Til Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland

Høringssvar til strategi for sundheds- og psykiatrihuse i Region Midtjylland
Favrskov Kommune har 1. marts 2021 modtaget udkast til strategi for sundheds- og
psykiatrihuse i Region Midtjylland til høring med frist 29. april 2021.
Favrskov Kommune finder overordnet, at strategiens pejlemærker er relevante og
bemærker med tilfredshed, at udbygning og udvikling af sundheds- og psykiatrihusene
skal ske med afsæt i visionerne i vores fælles Sundhedsaftale. Det gælder bl.a.
visionen om mere lighed i sundhed – både socialt og geografisk.
Favrskov Kommune har sundhedscentre i byerne Hammel, Hadsten, Hinnerup og
Ulstrup. Der er et velfungerende samarbejde med Region Midtjylland om flere
regionale tilbud i kommunens sundhedcentre, hvor borgerne tilbydes
jordemoderkonsultationer, hørekonsultationer, samtaler med sygeplejerske fra
ældrepsykiatrien og aktiv patientstøtte.
Favrskov Kommune ser stort potentiale i yderligere at udvikle tilbuddene i det nære
sundhedsvæsen. Sundhedshuse, psykiatrihuse og sundhedscentre spiller en
væsentlig rolle i denne udvikling – det gælder hvad enten husene er ejet af region,
kommune eller i et fællesskab.
Det er vigtigt, at Region Midtjylland er opmærksom på, at der ikke opstår en geografisk
skævvridning i forbindelse med udvikling og udbygning af tilbuddene i det nære
sundhedsvæsen. Regionens tilbud må ikke være afhængigt af, om der er et regionalt
ejet sundheds- eller psykiatrihus i borgernes bopælskommune eller ej.
Til eksempel har psykiatrihusene i Aarhus, Silkeborg og Nordvest i dag
overnatningstilbud til borgere med sindslidelse. Tilbuddet er til dem, der har brug for et
akut tilbud for at forebygge, at deres sygdom eller sociale situation udvikler sig i en
negativ retning. For at benytte tilbuddet, som er delvist regionalt finansieret, skal
borgerne imidlertid være bosiddende i en af de pågældende kommuner.
Favrskov Kommune opfordrer til, at man ved udviklingen af tilbuddene i sundheds- og
psykiatrihusene inviterer flere kommuner ind i samarbejdet og har øje for, at tilbuddene
også kan være relevante for borgere i nabokommunerne.
Derudover skal der være opmærksomhed på, at mange tilbud også kan implementeres
i de kommunalt ejede sundhedcentre og dermed komme tættere på og være til fordel
for flere borgere. Det gælder bl.a. virtuelle konsultationer, mulighed for
specialistrådgivning fra hospitalerne og flere regionale satellitfunktioner.
Endelig er det vigtigt, at der ved udvikling og udbygning af tilbuddene i sundheds- og
psykiatrihuse er fokus på at fremme den sociale lighed i sundhed. Sundhedsvæsenets
tilbud skal reelt være tilgængelige for alle. Der kan være behov for særlig
kommunikation eller støtte for at sikre, at ældre borgere eller borgere med kognitive
udfordringer også har mulighed for at benytte fx nye virtuelle løsninger.
Favrskov Kommune ser frem til samarbejdet om yderligere udvikling af det nære
sundhedsvæsen.

Med venlig hilsen
Grethe Villadsen
Formand for Social- og Sundhedsudvalget

Ulrik Johansen
Social- og Sundhedsdirektør

Postadresse:
Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 8964 1010
favrskov@favrskov.dk
www.favrskov.dk

03-03-2021

Sagsnr.
EMN-2021-00690
Dokument nr.
2408181

