
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
Høringssvar til strategi for sundheds- og 
psykiatrihuse i Region Midtjylland 

 
Skanderborg Kommune hilser en ny strategi for sundheds- og 
psykiatrihuse velkommen.  
 
Skanderborg Kommune er enig i, at strategien kan bidrage til at 
skabe et nært og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor man - 
ved at sammentænke sundhedsydelser, som leveres af flere 
aktører på tværs af hospitaler, kommuner og praksissektor - kan 
gøre det nemmere at være patient. Samtidig flugter strategien i 
høj grad med det setup, der allerede er i Skanderborg 
Sundhedshus, hvor region, kommune, praksissektor og 
civilsamfund leverer et bredt udbud af sundhedsydelser i huset.   
 

Konkret har Skanderborg Kommune følgende bemærkninger til 
startegien: 

 

 Skanderborg Kommune vil gerne indgå i forpligtende 
samarbejder og indgå aftaler på klyngeniveau med henblik 
på at skabe sammenhængende indsatser på tværs af 
sundhedsvæsnet. Samtidig er der et stort ønske om, at 
kommunerne fremadrettet inviteres ind i dialogen 
omkring hvilke særlige kompetencer, der er tilstede i de 
lokale sundhedshuse. Dette med henblik på at etablere 
fælles viden omkring mulighederne, som kan bidrage til at 
skabe sundhedsløsninger, der giver mening og værdi for 
borgerne. 

 

 Skanderborg Kommune stiller sig positivt over for tanken 
om at inddrage civilsamfundet - herunder borgere og 
frivillige foreninger - i samarbejdet om 
forebyggelsesinitiativer og tilbud i sundhedshusene. 
Tanken flugter med kommunens vision ”Mennesker 
møder mennesker”. 
 

 Skanderborg Kommune ser positivt regionens forslag om 
virtuelle konsultationer og opfølgninger i tilknytning til 
tilbud i sundheds- og psykiatrihusene. Virtuelle 
konsultationer benyttes allerede i nogle sammenhænge og 
ses gerne fortsat og udrullet yderligere. Erfaring med 
virtuelle konsultationer viser nemlig, at indsatsen bidrager 
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til mere sammenhængende forløb for borgerne og er med til at sikre, at forløb kan 
koordineres og udvikles hurtigere end ved fysiske møder. Særligt positivt er løsningen i 
forhold til de dobbelt diagnosticerede borgere, hvor kommunen kan gøre brug af 
regionens ekspertise og kvalificere den udarbejdet plan for borgeren. 

 

 Skanderborg Kommune oplever, at der er stor efterspørgsel på lokaler i Skanderborg 
Sundhedshus. Derfor er det positivt, at regionen har foretaget en prioritering ift. 
udlejning. Kommunen er enig i prioriteringen og er interesseret i, at denne prioritering 
bibeholdes. 
 

 Skanderborg Kommune opfordrer til, at der ved fremtidig udvikling af sundheds- og 
psykiatrihuse er fokus på, at genoptræningsplanerne fra sygehusene sætter tydelig 
retning for det videre arbejde i de lokale sundhedshuse. Dette for at sikre, at der er en 
entydig plan og rollefordeling af forskellige aktørers ansvar for at planen udføres efter 
hensigten. I forlængelse af dette anbefaler Skanderborg Kommune også, at det i 
forbindelse med udarbejdelse af koordineringsplaner på det psykiatriske område bliver 
tydeliggjort, hvilke aktører i regionalt og kommunalt regi, der her har ansvaret for de 
forskellige indsatser, der indgår i koordineringsplanerne. Eksempelvis bør der være en 
særlig opmærksomhed på, hvilke forventninger regionen har til den opgave, der 
overdrages til kommunen, når borger udskrives hurtigt fra psykiatrien, således at 
borgerne oplever en samlet plan for deres behandling og der ikke sker en 
uhensigtsmæssig opgaveglidning.  

 
 
Skanderborg Kommune vil gerne opfordre til, at der i udmøntning af strategien tages højde for 
ovenstående og står naturligvis til rådighed for en uddybning af høringssvaret.    
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