Lemvig, 21. april 2021
Til Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland
Lemvig Kommune takker for det fremsendte høringsudkast til strategi for sundheds- og psykiatrihuse i Region Midtjylland og afgiver hermed høringssvar.
Der er i strategien mange gode ambitioner, som Lemvig Kommune anerkender og støtter op
om. Vi har i Lemvig Kommune valgt at fremhæve nogle emner, der kræver særlig opmærksomhed.
Nærhed og brugen af virtuelle tilbud
Det er en vigtig ambition at etablere flere tilbud tæt på borgernes hjem, da vi – særligt inden
for psykiatrien – ser en tendens til, at borgere med langt til de regionale tilbud i langt mindre
omfang end forventet benytter disse tilbud. Samtidig kan det være en vigtig prioritet at udvikle
flere tilbud, der ikke kræver fysisk fremmøde, da det kan være med til at mindske ulighed i
sundhed. For nogle borgere er det langt mindre krævende at kunne få behandling direkte i
hjemmet og håbet fra Lemvig Kommune er derfor, at ambitionen om at etablere mulighed for
virtuelle konsultationer ikke kun vil henvende sig til koordinering mellem sundhedsaktører, men
også vil være rettet mod de borgere, der ikke har mulighed for at møde op i sundhedshusene.
Den videre udvikling af det nære sundhedsvæsen
Det brede spektrum af tilbud, som sundhedshuse er beskrevet til at kunne rumme, bifaldes. Det
vil have stor betydning for den videre udvikling af det sammenhængende sundhedsvæsen at
samle flere forskellige aktører, der ligeværdigt kan supplere hinandens indsats og derfor bifalder Lemvig Kommune det beskrevne potentiale for samtænkning af sundhedsydelser, samtidig
med at der er fokus på at samarbejde med aktører uden for sundhedshusene. Her er ambitionen om at bruge ligeværdig samskabelse og partnerskaber til at nytænke og udvikle sundhedsløsninger i sundheds- og psykiatrihusene vigtig, og det er vigtigt at være opmærksom på, at der
skal arbejdes med historiske og kulturelle overbevisninger for at sikre, at målet om ligeværdighed også udleves i praksis.
Dog savner vi fra kommunal side konkrete betragtninger omkring mulighederne for samarbejde
i de forskellige typer af sundhedshuse – hvorvidt forskellen i ejerskab har en betydning for den
videre udvikling i praksis, og hvordan Regionen strategisk vil arbejde med de forskelle.
Kobling mellem somatik og psykiatri
Lemvig Kommune bifalder ønsket om en tættere kobling mellem somatiske og psykiatriske tilbud i sundhedshusene, da det kan give mere ligeværdig tilgang til de to områder. Samtidig er
der en viden om, at psykisk og somatisk sygdom ofte følges ad i større eller mindre omfang, så
tilbud på begge områder under samme tag vil give mening.
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