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Kære sundhedsminister Magnus Heunicke,
Struer Byråd drøftede den 26. april 2022 Regeringens Sundhedsudspil, hvor det foreslås, at der etableres op til 20 nærhospitaler fordelt
på tværs af landet, hvor regioner og kommuner kan sikre sammenhængende tilbud tæt på borgerne. Struer Byråd mener, at, en l en
placering af et nærhospital i Struer Kommune vil give en bedre balance og mere lighed i sundhed til Vestjylland.

Nærhospitalerne skal flytte sygehusfunktioner, som kan leveres uden
for akutsygehusene tættere på borgerne.
Et nærhospital i Struer Kommune vil med fordel kunne indeholde følgende:
• Genoptræning efter indlæggelse og vedligeholdende træning
• Rehabiliteringsforløb for patienter med; KOL, Kræft, Hjertekarsygdom, Osteoporose, Diabetes
• Hjerneskadekoordination
• Hørekonsulent
• Seksuel sundhed
• Kostvejledning
• Rygestoptilbud
• Overvægtsklinik for børn
• Sundhedstilbud for ledige
• Akutte og midlertidige pladser
• Sygeplejeklinikker
• Hjælpemiddeludlevering
• Blodprøvetagning
• Røntgenundersøgelse
• Jordmoderklinik
• Mulighed for diverse patientforeninger
• Mulighed for private sundhedsaktører som fysioterapeuter,
fodterapeuter, læger mv
Baggrunden for, at Struer Byråd finder det både nødvendigt og relevant med en placering af et nærhospital i Struer Kommune er en
række særlige udfordringer i området så som demografi, sundhedsprofil og afstande til regionale sundhedstilbud.
Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på
dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at
få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte
oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside:
www.datatilsynet.dk
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Demografi
Antallet af ældre stiger i Danmark, og stigningen vil accelerere i de
kommende år. Den demografiske udvikling indebærer flere ældre,
som har behov for sundhedsydelser. I Struer Kommune ser vi ind i en
fremtid med særligt store demografiske udfordringer, hvor antallet af
ældre borgere vil stige markant. I perioden fra 2022 frem til 2035 vil
der forventeligt ske en stigning i antallet af ældre i Struer Kommune
på 43,3 % for aldersgruppen 80+ årige.

Vi ved, at sundhedsudgifterne stiger med alderen – det er den ældre
gruppe af borgere, som har de fleste sundhedsudgifter, både i kommunen og i Regionen, relateres til. Selv om der i Struer Kommune allerede i dag arbejdes aktivt med at forebygge indlæggelser indenfor
området, så vil den store stigning i antallet ældre betyde et øget behov for de regionale indsatser.

Byrådet vurderer, at der både vil være sundhedsmæssig og livskvalitets forbedring ved, at ældre borgere i større udstrækning tilbydes behandling i nærområdet som alternativ til indlæggelse. Og med flere
regionale tilbud på et nærhospital i Struer Kommune kan vi være med
til at undgå indlæggelser.
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dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at
få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte
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Med den demografiske udvikling på ældreområdet, som Struer Kommuner ser ind i, er det i fælles interesse, at demografiudviklingen ikke
giver samme forholdsmæssige stigning i den regionale aktivitet. f.eks.
i form af flere indlæggelser, ambulante kontroller og opfølgninger.
Sundhedsprofil
Den nyligt udkommet sundhedsprofil for region og kommuner ”Hvordan har du det?” fra 2021 viser, at Struer Kommune har sociodemografiske områder som er markant anderledes end gennemsnittet i Regionen. 65 % af borgerne bor i sociodemografisk område 4, hvor der
er en højere andel af borgere med lavt uddannelsesniveau, flere borgere udenfor arbejdsmarkedet og lav gennemsnitlig personindkomst.
”Hvordan har du det?”-undersøgelsen viser desuden, at Struer Kommune har væsentlig flere borgere der er dagligrygere, drikker mere
end 10 genstande om ugen, er svært overvægtige eller har mere end
4 kroniske sygdomme, for blot at nævne enkelte af sundhedsmålene.
Generelt viser undersøgelse, at kommunen scorer dårligere end regionsgennemsnittet på langt de fleste af sundhedsmålene.
Det betyder, at andelen af borgere der enten har, eller er i risiko for at
udvikle livsstils- eller kroniske sygdomme som diabetes eller KOL, er
markant, og i sammenhæng med at antallet af ældre med kroniske
sygdomme er tredoblet de sidste 20 år, så er den sundhedsmæssige
udfordring også her stor.
Derfor vil et nærhospital i Struer Kommunes område i højere grad
kunne være med til at styrke den nødvendige opfølgning på kronikerforløb, forebygge indlæggelser ved mulighed for diagnosticering i
nærområdet, og være med til at kunne beholde særligt de ældre borgere og borgere med kroniske sygdomme i nærmiljøet.
Afstande til regionale sundhedstilbud.
Med Struer Kommunes beliggenhed nordligst i Regionen og i Vestklyngen, har borgerne en iboende række af udfordringer i forhold til at
kunne komme til behandlinger og undersøgelser på Regionens matrikler. Fra den nordligste del af kommunen til Gødstrup er der over
70 km og en transporttid i bil på næsten 1 time.
Erfaringerne fra eksempelvis den kommunale hjerterehabilitering viser, at langt flere borgere takker ja til træningen, når træningsstedet
er beliggende i nærområdet. Den erfaring tænker Byrådet der kan
trækkes på i bestræbelserne på at lægge endnu flere regionale ambulante indsatser ud i nærområdet.
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Med en andel af borgere med kroniske sygdomme beliggende over
regionsgennemsnittet på de fleste områder, sammenholdt med en
stigning i antallet af ældre med behov for hospitalsindsatser, så vil det
være i fælles interesse, at flere tilbud gives i nærområdet.

Med venlig hilsen
Struer Byråd

Mads Jakobsen
borgmester

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på
dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at
få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte
oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside:
www.datatilsynet.dk
TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Side 4 af 4

