Høringssvar til Strategi for sundheds- og psykiatrihuse

Randers Kommunes Socialudvalg og Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalg har
behandlet høringsudgaven af Strategi for sundheds- og psykiatrihuse.
Randers Kommune ser positivt på Region Midtjyllands Strategi for Sundheds- og
Psykiatrihuse og på pejlemærkerne som udgangspunkt for det tværfaglige og
tværsektorielle samarbejde. Pejlemærker som vi som kommune kan se os i.
Strategien fokuserer på og fremhæver flere ting, som både Randers Sundhedscenter
og Psykiatriens Hus prioriterer og arbejder med. Samtidig bliver vi i Randers
Kommune bekræftet i, at de funktioner der findes i Randers Sundhedscenter er
relevante funktioner at have placeret i et sundhedshus, heriblandt
jordemoderkonsultationer og mammografi screening. Randers Kommune ser
samtidig strategiens indhold som en anerkendelse af, at Region Midtjylland fortsat
ønsker en aktiv rolle i Randers Sundhedscenter og ønsker at styrke samarbejdet om
psykiatriske tilbud i Psykiatriens Hus i Randers.
Fra Randers Kommunes side ses der positivt på Region Midtjyllands ønske om et
tættere samarbejde og skabelsen og vedligeholdelsen i dialogerne om den fortsatte
udvikling af det nære sundhedsvæsen. Randers Kommune ser stor værdi i
sundhedshuse og har gode erfaringer både i forhold til samarbejde med Region
Midtjylland om tilbud i sundhedshuset og i forhold til drift af et stort sundhedshus
med forskellige aktører. Derfor ser vi i Randers Kommune frem til at blive inddraget i
det fremtidige samarbejde.
I Psykiatriens Hus i Randers er der et godt og velfungerende samarbejde med både
sundhedsområdet, frivillige foreninger og Region Midtjylland. Med regionspsykiatrien
samarbejdes der i Psykiatriens Hus i Randers bl.a. om lokalefællesskab, Recovery
skole og Peer uddannelse. Randers kommune ser muligheder i at udvikle og udbygge
disse tiltag i et samarbejde med Region Midtjylland og finder det positivt, at
strategien lægger op til et styrket samarbejde mellem aktørerne. Psykiatriens Hus i
Randers har opbygget en erfaring i at anvende virtuelle platforme, derfor findes det
positivt, at Region Midtjylland også ønsker at udbrede dette og give mere
sammenhæng i tilbuddene for borgerne.
I første kvartal 2022 åbner Havndal Sundhedshus. Vi ser med tilfredshed på, at
Regionen er interesserede i at placere tilbud i sundhedshuse tættere på borgerne og
håber, at Havndal Sundhedshus vil være en interessant placering for regionens tilbud.
Kommunen ser også positivt på, at Regionen vil etablere mulighed for virtuelle
konsultationer og samtaler og håber også her, at Region Midtjylland vil samarbejde
med Havndal Sundhedshus herom. På sigt ønskes det at kunne tiltrække
praktiserende læger til de nye lokaler i Havndal Sundhedshus, derfor noteres det
med tilfredshed, at Region Midtjylland vil arbejde på at samle flere praktiserende
læger i sundhedshusene.

Det ses tydeligt, at strategien er rettet mod regionens egne sundheds- og
psykiatrihuse og derfor har et fremtrædende behandlende- og patientrettet fokus.
Kommunens andel i sundhedshusene vil naturligt have et udspring i at tilbyde
sundhedsfremmende og forebyggende tilbud. Samtidig ses der i strategien et stærkt
fokus på selve sundheds- og psykiatrihusene, som centrum for sundhedsydelser. I
kommunen møder vi borgerne mange andre steder end i Randers Sundhedscenter og
Psykiatriens hus, bl.a. gennem udgående funktioner og virtuelle løsninger. Randers
kommune kunne ønske at der i udspillet var en tydeligere opmærksomhed på at
udnytte og udvikle alle muligheder for sundhedsydelser til borgeren i borgernes
nærmiljø. Samtidig ses der et behov for en tværgående dialog om forståelsen af
sundheds- og psykiatrihuse uafhængigt af ejerforhold. For borgernes skyld er der
behov for sammenhængende tilbud tæt på deres bopæl, uanset hvem der ejer det
pågældende sundhedshus.
Randers Kommune kvitterer for det interessante oplæg til en strategi for sundhedsog psykiatrihuse og ser frem til at blive inddraget i det fremadrettede arbejde, så vi i
fællesskab kan levere sammenhængende og kvalitetsrige sundhedstilbud tæt på
borgerne.
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