tilbyde ”den rette behandling af den rette faglighed på rette niveau 
og så tæt på borgernes hverdag som muligt” kræver en tæt og kontinuerlig dialog med 
kommune og almen praksis om fremtidig udvikling og eventuel ændret rolle- og 
ansvarsfordeling. Vi anbefaler derfor, at nødvendigheden af dialog og øget samarbejde 
om udvikling af dette område fremgår af planen. 
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Side 2 

 
• Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen (side 7): 
Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere med de rette kompetencer i 
sundhedsvæsenet er en udfordring for både region og kommuner. Derfor anbefaler vi, 
at den fælles udfordring adresseres i planen ved, at der lægges op til at udarbejde en 
fælles tværsektoriel rekrutteringsstrategi. 

 
• Fælles beslutningstagning og patientinddragelse (side 8): 
Vi anbefaler, at det fremgår, at sundhedsvæsenet samarbejder om at indrette sig på 
en måde, der understøtter hurtig tilbagevenden til arbejde eller uddannelse. Det vil 
sige, at patientens tilknytning til arbejde og uddannelse bliver tænkt ind i behandling, 
overgange og tværgående samarbejde inden for både somatik og psykiatri.  

 
Vi har desuden en bemærkning til plangrundlaget vedr. Regionshospitalet Silkeborgs 
særlige funktion som udviklingshospital (side 27, 5.8.2). Silkeborg Kommune har gennem 
mange år haft tradition for et tæt samarbejdet med RH Silkeborg om udvikling af gode 
patientforløb og af det nære sundhedsvæsen. Vi ønsker at fortsætte dette særlige 
samarbejde om udviklingsopgaver og anbefaler derfor, at dette skrives ind i planen.  
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