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Sundhedsstyrelsens 10 principper for nærhospitaler 

Etablering af nærhospitaler tage udgangspunkt i følgende principper for nærhospitaler: 

1. En ny struktur i sundhedsvæsenet. 
Nærhospitaler bygger på de foreløbigeerfaringer fra de eksisterende tværsektorielle sundhedshuse. Derudover 
indgår nærhospitalerne også i de øvrige nye strukturer såsom sundhedsklynger og andre tiltag, der 
iværksættes for at styrke det tværsektorielle samarbejde og det primære sundhedsvæsen. Efterhånden som 
der opnås erfaringer med nærhospitalerne, kan der blive behov for at justere rammen og indholdet. 
Nærhospitalerne indgår således i det samlede sundhedsvæsen. 
 
2. En del af omstillingen af sundhedsvæsenet.  
Nærhospitaler vil gennem en innovativ og ændret opgavevaretagelse af patientens forløb indgå, så mere 
kan ske nært og tværsektorielt gennem øget mulighed for tæt samarbejde og gensidig sparring på tværs af de 
regionale og kommunale kompetencer. For en stor del af indsatserne på hovedfunktionsniveau vil der ikke 
være tale om 1:1 udflytning, idet opgavevaretagelsen nytænkes i forhold til kompetencer, fysisk elle virtuel 
tilstedeværelse og samarbejde, med fokus på hensigtsmæssig drift og ressourceudnyttelse. 
 
3. Indsatser på hovedfunktionsniveau er koblet op på et akutsygehus eller den regionale psykiatri.  
Det regionale personale arbejder som udgangspunkt på tværs af akutsygehus/den regionale psykiatri og 
nærhospital. Hovedparten af personalet arbejder primært på akutsygehuset eller den regionale psykiatri og 
bruger desuden en del af deres arbejdstid på indsatser i nærhospitalet enten fysisk eller virtuelt. Indsatserne 
varetages på hovedfunktionsniveau i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning. 
Nærhospitalernes indsatser på hovedfunktionsniveau kan følges gennem regionernes sygehusplanlægning. 
 
4. Funktioner og indsatser har samme kvalitet i nærhospitaler, som de funktioner og indsatser, der ydes 
uden for nærhospitalet (på akutsygehuse/den regionale psykiatri, kommuner og praksisområdet). 
Nærhospitalerne er således koblet op på de rammer for kvalitet (retningslinjer o.l.), som eksisterer i den 
sektor, der har myndighedsansvaret. Patienterne bør således få ensartet kvalitet i alle dele af forløbet, uanset 
om den konkrete indsats leveres på nærhospitalet, akutsygehuset eller på andre lokationer i kommunen eller 
praksissektoren. 
 
5. Øget nærhed til sundhedstilbud.  
Ved at placere indsatser på hovedfunktionsniveau og kommunale indsatser i nærhospitalet, fysisk eller gennem 
virtuelle løsninger vil nærhospitaler være med til at skabe øget tilgængelighed til sundhedstilbud. Det er en 
generel udvikling i sundhedsvæsenet, at sundhedstilbud rykker tættere på borgerne, fysisk eller virtuelt, hvilket 
nærhospitalerne bidrager til at understøtte. Nærhospitaler bør således rumme tilstrækkelig digital 
understøttelse af indsatserne til at kunne bidrage til omstillingen af sundhedsvæsenet, hvor indsatser på 
hovedfunktionsniveau, kommunale indsatser og indsatser på praksisområdet ydes på nye måder. 
 
6. Faciliterer tværfagligt samarbejde.  
Der gives mulighed for at rumme sundhedstilbud på tværs af sektorer under ét tag og dermed et tæt tværfagligt 
samarbejde enten fysisk i nærhospitalet eller ved brug af virtuelle løsninger. Nærhospitalet skal således 
bidrage til at etablere samarbejdsstrukturer, som bidrager til at skabe synergi mellem indsatser på 
hovedfunktionsniveau, kommunale indsatser, praksisområdet mv., hvilket understøtter sammenhængende 
forløb for patienterne. 
 
7. Bidrager til at mindske ulighed i sundhed.  
Ved at understøtte kortere geografisk afstand og lettere adgang for patienter til nogle indsatser på 
hovedfunktionsniveau via udgående eller digitale løsninger samt ved flere samtidige regionale og kommunale 
indsatser på samme sted vil nærhospitalet bidrage til at mindske ulighed i sundhed. 
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8. Tilbud om planlagte (elektive) ikke-akutte ambulante ydelser.  
Der vil være faste rammer for, hvad et nærhospital bør rumme og derudover hvad et nærhospital kan rumme, 
idet der også er muligheder for lokal tilpasning ud fra lokale hensyn. Der er ikke senge i et nærhospital. 
 
9. Mulighed for nyskabelse og innovation.  
Nærhospitaler giver mulighed for, at regioner og kommuner kan være nyskabende og innovative i forhold til 
indsatser, ressourcer, tværfaglige samarbejder, kompetencer mv. Kompetencer kan f.eks. anvendes på nye 
måder og til ændret opgavevaretagelse, ligesom kompetencer kan anvendes både ved fysisk og virtuel 
tilstedeværelse. Der kan med fordel samles op på sådanne erfaringer efter en årrække med henblik på at sikre 
vidensdeling og spredning. 
 
10. Geografisk placering.  
Nærhospitalet skal bidrage til at sikre indsatser i et område, hvor der er langt til et akutsygehus, hvilket skal 
balanceres ud fra, om der i området er et tilstrækkeligt patientgrundlag i forhold til den enkelte funktion/indsats. 

 
 


