
Region Midtjylland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Bilag 
til Regionsrådets møde  

den 26. september 2007 

        

Punkt nr. 27 

Region Midtjyllands overtagelse af Hospice Søholm 
 



 
 
 
Søren Lihn, Region Midtjylland 
soeren.lihn@stab.rm.dk 

Dato: 17. april 2007 
Kontor: Sundhedspolitisk kt. 
J.nr.: 2007-12107-102 
 
Sagsbeh.: msh 
Fil-navn: Svar  reg MJ ang Søholm 
100407 

 
 
Ang. mulighed for at Hospice Søholm overgår til regionalt regi 
 
Kære Søren Lihn 
 
I telefonisk henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 10. april 2007 spør-
ger du på vegne af Region Midtjylland til muligheden for at lade Hospice Søholm over-
gå til regionalt regi samt til, hvilke regler der i så fald vil gælde for den nye konstruktion 
af hospicet. Hospice Søholm drives i dag som et kommunalt-regionalt hospice under 
Århus Kommunes ledelse. Som svar på din forespørgsel kan Indenrigs- og Sundheds-
ministeriet oplyse følgende.  
 
Det er ministeriets umiddelbare opfattelse, at Hospice Søholm kan overgå fra den nu-
værende ordning til en ny konstruktion udelukkende under regionen, såfremt der kan 
opnås enighed herom mellem Region Midtjylland og Århus Kommune. Der vil være 
mulighed for enten at lade hospicet blive drevet som en selvstændig sygehusenhed 
eller som en afdeling af et eksisterende sygehus i regionen.  
 
Det vil ligeledes være muligt, at Hospice Søholm ændres til at være en selvejende in-
stitution, der herefter indgår driftsoverenskomst med regionen, såfremt der måtte være 
nogen, der ønsker at påtage sig at drive hospicet.  
 
Reglerne om det frie sygehusvalg, jævnfør Sundhedslovens § 86, vil gælde for en ny 
konstruktion af hospicet, uanset hvilken af tre ovenstående modeller der vælges. Dog 
kan et sygehus i henhold til Sundhedslovens § 86, stk. 2 afvise at modtage patienter 
fra andre regioner, hvis det er begrundet i kapacitetsmæssige årsager, og hvis væsent-
lige hensyn til personer med bopæl i regionen ellers vil blive tilsidesat. Bestemmelsen 
giver i ovennævnte tilfælde mulighed for at prioritere behandling af regionens borgere 
frem for andre regioners borgere, men ikke til at prioritere borgere fra én kommune 
over borgere fra andre kommuner inden for regionen.  
 
Hvis Hospice Søholm overgår til regionalt regi, vil sengepladserne – ligesom det er 
tilfældet under de nugældende ejerforhold – ikke kunne tælle med i det antal senge-
pladser, som Region Midtjylland i medfør af Bekendtgørelse nr. 846 af 26. juli 2006 er 
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forpligtet til at indgå driftsoverenskomst med selvejende institutioner om. Det vil de der-
imod gøre, hvis Hospice Søholm i stedet overgår til at være en selvejende institution 
med driftsoverenskomst med regionen.  
 
Endelig kan jeg oplyse, at der på Finansloven for 2007 ikke er afsat midler til en hospi-
cepulje for 2007.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Marie Schelde Holde 
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