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Sundhedsplanlægning Region Midtjylland

Høringssvar vedrørende Strategi for sundheds- og psykiatrihuse
i Region Midtjylland
Struer Kommune takker for muligheden for at afgive et høringssvar vedrørende udkastet til Strategi for sundheds- og psykiatrihuse i Region Midtjylland.
Struer Kommune har relation til Center for Sundhed i Holstebro og har på
den baggrund følgende bemærkninger til de fire pejlemærker i høringsudkastet.
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Det beskrives i udkastet til strategien, at Region Midtjylland vil udvikle
sundheds- og psykiatrihuse:
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- I et tæt og forpligtende samarbejde med kommune, praksisydere, civilsamfund og borgere
- Med afsæt i den lokale befolknings behov og afstand til hospital
- Med fokus på at styrke sundheden og forebygge sygdomme
- Med fokus på en helhedsorienteret tilgang til patientens
pleje og helbredelse
I forhold til et tæt og forpligtende samarbejde er det uklart, hvorvidt Struer
Kommune og kommunens borgere tænkes inddraget i de samskabelsesprocesser og partnerskaber, som omtales i såvel somatikken som psykiatrien.
I forhold til den lokale befolknings behov og afstand til hospital finder Struer Kommune det tilfredsstillende, at visse funktioner fra Holstebro sygehus
flytter i Center for Sundhed i Holstebro, så borgerne ikke får længere afstand til fx røntgen, blodprøvetagning og jordmoderkonsultationer, end de
har nu.
Der kan dog være en bekymring for, om nogle af de svageste borgere, fx
borgere med svær KOL vil få relevante tilbud om ambulatoriebesøg i Center
for Sundhed i Holstebro. Borgere med KOL er én af de patientgrupper, som
er i øget risiko for frafald ved behandling og opfølgning på hospitalet, netop
fordi de ikke magter lange transporter.
Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på
dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at
få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte
oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside:
www.datatilsynet.dk
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I forhold til at styrke sundheden og forebygge sygdomme er det meget lidt
konkret beskrevet ud over, at Region Midtjylland vil indgå i samarbejde
med andre sundhedsaktører om forebyggelse. Struer Kommunes sundhedsfremme- og forebyggelsesmedarbejdere samt mestringsindsatser til psykisk
sårbare har til huse i Struer, og det vil de fortsat have.
Struer Kommune har svært ved at se, at nye samarbejder ud fra Center for
Sundhed i Holstebro vil bidrage med andet end det, et kommunalt regionalt
samarbejde kan i forvejen.
Struer Kommune finder det herunder mangelfuldt beskrevet, hvordan man
f.eks. tænker at kunne forebygge genindlæggelser i psykiatrien med udgangspunkt i såvel forebyggelse som i borgernes behov og afstanden til hospital.
I forhold til en helhedsorienteret tilgang til patientens pleje og helbredelse
er det beskrevet, at sundhedshusene skal bidrage til, at borgerne i højere
grad kan møde sundhedsaktører under et tag.
Struer Kommune finder tankegangen tiltalende, men Center for Sundhed i
Holstebro vil ikke bidrage til, at dette sker for borgere fra Struer Kommune
uanset om det er somatiske eller psykiatriske problemstillinger. De fleste
borgere i Struer Kommune har praktiserende læge indenfor kommunegrænsen, og Struer Kommunes sundheds- og psykiatripersonale vil fortsat
befinde sig i sundhedscenteret eller Velfærdshuset i Struer og ikke i Holstebro.
I Struer Kommune ser man selvfølgelig gerne, at samarbejdet mellem region og kommune om at skabe større sammenhæng i patienternes forløb
udvikles, det vil blot foregå uden for Center for Sundhed i Holstebro.
I høringsudkastet er det også beskrevet, at Region Midtjylland vil etablere
mulighed for virtuelle konsultationer og samtaler, som bidrager til en øget
koordinering på tværs af sundhedsaktører og dermed bedre sammenhæng
for borgeren. Eksemplet, der nævnes, er mulighed for virtuel opfølgning fra
hospitalet med kommunens tilbud om genoptræning, og som dermed vil bidrage til en mere helhedsorienteret indsats. Struer Kommune finder forslaget tiltalende og tænker, at forslaget kan gennemføres uafhængigt af om
genoptræningen foregår i Center for Sundhed i Holstebro eller i Struer.
Generelt savner Struer Kommune en mere konkret beskrivelse af, hvilke
psykiatriske indsatser der tænkes udlagt i regi af sundheds- og psykiatrihuse.
Med venlig hilsen

Anne Kirstine Bøge Petersen
Formand for Social-, Sundhedsog Arbejdsmarkedsudvalget

Lotte Junker Pedersen
Direktør
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