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Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedrørende ny strategi til Sundheds- og psykiatrihuse i 
Region Midtjylland 
 
 
Indledningsvist vil Syddjurs Kommune gerne anerkende arbejdet med etableringen af en strategi for 
sundheds- og psykiatrihuse som værende målrettet og ambitiøst. En særlig positiv bemærkning skal falde 
til det øgede fokus på sammenhængen på tværs af sektorer og overgange.  

Centralt står relationen til Syddjurs Kommunes strategi for udviklingen af det nære sundhedsvæsen, som 
en særlig ramme for at imødegå den demografiske og samfundsmæssige udvikling, og hvordan vi i 
Syddjurs Kommune påtænker at imødegå denne udvikling i tæt relation med de praktiserende læger og 
hospitalerne. I den sammenhæng er det værd at bemærke strategien for sundheds- og psykiatrihuses 
vision om, at udviklingen skal ske i et tæt og forpligtende samarbejde mellem kommune, praksisydere, 
civilsamfund og borgere og herunder potentialet i at udbygge og videreudvikle sundheds- og 
psykiatrihuse i samarbejde med netop kommune, praksisydere, civilsamfund. Dette samarbejde kan 
komme borgerne til gavn idet afstandene mellem aktørerne forkortes overgange for borgerne forenkles 
med forventelig positiv påvirkning af borgernes sundhedskompetence.  

En landkommune som Syddjurs Kommune har en særlig opmærksomhed på geografi og afstande til 
behandling og hjælp. Vi ser derfor positivt på strategiens tiltag for at imødegå udfordringerne omkring den 
geografisk ulighed i sundhed. Der skal selvfølgelig tages hensyn til patientgrundlaget i forbindelse med 
den geografiske opmærksomhed, som strategien fint beskriver.   

En tættere kobling mellem psykiatrisk og somatisk behandling er et kardinalpunkt i strategien. Her ser vi 
relativt ofte komplekse behandlingsforløb hos borgerne. Dels på grund af den øgede grad af mennesker, 
der lever længere med en eller flere kroniske sygdomme, og dels hos de borgere, som kæmper med et 
komplekst sundheds-sygdomsbillede, hvor én sundhedsudfordring potentielt aflejrer én anden. Derfor ser 
vi frem til udfoldelsen af regionens ønske om at skabe en tættere kobling mellem tilbud i somatikken og 
tilbud i psykiatrien, blandt andet med flere psykiatriske tilbud i eksisterende sundhedshuse og med forsøg 
med eller etablering af permanent fremskudte psykiatriske funktioner.  

Syddjurs Kommune oplever et stort behov for tættere samarbejde om og bedre koordinering af regional 
behandling og sociale indsatser. Det gælder eksempelvis:  
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 Borgere, der er i langvarige / kroniske psykotiske tilstande, og som ikke ønsker en mere 
indgribende kommunal indsats. En del af disse borgere indlægges ofte men kortvarigt. Det er 
vanskeligt for kommunen at håndtere indsatsen alene. Et samarbejde kan bidrage til at sikre en 
fælles retning i tilgangen til borger, og vil af borger opleves som en samlet indsats.  
 

 Borgere, der har en psykiatrisk lidelse (eller formodning om en sådan) og samtidigt misbrug. Der 
er behov for at koordinere rusmiddelbehandlingen med en udredning af psykiatrisk lidelse, sådan 
at borger ikke bliver kastebold mellem de to systemer. 
 

 Borgere, der har svært ved at acceptere indtag af medicin på grund af bivirkninger, og som bliver 
tiltagende præget af den psykiske lidelse. Det ender ofte med ophør af medicin og derefter 
indlæggelse. Her kan man fra kommunal side få en mere smidig kontakt til behandlingsdelen, 
sådan, at regionen kan vurdere behov for medicin-justering inden medicinophør får 
konsekvenser. 
 

 Borgere, der modtager behandling fra udgående teams fra regionen og samtidig modtager 
kommunal bostøtte. Der er behov for en koordinering; ofte ved den kommunale indsats (bostøtte) 
ikke, at der er iværksat besøg fra regionens side, og de to indsatser foregår sideløbende uden 
koordinering. 
 

 Borgere, med både somatiske og psykiatriske diagnoser: En understøttelse af samarbejde med 
de kommunale indsatser kan bidrage til, at borgeren kan følge givne råd i forhold til begge 
sygdomstyper. 
 

 

Endelig er fokusset i strategien om at styrke sundhedsfremme og forebyggelse og herunder benytte 
muligheden for at kunne agere proaktivt før sygdoms opståen vigtigt at understøtte. Det kræver et 
kontinuerligt fokus på forebyggelse, en bevidsthed om at sætte ind endnu tidligere, og at turde investere i 
forebyggelse fremfor behandling. Dermed vil man skabe grobund for, at borgere er aktive medspillere i 
styrkelsen af sundhed og trivsel.  

I udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen er der behov for kontinuerlig dialog og Syddjurs Kommune 
tænker at denne strategi bør ses i sammenhæng med en forventet kommende national sundhedsreform.  
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