D. 31 august 20021
Den Socialdemokratiske byrådsgruppe i Silkeborg sender hermed høringssvar omkring Center
for Nære sundhedstilbud som beskrevet i Udviklingsplanen for Regionshospitalet i Silkeborg.
Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe tager til efterretning, at Regionsrådet enstemmigt har
besluttet at en akutafdeling og fødeafdeling ikke kan være en del af udviklingsplanen for
Regionshospitalet i Silkeborg.
Byrådsgruppen stiller sig gerne til rådighed for et tættere samarbejde med Region Midtjylland
for at skabe bedre og mere sammenhængende behandlingsforløb for Silkeborgs borgere. Vi
tænker, at planen om et Center for Nære Sundhedstilbud i Udviklingsplanen ligger godt i tråd
med de tanker, som Silkeborg kommune har arbejdet efter de sidste år.
Den udvikling, vi i de kommende år som samfund kan imødese, rummer et stigende antal
borgere med multisygdomme og kroniske sygdomme, samtidig med, at vi også bliver mange
flere ældre. De behov, som den gruppe borgere har og vil få, har vi i dag allerede svært ved at
dække alene som kommune. Derfor skal den forebyggende indsats styrkes væsentlig og
koordineres tæt med de regionale tilbud for at udnytte begge sektorers muligheder fuldt ud til
gavn for borgerne.
Vi ser et fælles sundhedshus, hvor kommune og region indgår på lige vilkår, vil skabe et godt
fundament for fremtidens sundhedssystem på mange måder, men vi ser især et stort
potentiale inden for de store velfærdsområder som ældre, børn og hele det sociale område.
Sagt ganske kort vil et fælles, visionært sundhedshus skabe fundament for et stærkt og
koordineret sundhedsvæsen, som i fremtiden vil styrke den koordinerede og
sammenhængende indsats for borgerne i Silkeborg.
Derfor hilser vi et tættere samarbejde med Region Midtjylland velkommen som grundlag for
fremtidens styrkede sundhedsindsats for Silkeborgs borgere. Den Socialdemokratiske gruppe
er indstillet på at indgå i et forpligtende samarbejde for fælles vision og indhold til et fælles
udviklingscenter for ”Den Nære Sundhed” i Center for Nære Sundhedstilbud i Silkeborg.
Derfor ser vi samarbejdet med Region Midt som en nødvendig og ansvarlig virkelighed for
fremtiden sundhed.

PVA den socialdemokratiske byrådsgruppe i Silkeborg kommune, Helle Gade.

