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Holstebro Kommunes høringssvar vedr. Strategi for sundheds og psykiatrihu-
se i Region Midtjylland 
 
Holstebro Kommune har med stor interesse læst Region Midtjyllands udkast til ”Stra-
tegi for sundheds og psykiatrihuse i Region Midtjylland” og vil gerne anerkende Re-
gion Midtjylland for et struktureret og gennemarbejdet stykke arbejde. Samtidig er vi 
spændte på, hvordan planen bliver udlevet.  
 
Gennemlæsningen har ført til nedenstående opmærksomheder under følgende over-
skrifter: 

- Set-up og nærhed 
- Indgang og sammenhæng 
- Psykiatritilbud 

 
Set-up og nærhed 
Holstebro Kommune finder det positivt, at der i strategien er lagt vægt på nærhed, og 
at der tages højde for øvrige tilbud og lokale behov, samt afstand til hospital.  
 
Omsætningen af strategien er interessant i forhold til at sikre reel synergi imellem de 
forskellige tilbud, der placeres ved siden af hinanden i et sundheds- og psykiatrihus. 
Hvordan undgår man således, at tilbuddene fortsat eksisterer i hver deres virkelig-
hed, med hvert deres budget, egne målsætninger mv? 
 
Indgang og sammenhæng 
Holstebro Kommune bakker op om intentionerne omkring mere samstemte forløb på 
tværs mellem somatik og psykiatri. Omsætningen af strategien er også her interes-
sant. Hvordan bliver det eksempelvis i praksis sikret en kobling, så borger på samme 
dag kan møde til både psykiatrisk og somatisk behandling. 
 
På samme måde er det interessant at fokusere på borgerens indgang til sundheds- 
og psykiatrihusene, således at man får man adgang til den hjælp og de tilbud, som 
der til stede i husene. 
 
Psykiatritilbud 
Der bliver i strategien nævnt en række eksempler på sundhedstilbud, der er egnede 
som tilbud tæt ved borgeren. Kunne man på samme måde opliste, hvad der er egnet 
og kan forventes tilbudt inden for den regionale psykiatri? 
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I strategien bliver der nævnt integrerede løsninger, hvor medarbejdere fra region og 
kommune arbejder tæt sammen om borgeren. De kan med fordel blive konkretiseret 
og uddybet med, hvordan den regionale psykiatri kan understøtte de mere forebyg-
gende indsatser i kommunalt regi. 
 
Det bliver nævnt, at man i Region Midtjylland vil prioritere udlejning af ledige lokaler 
til kommunale sundhedstilbud og praktiserende læger herefter praksisydere med 
overenskomst og relevante patientforeninger. Hvis der skal sikres sammenhæng in-
denfor psykiatri tilbuddene, er det også vigtigt at de kommunale, sociale tilbud her bli-
ver prioriteret. 
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