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Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

- Hvad er udfordringerne (for kommunerne)?

 Faglige kompetencer?

 Fysiske rammer?

Brugerbetaling?

Økonomi til forsvarligt serviceniveau?

 Sammenhængende forløb indskrives i sundhedsaftalerne?

Relevant information fra sygehus til kommune?



Lidt historie

Strukturreformen i 2007 - Juhl-udvalgets rapport i 2008

 Centralisering

 Specialisering

 Øget kommunal inddragelse



Lidt historie

Strukturreformen pr. 1. januar 2007
 Statsminister Anders Fogh Rasmussen
 Sundheds- og indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen

Erik Juhl-udvalget nedsat 2007, rapport 2008:
Anbefaling: 

 Reduktion af sengepladser med 20% frem til 2020
 Centralisering og specialisering

(6 supersygehuse, 21 akutsygehuse)

(i 2008 er Lars Løkke blevet finansminister!)

Både sammenhæng og sammenfald med hinanden



Lidt historie

 5 regioner

 Få højspecialiserede sygehuse

 98 kommuner

 Ansvar for borgernes sundhed



Sundhedshuse

- Tanker født flere år forinden, men nu….



Sundhedshuse

 Fra begrænsede arbejdsfællesskaber

1-flere (private) aktører

 Til multifunktionelle institutioner 

mange aktører (offentlige/private)



Sundhedshuse



Sundhedshuse



2011

85 mill. til et ”Medicinsk og Psykiatrisk Center”

57 til Holstebro Kommune

18 til Region Midt

10 til kompetenceløft

110 mill. fra en statslig lånepulje

- Og hvad har vi så fået?



”Center for Sundhed”

Bygget i 2015-2018, åbnet i juni

Officiel åbning 12.september 2018

Bygherre og driftsherre: Holstebro Kommune

Ejerskab: Holstebro Kommune (84%) og Region Midt (16%)
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FAKTA

• Centret er et samarbejde mellem Region 
Midtjylland og Holstebro Kommune – Holstebro 
Kommune er driftsherre

• Center for Sundhed  giver fysiske rammer for DET 
NÆRE SUNDHEDS-VÆSEN i Holstebro Kommune –
og gode muligheder for udvikling af 
sundhedsvæsnet til gavn for borgere i Holstebro 
Kommune og Nordvestjylland 

• Centret er ca. 11.000 m2 fordelt på 6 etager incl. 
kælder og har 23 forskellige sundhedsfaglige 
funktioner, når alle er flyttet ind i 2020

• Den samlede byggesum er ca. 250 mio. kr. –
delvis statslig finansiering
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Det Sammenhængende Sundhedsvæsen

Det Specialiserede
Hospitalsvæsen

Det Nære Sundhedsvæsen 

Center 
for 

Sundhed

Fremtidens sundhedsvæsen



Det Nære Sundhedsvæsen

Hospital

Almen Praksis 
(egen læge)

Kommune

”Bermuda-Trekanten”



Kommunale funktioner (2018)

 Akutpladser og midlertidige medicinske 
ophold – MTO (25 senge)

 Akutteam

 Sygeplejeklinik

 Psykiatrien i Nordvest (3 senge), i samarbejde 
med Struer og Lemvig kommuner

 Træning/genoptræning

 Sundhedsfremme og Forebyggelse

 Kommunal tandpleje

 Børn og Unge rådgivning – Kondomeri

 Social psykiatri – rådgivning

 Social virksomhed

 (Sundhedspleje)

 (Hjerterehabilitering)

Private aktører (2018)

 Praktiserende læger

 Specialtandlæge

Regionale funktioner (fra 2018)

 Ambulant behandlingspsykiatri
 Akut Ambulant Team – Døgntilbud 

psykiatri (5 pladser)



Regionale funktioner (fra 2020)

 Akutklinik – behandling af mindre skader

 Lægevagt (visitation og konsultationer)

 Akutlægebil og vagtrum for Præhospitalet

 Røntgen

 Laboratoriefunktioner og blodprøvetagning

 Jordemoderkonsultation og fødselsforberedelse

 Brystkræftsscreeningen

 Tappefunktion – bloddonorer

 Medicinske ambulatoriefunktioner

De regionale tilbud er for borgere i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner.



Ældrerådets Rolle

2015: 
Ældrerådet hørt om 

 ”33 medicinske korttidspladser i Center for Sundhed” 

For at skabe

 Et stærkt fagligt miljø

 Fleksible tilbud

 God driftsøkonomi



IKKE et nyt ”(nær)sygehus”

Bekymring eller kritik…



Kritikpunkter

et udpluk af aktuelle emner fra dagspressen



Kritik

1. Kommunale tilbud er meget forskellige – for forskellige?

2. Henvisning til sundhedstilbud for besværlig og uensartet?

3. Kronikere er ikke opmærksomme på tilbuddene?

4. Sygehuslæger kritiserer kommunerne for ikke at leve op til deres 
ansvar for rehabilitering og genoptræning?

5. For mange kommuner mangler de rette faglige kompetencer?

6. Nogle kommuner er for længe om at handle, så førlighed mistes og 
kronisk syge genindlægges?

7. Kan kommuner proaktivt undgå nogle af disse genindlæggelser?










