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Høringssvar fra Aarhus Kommune vedrørende Strategi
for sundheds- og psykiatrihuse i Region Midtjylland
Aarhus Kommune er overordnet tilfreds med udkastet til
strategien for udviklingen af sundheds- og psykiatrihuse.
Materialet virker gennemtænkt og gennemarbejdet. Aarhus
Kommune ønsker at indgå dialog med Region Midtjylland om
yderligere samarbejdsmuligheder i de kommende sundhedshuse i Aarhus.
Først uddybes de positive betragtninger, herunder også invitation til yderligere samarbejde, og dernæst følger et par opmærksomhedspunkter til høringsmaterialet.
Aarhus Kommune finder det særligt positivt at:
• Der lægges op til et bredt samarbejde på tværs af
sektorer og med mange forskellige aktører på sundhedsområdet og ud mod det omkringliggende civilsamfund. Det ses som afgørende for at kunne skabe
et hus, som det er relevant for borgerne at være en
del af.
• Den forebyggende indsats er nævnt som et af pejlemærkerne for udviklingen af husene og at der ikke
kun er fokus på behandling af sygdom. Det er vigtigt,
at sundheds- og psykiatrihusene rummer forskellige
indsatser fra det nære sundhedsvæsen, så folkesundheden har de bedste vilkår for at forbedres.
• Strategien tager højde for, at sundheds- og psykiatrihusene kan formes forskelligt alt efter målgruppe og
lokale behov. Dette et vigtigt element i at tage hånd
om uligheden i sundhed, da den geografiske afstand
for gruppen af sårbare borgere, kan være en væsentlig barriere for borgernes brug af tilbuddet.

SUNDHED OG OMSORG
Sundhed
Aarhus Kommune

•

Regionen har gjort sig tanker om, hvordan man realiserer den mulige synergi mellem aktørerne i huset
ved helt konkret at opfordre til at udvikle et fælles
charter for hvert enkelt hus, som alle aktørerne kan
se sig ind i.

I Aarhus er der allerede et samarbejde med Region Midtjylland rettet mod Psykiatriens Hus i Aarhus. Aarhus Kommune
ønsker at afsøge mulighederne for yderligere samarbejde i
relation til Aarhus Kommunes to nye sundhedshuse, Børneog sundhedshus Vest samt Børne- Idræts- og Sundhedshus
Frydenlund. I de to nye sundhedshuse samles sundhedstilbud og øvrige borgerrettede tilbud under samme tag tæt på
borgerne og i samspil med lokalsamfundene. Her er der
grundlag for, at vi i fællesskab kan realisere ambitionerne
om helhedsorienterede og sammenhængende forløb for borgerne på tværs af kommune, region og civilsamfund.
Aarhus Kommune ønsker at fremhæve følgende specifikke
opmærksomhedspunkter:
• Det er positivt, at Region Midtjylland ønsker at styrke
det nære sundhedsvæsen. Der bør dog rettes en opmærksomhed på, at den geografiske afstand til sundhedsvæsenet kan opleves forskellig alt efter sygdom
og behandlingsbehov.
• Det er positivt, at Region Midtjylland ønsker at styrke
det sammenhængende sundhedsvæsen. I forlængelse
heraf bør der være fokus på et fleksibelt sundhedsvæsen, idet borgernes behov for støtte langt fra er ens
og ændres over tid. Derfor er det væsentligt, at indsatserne og støtten kan justeres og tilpasses efter
borgernes aktuelle behov. Og netop fordi der er behov
for det fleksible i relation til indsatserne rettet mod
borgerne, bør der være opmærksomhed mod at få
skabt en vis genkendelighed på tværs af sundhedshusene, så borgere rundt om i regionen tager sundhedshusene til sig.
• Det fremgår, at sundheds- og psykiatrihuse skal bidrage til et sundhedsvæsen med balancerede
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løsninger, hvor der tages hensyn til borger, faglighed
og økonomi (p. 6). Vi har et fælles populationsansvar,
der stiller krav til sammenhæng for borgeren på
tværs. Derfor skal vi anvende ressourcer bedst muligt
og lade økonomien følge borgerne, der hvor vi opnår
mulig sundhed.
Der bør afslutningsvist rettes en opmærksomhed på,
at der ikke sker en ufinansieret opgaveglidning fra region til kommune.

Med venlig hilsen

Jette Skive
Rådmand

/

Hosea Dutschke
Direktør
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