
 

 
 
 
Høringssvar vedr. strategi for sundheds- og psykiatrihuse 
 
Dansk Sygeplejeråd fremsender hermed høringssvar vedr. høring 
over udkast til Strategi for sundheds- og psykiatrihuse i Region 
Midtjylland. 
 
Vi deler opfattelse af, at der ligger et stort potentiale i at udbygge og 
videreudvikle sundheds- og psykiatrihuse. Både inden for somatik og 
psykiatri er der brug for at styrke indsatsen i det nære sundhedsvæ-
sen, ligesom der er brug for at sikre sammenhæng mellem såvel ak-
tørerne i det nære som i forhold til det øvrige sundhedsvæsen. 
 
Det er derfor positivt, at Region Midtjylland vil sætte en tydelig retning 
for udvikling og udbygning af sundheds- og psykiatrihusene. I Dansk 
Sygeplejeråd mener vi imidlertid, at udkastet til Strategi for sundheds- 
og psykiatrihuse i Region Midtjylland på udvalgte områder endnu ikke 
rummer den annoncerede tydelighed. 
 
Civilsamfund og faglighed 
I forhold til udmøntningen af det første af de fire retningsgivende pej-
lemærker for udvikling og drift savner vi en uddybning af, hvordan Re-
gion Midtjylland ser civilsamfundet i højere grad skal indgå i samar-
bejdet om tilbud i sundheds- og psykiatrihusene. Er samskabelsen og 
etableringen af partnerskaber en proces, hvor der udvikles og udpe-
ges sundhedsløsninger, eller er der tale om inddragelse af civilsam-
fundet i selve opgavevaretagelsen? 
 
I begge tilfælde må civilsamfundets involvering aldrig underminere 
den faglighed, som borgene med rette forventer i det offentlige sund-
hedsvæsen. Fagligheden er borgernes sikkerhed, og sammen med 
den rette faglige ledelse er den helt afgørende for både kvaliteten i de 
enkelte indsatser og for borgerens vej gennem sundhedsvæsenet. 
Strategien for sundheds- og psykiatrihuse bør derfor indeholde en 
mere tydelig udmelding om, hvad ønsket om inddragelse af civilsam-
fundet omfatter. 
 
Samarbejde og synergier 
I forlængelse af ovenstående ser vi det ligeledes gerne yderligere ud-
foldet, hvordan Region Midtjylland forestiller sig skabelsen af synergi 
på tværs af kommune, praksisydere, civilsamfund og borgere realise-
ret gennem et tættere og mere forpligtende samarbejde. Det samme 
gælder for de synergier, der skal opstå på tværs af funktioner og sek-
torer. Hvilken struktur og eventuelle fælles forpligtelser skal sikre det 
nødvendige samarbejde, som skal generere synergierne? 
 
Sundheds- og psykiatrihusenes bidrag til forebyggelse skal ligeledes 
løftes via fællesskabet. Også her savner vi en nærmere definering af, 
hvordan det skal udleves i praksis. 
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Faglig kvalitet 
Strategien beskriver, at hospitalstilbud i sundheds- og psykiatrihu-
sene skal have samme høje faglige kvalitet som på hospitalet. Der er 
allerede i dag vanskeligheder med at rekruttere sygeplejersker – 
både på hospitaler og i det nære sundhedsvæsen – og de udgør en 
væsentlig forudsætning for at kunne flytte tilbud af høj kvalitet tættere 
på borgerne. Derfor bør strategien forholde sig nærmere til mulighe-
derne for at sikre den rette sygeplejefaglige arbejdskraft.  
 
Det er meget positivt, at psykiatrien har fået en tydeligere plads i stra-
tegien, og at tilbud i somatikken og psykiatrien skal kobles tættere 
sammen. Strategien bør dog herunder forholde sig til, at den fortsatte 
manglende prioritering af sygeplejefagligt personale i den nære psyki-
atri er en betydningsfuld begrænsning for det sundhedsfaglige samar-
bejde og dermed for, at borgerne oplever en sammenhængende ind-
sats af høj kvalitet. 
 
En fælles udfordring 
Sundheds- og psykiatrihuse er en vigtig del af et mere sammenhæn-
gende sundhedsvæsen. Vi finder, at Strategien for sundheds- og psy-
kiatrihuse i Region Midtjylland med fordel tydeligere kan adressere de 
udfordringer, som vi i fællesskab står overfor.  
 
Vi bidrager gerne til det videre arbejde med at sikre, at der etableres 
den rette faglighed og kvalitet i sundheds- og psykiatrihusene til gavn 
for borgerne og den videre udvikling af det nære sundhedsvæsen. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Anja Laursen   
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