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Kære Anders Kühnau
Vi har med stor interesse læst regeringens oplæg til sundhedsreform, hvor der blandt andet
foreslås etablering af 20 nærhospitaler rundt omkring i landet.
Vi kan af oplægget se, at Center for Sundhed i Holstebro ikke er nævnt blandt de 13
nærhospitaler. Dette selvom vi har et sundhedscenter, som drives i et samarbejde mellem
Regionen og Kommunen. Her er delt ejerskab, og regionale og kommunale funktioner driftes
side om side. Region Midtjylland har i Center for Sundhed opbygget en lang række
sygehusfunktioner, som matcher definitionen af et nærhospital. De mange regionale
funktioner er sammen med de kommunale funktioner og praksissektoren vedlagt som bilag.
I Holstebro er vi i løbet af de sidste 2-3 år lykkedes med at opbygge et tværsektorielt
sundhedscenter, som har velfungerende funktioner, der dækker det nordvestlige hjørne af
Regionen (kommunerne Lemvig, Struer og Holstebro).
Som vi vurderer det lever Center for Sundhed op til kriterierne for at være et nærhospital, og
vi har gode muligheder for at videreudvikle og udbygge stedet. Vi oplever allerede, at Center
for Sundhed mangler plads til regionale og kommunale funktioner. Med den forventede
anlægspulje til nærhospitaler vil der være mulighed for at bygge til de nødvendige ekstra
funktioner, hvis det var et nærhospital.
Holstebro Kommune er også usikker på, hvordan Center for Sundhed i fremtiden vil kunne
udvikles, hvis det ikke benævnes som nærhospital. Hvilken status vil et regionalt tilbud som
det i Center for Sundhed have formelt og uformelt i forhold til et nærhospital? Vil fremtidige
udlægninger af sygehusfunktioner blive forbeholdt nærhospitaler frem for ikke-nærhospitaler?
Holstebro Kommune vil meget gerne i dialog med Region Midtjylland om de kommende
nærhospitaler og Center for Sundheds rolle i den udvikling.

Med venlig hilsen
H.C. Østerby
Borgmester

Lars Møller
Kommunaldirektør
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BILAG
CENTER FOR SUNDHED HOLSTEBRO – OVERSIGT OVER FUNKTIONER
Regionale
Kommunale
Fælles
funktioner
funktioner
kommunale regionale
funktioner


Brystkræftscreening



Blodprøvetagning

midlertidige



Klinik for Gigt- og

medicinske ophold –

bindevævssygdomme

MTO (24 senge)





Akutpladser og

Klinik for Diabetes og



Akutteam

Hormonsygdomme



Sygeplejeklinik



Øjenklinik



Kommunale



Jordemoderklinik

psykiatripladser og



Fødselsforberedelse

forebyggende



Kræftklinik

indsatser



Hjerteklinik



Træning



Enhed for lindrende



Sundhedsfremme og

behandling


Aktiv Patientstøtte



Akutklinik (behandling af



Private
aktører

Psykiatrien i



Specialtandlæge

Nordvest



Praktiserende
læger

Forebyggelse


Tandplejen
Nordvestjylland

mindre skader)



Børn og Unge



Røntgen



Social virksomhed



Lægevagt (visitation og
konsultationer)



Tappevogn



Akut Ambulant Team
- udekørende
hjemmebehandler-team
(psykiatri)



Akut Ambulant Team –
døgntilbud, 5 pladser
(psykiatri)
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