
 
 
 
 
 

    

 
 
Viborg kommunes høringssvar til Region Midtjyllands sundheds- og 
hospitalsplan 
Viborg kommunes Social- og Sundhedsudvalg har drøftet sundheds- og 
hospitalsplanen på et møde den 28. februar og vil på kommunens vegne gerne 
knytte nedenstående bemærkninger til planen. 
 
Først kvitteres for et informativt plangrundlag og nogle relevante politiske 
fokusområder hvoraf flere af dem hænger godt sammen med aktiviteterne på det 
kommunale område.  
 
Sammen har vi en opgave med at videreudvikle det nære sundhedsvæsen. Viborg 
kommune er således positiv overfor et videre samarbejde om udviklingen af 
sundhedsløsninger i borgers eget hjem/nærområde. I den forbindelse kunne vi 
godt tænke os en konkretisering af hvilke tanker, der er for præhospitalets indsats 
med forebyggelse af indlæggelser i samarbejde med det kommunale akutområde. 
Måske det kan uddybes i planen. 
 
Flere steder i planen omtales civilsamfundets foreninger, interesseorganisationer 
og kulturelle indsatser som et fokus for regionen i relation til det gode liv. Her vil 
vi gerne gøre opmærksom på, at vi først og fremmest ser kommunen som 
initiativtager og samarbejdspartner til de mange lokale civilsamfundsaktører, 
særligt i forhold til de borgerrettede forebyggelsesindsatser. Det bør således være 
et opmærksomhedspunkt, hvilken rolle regionen henholdsvis kommunerne bør 
have i den sammenhæng. 
 
I forhold til psykiatriområdet vil vi gerne opfordre til, at der sikres større 
sammenhæng mellem de somatiske og psykiatriske indsatser generelt. Dette er 
ikke så tydeligt beskrevet i planen. 
 
I plangrundlaget beskrives hospitalsstrukturen, herunder de funktioner der 
aktuelt er tilknyttet Hospitalsenhed Midt i Viborg. Vi vil gerne kvittere for det 
gode og tætte samarbejde, der er mellem HEM og Viborg kommune og forventer 
der fortsat er opmærksomhed på at fastholde og videreudvikle hospitalets 
position i det regionale sundhedsvæsen.  
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Eftersom sundheds- og hospitalsplanen generelt ikke er så konkret, håber vi 
kommunerne bliver involveret i det videre arbejde med at konkretisere 
fokusområderne i indsatser og samarbejdsaftaler, hvor det er relevant.  
     
  
Venlig hilsen 
 
 
 
Åse Kubel Høeg 
På vegne af Social- og Sundhedsudvalget 
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