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Region Midtjylland har generelt en række velfungerende
sundhedshuse, hvor vi på en række områder er langt i forhold til
nære løsninger og integrerede sundhedstilbud. Dog er der samtidig
en vis forskel på sundhedshusene, hvilket ofte er afhængig af
aktørerne, der indgår i huset. Nogle kommuner er fx i høj grad
involverede i sundhedshuset, hvor andre kommuner har en mere
tilbagetrukket rolle.
Politisk ramme for sundhedshusene
Den nye Sundheds- og hospitalsplan sætter en overordnet retning for
udviklingen af Region Midtjyllands sundheds – og psykiatri huse.
Det foreslås, at der med afsæt i sundheds- og hospitalsplanen
udarbejdes et Koncept for sundhedshuse i Region Midtjylland.
Konceptet vil udfolde sundheds- og hospitalsplanens visioner og både
fungere som pejlemærke, men også som et administrationsgrundlag
for den videre udvikling af sundhedshusene i regionen. Konceptet vil
også fungere som administrationsgrundlag i eventuelle fremtidige
nationale puljer – herunder også som et afsæt for prioritering af
kommende anlægsprojekter.
Dette ideoplæg skal ses som inspiration til Konceptet og dermed være et afsæt for drøftelsen i
Udvalget for nære sundhedstilbud.
Sundheds- og hospitalsplanen
Sundheds- og hospitalsplanen forventes færdig og godkendt i maj 2020. Af udkastet fremgår:
Vi vil udvikle sundhedshuse og psykiatrihuse
 i et tæt og forpligtende samarbejde med kommune, praksisydere, civilsamfund og
borgere
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med afsæt i den lokale befolknings behov
med fokus på at styrke sundheden og forebygge sygdomme

I dette oplæg er der taget afsæt i udkast til sundheds- og hospitalsplanen. Der gøres
opmærksom på, at den ikke er endelig godkendt, og at regionsrådet endnu ikke har behandlet
høringssvarene. Endvidere vil et koncept for Sundhedshuse bygge på sundhedsaftalens
visioner om et nært og sammenhængende sundhedsvæsen.
Koncept for sundhedshuse - indhold:
Koncept for sundhedshuse kan bygges op om følgende afsnit:
 Vision (Sundheds- og hospitalsplan samt sundhedsaftale)
 Principper for udvikling og drift af sundhedshuse
 Funktioner og aktører i sundhedshusene
 Administration af sundhedshuse
 Regionens rolle i sundhedshuse ejet af kommuner
 Oversigt over sundhedshuse i region midtjylland
Nedenfor udfoldes ideer og veje at gå i en nærmere udfoldning af indholdet i Koncept for
sundhedshuse i Region Midtjylland.
Principper for udvikling og drift af sundhedshuse
Principperne definerer de forhold, som regionsrådet vægter for den videre udvikling af
sundhedshusene. Det kan eksempelvis være:
 Et ønske om at sundhedshusene skal spille en central rolle i at sikre lægedækning i et
område og bidrage til at fastholde eller rekruttere læger til et område.
 Et ønske om at sundhedshusene bidrager til, at flere sundhedstilbud kan gives i
nærområdet.
 Et ønske om at sundhedshusene bidrager til sammenhæng i tilbuddet, og at det derfor
vægtes at tilbuddene i sundhedshusene er integreret fx kommunale og regionale
tilbud.
 Et ønske om at samle flere af aktørerne i primær sektor i ét hus.
 Et ønske om at civilsamfund og foreninger spiller en central rolle.
Sundhedshusene i Danmark er i dag meget forskellige. Nogle sundhedshuse vægter
eksempelvis at have mange forskellige sundhedsaktører (bofællesskab), mens andre arbejder
på at få mere integrerede og fælles løsninger på tværs af de aktører, som er tilstede i huset.
Funktioner og samarbejde i sundhedshuse
Når dette afsnit skal udfoldes i Konceptet vil det afhænge af de principper, som prioriteres. I
Udkast til sundheds- og hospitalsplanen er det vægtet, at udviklingen sker med afsæt i den
lokale befolknings behov og med med fokus på at styrke sundheden og forebygge sygdomme.
Når der skal træffes beslutning om, hvilke regionale funktioner der skal placeres i et
sundhedshus, er der en række forhold, som skal belyses. Det kan eksempelvis handle om;
 Hvilke patientgrupper vil profitere mest af et tilbud i nærområdet fx for at opnå mere
lighed i sundhed?
 Hvilke tilbud det vil være relevant fx at udvikle i samarbejde med kommunen og
dermed få et bedre sammenhængende tilbud til gavn for borgeren?
Endvidere er der en række driftsmæssige hensyn:
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Det kan være, at patientgrundlaget ikke er stort nok, og det derfor bliver forholdsvis
dyre åbningstider.
Der kan være hensyn til sammedagsudredning og tilknytningen til andre specialer, som
kan betyde, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at placere tilbuddet i et sundhedshus.
Der kan være en merudgift, da der skal gives løn til transport til personalet samt
anlægsudgifter til udstyr.

Det foreslås på den baggrund, at der igangsættes en faglig proces, hvor relevante fagfolk og
specialer inddrages med henblik på at identificere, hvilke typer af patienter og hvilke
behandlinger man med fordel kan placere i sundhedshuset.
Endvidere skal der være en opmærksomhed på, hvilke ting der kan foregå digitalt enten via
sundhedshuset eller i borgerens eget hjem fx via videokonferencer.
Det vil samtidigt være relevant at se på erfaringerne på tværs af regionens sundhedshuse.
Der vil endvidere være behov for at beskrive, hvilke øvrige aktører som har funktioner i
sundhedshusene fx praktiserende læger, speciallæger, andre praksisydere, kommune,
foreninger mv.
Samarbejde
I dette afsnit i Konceptet vil det blive udfoldet, hvilke ønsker regionsrådet har til samarbejdet i
sundhedshusene, herunder hvordan det udmøntes. Ønskes der en form for fælles ledelse af
huset, fælles charter mv.?
Administrationsgrundlag
I dette afsnit i Konceptet vil der blive beskrevet et administrationsgrundlag. Det vil bl.a.
beskrive principper for huslejefastsættelse, hvilke lejere man ønsker at prioritere i
sundhedshuse. Har praktiserende læger fx forrang for andre praksisydere? Skal der som
hovedregel udlejes til praksisydere med overenskomst? mv.
Regionens rolle i kommunale sundhedshuse
Konceptet vil også adressere, hvilken rolle Region Midtjylland ønsker at spille i de
sundhedshuse, som kommunerne etablerer. En lang række kommuner har etableret
sundhedshuse og regionen indgår allerede i flere med fx jordemoderkonsultationer,
blodprøvetagning mv.
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