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Høringssvar - Samsø Kommune
Samsø Kommune hilser først og fremmest strategien for sundheds - og
psykiatrihuse i Region Midtjylland hjertelig velkommen. Vi glæder os til at komme
igang. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og en kommende
sundhedsreform er en meget nødvendig brik i det samlede sundhedsvæsen her og
nu men også på sigt.
Samsø Kommune værdsætter de overordnede formål med strategien og det
retnings-sættende format med fokus på fx forebyggelse, tættere på borgerne,
kvalitet og lighed i sundhed. Men vi savner måske flere konkrete bud på det absolut
nødvendige effektfulde samarbejde mellem region, kommune og praktiserende
læger. Herunder fx eksperimenterende input til forslag til kommende organisering
af sundhedshusene. Der tales dog om ligeværdig samskabelse og partnerskaber,
som ligger i tiden. Men hvornår tør vi tage de næste epokegørende skridt og tale
om fælles ledelse? Et er at visionen sætter retningen. Men der er ingen tvivl om, at
realiseringen af visionerne er afhængig at et godt og mere forpligtende og
effektorienteret samarbejde. Dette savner Samsø Kommune konkret
retningssættende bud på.
Samsø Sundheds- og Akuthus (SSA) vurderer vi til at være efter forholdene
velfungerende og allerede godt igang med at praktisere grundtanken omkring
sundhedsløsninger tæt på borgeren omend det kunne styrkes med flere
differentierede sundhedstilbud. Der foregår i dag et fint samarbejde i og omkring
regionen og kommunen mhp. At styrke det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen - både inden for psykiatri og somatik. Der er p.t. planlagt
prøvehandlinger indenfor palliativ pleje, brugerstyret seng, rehabilitering på
korttidspladser og sundhedsklinik. Senest har pandemien bidraget med, at alle tre
parter (region, kommune og de praktiserende læger) har bevæget sig forsøgsvis ud
af vores søjler, måske netop fordi Samsø er en ø og dermed er vant til særlige
rammevilkår, der kalder på unikke løsninger.
Men strategien og dermed SSA har potentialet til at kunne blive endnu mere
visionært, således at der kan leves op til Sundhedsaftalens visioner om mere lighed
i sundhed på borgernes præmisser, tæt på borgerne og mere sundhed for pengene.
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Den fysiske ramme omkring det praksisnære sundhedstilbud kan med fordel
invitere til endnu større praksisfællesskaber end det fremgår af høringsversionen.
Vi savner fx koblingen til uddannelsesområdet, praksisnær forskning,
velfærdsteknologi, jobcentret/arbejdsmarkedet og inddragelse af lokal- og
civilsamfund. Men Samsø Kommune ønsker også at fremhæve konkrete faggrupper
som psykologer, psykiatere, fysio- og ergoterapeuter, kiropraktorer,
socialsygeplejerske og socialrådgivere som i et tæt koordineret samarbejde vil
kunne betjene borgerne i et praksisfællesskab i et nært sundhedshus.
Strategien lægger op til at der tages afsæt i den lokal befolknings behov og af stand
til et hospital. Vi har naturligvis en interesse i, at vores udfordringer med
sundheden ligger til grund for de indsatser, som skal præge SSA. Her påpeger
Samsø Kommune vores interesse i at samskabe især omkring digitale løsninger for
at sikre adgang til specialiseret rådgivning. Herunder også et slags laboratorie for
nye velfærdsteknologiske løsninger som droner til transport af medicin og
podninger og E-sundhedshus med mulighed for fælles anvendelse af personale.
Men også at psykiatrien er repræsent eret med en digital løsning til fx at fremme
udskrivelser mellem det psykiatriske sygehus og hjemmet. Det vil også være oplagt
at placere et fælles Apotek på matriklen.
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