14. april 2021

Høringssvar på Strategi for sundheds- og
psykiatrihuse i Region Midtjylland
Hermed fremsendes Silkeborg Kommunes høringssvar på ”Strategi for sundheds- og
psykiatrihuse i Region Midtjylland”. Høringssvaret er godkendt af Socialudvalget på møde
6. april 2021 og af Sundheds- og Ældreudvalget på møde 7. april 2021.
Silkeborg Kommune hilser strategi for sundheds- og psykiatrihuse i Region Midtjylland
meget velkommen og finder helt overordnet, at strategien sætter en fin retning for
udvikling af det nære og sammenhængende psykiatri- og sundhedsvæsen til glæde for
såvel borgere som pårørende. Her tænker vi særligt på, at borgerne og civilsamfundet er
tænkt ind som aktive samarbejdspartnere, og på, at der er tanker om at integrere
sundhedstilbud på tværs af det somatiske og psykiatriske område.
Strategien sætter en visionær retning for at udbygge og videreudvikle det i forvejen tætte
og forpligtende tværsektorielle samarbejde, som eksisterer i og omkring Psykiatriens Hus i
Silkeborg. Vi bemærker med tilfredshed strategiens ambitioner omkring koordinerede
indsatser i og omkring borgerens hjem og et forsat fokus på aktiviteter og samarbejder
uden for den fysiske lokalitet. Det vil i høj grad bidrage til en mere helhedsorienteret
indsats for og med borgeren.
Erfaringen fra etableringen af Psykiatriens Hus i Silkeborg Kommune er, at det har positiv
betydning, at Psykiatriens Hus har fysisk og geografisk lokation i Silkeborg. Samtidig er
erfaringen, at det ikke er den fysiske lokalitet og den geografiske placering af tilbuddet i
sig selv, der er den primære forudsætning for et nært og sammenhængende
sundhedsvæsen. Mere væsentligt for at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen er et
forpligtende samarbejde blandt ligestillede aktører i regionalt og kommunalt regi, der
sammen definerer og koordinerer hinandens særlige bidrag og de fælles opgaver og mål
for samarbejdet.
Silkeborg Kommune vil derfor opfordre til, at Region Midtjylland medtænker et
forpligtende samarbejde mellem ligeværdige aktører i alle faser af strategiens
implementering – et samarbejde, vi vil se frem til.
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