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Nærhospital på Faxe Sundhedscenter 
 
Med baggrund i Sundhedsstyrelsens 10 principper for nærhospitaler (vedlagt), beskriver dette notat i kort 
form, hvorfor Faxe Sundhedscenter vil være oplagt som placering for Nærhospital i Region Sjælland.  
 
Baggrund 
I 2011 fik Faxe Kommune og Region Sjælland knap 25 mio. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til at reno-
vere det nye Sundhedscenter, som blev etableret i lokalerne i det nedlagte Fakse sygehus. Faxe Sundheds-
center blev indviet i juni 2013 og Faxe Kommune overtog hele området pr. 1. januar 2014.  
 
Siden da har Faxe Sundhedscenter fungeret som et markant flagskib for sundhedsydelser med flere end 50 
kommunale, regionale og private sundhedstilbud under samme tag, der anvendes af borgere fra et stort geo-
grafisk område ud over Faxe Kommunes egne grænser. En række opgaver, der ikke kræver et specialiseret 
sygehus, bliver klaret lokalt.   
 
Faxe Sundhedscenter er i dag et veletableret og geografisk velplaceret center, der allerede rummer en række 
funktioner og indsatser, som understøtter udredning, behandling, pleje og rehabilitering m.m. i det primære 
sundhedsvæsen. Det vil dermed relativt let kunne etableres som Nærhospital i Region Sjælland. 
 
Røntgenafsnit og laboratorium med let tilgængelighed 
Sundhedscenteret har allerede et veletableret røntgenafsnit og laboratorium til blodprøvetagning og EKG, 
hvor borgere fra egen kommune og opland henvises til. Ligeledes er der mobil blodbank og mobil mammo-
grafiscreening. Der vil endvidere være mulighed for etablering af CT scanner og ultralydsafsnit.  
 
Gode parkeringsforhold lige til døren 
Der er gode parkeringsforhold og der kan parkeres ved døren. Generelt er centeret karakteriseret ved handi-
capvenlige forhold og faciliteter som elevatorer. Der er korte og overskuelige afstande, god skiltning, infor-
mationstavler og små vente nicher.  
 
Mere end 50 kommunale, regionale og private aktører 
Fra start har Sundhedscenteret været tænkt som et tværsektorielt center og aktørerne spænder vidt, dog 
alle indenfor det sundhedsfaglige spektrum.  
 
Der findes i dag almen praksis og flere speciallæger, som fx øjenkirurgisk klinik og mave-tarm kirurgisk klinik. 
Der er distriktspsykiatri, psykologer, fodterapeut, hørecenter, talepædagog og jordemoder, ligesom en 
række kommunale tilbud såsom fx tandpleje, genoptræningscenter, rehabilitering, demensrådgivning, hjem-
mepleje, sygepleje. Sundhedskonsulenter tilbyder række tilbud til kronikere og forebyggende tilbud vedrø-
rende kost, alkohol, tobak, fysisk aktivitet og mental sundhed. Se vedlagte aktørliste. 
 

Center for Social, Sundhed & Pleje 

 
Kontoradresse: 
Tingvej 7 
4690 Haslev 
 
www.faxekommune.dk 
 
Dato: 22. november 2022 
 
Sagsnummer: 
29.00.00-A00-36-22 



2 
 

På Faxe Sundhedscenter kan man i princippet fx få klaret røntgen, fodterapeut, en operation for grå stær og 
et rygestop kursus på samme dag. Borgere kommer allerede i dag langvejs fra, fx Lolland og Falster, for at 
blive opereret for grå stær på Sundhedscenterets kirurgiske øjenklinik.   
 
Plads til ambulante og elektive funktioner 
Der er gode muligheder og kapacitet til etablering af fysiske rammer for ambulante og elektive funktioner og 
patientforløb, herunder fx lægevagtskonsultation og skadeklinik.  
  
Veletableret og attraktivt fagligt miljø 
Sundhedscenteret er ramme om et attraktivt fagligt miljø med moderne mødefaciliteter og mødelokaler i 
flere størrelser. Mødelokalerne er indrettede med udstyr til afholdelse af digitale møder, der skaber rig mu-
lighed for samarbejde og synergi på tværs – også udover centerets og kommunens grænser. Sundhedscente-
rets socialøkonomiske café har et stort udbud af økologiske produkter og cafe område udgør et synnergiska-
bende fællesområde og naturligt mødested. Sundhedscenteret er endvidere i dag ramme om større arrange-
menter som borgermøder, konferencer, undervisning af medarbejdere, studerende og elever. Mødelokaler 
udlånes fast til flere patientforeninger. 
 
Nærhospital med central placering mellem tre akutsygehuse og et specialsygehus 
Faxe Sundhedscenter er geografisk centralt placeret i den sydøstlige del af Region Sjælland, hvor mange bor-
gere i de omkringliggende områder har store afstande til de tre nærmeste akutsygehuse i Køge, Slagelse og 
Nykøbing Falster samt specialsygehuset i Næstved. Samtidigt er der tale om en omkringboende befolkning, 
hvis sundhedsprofil (jf. Sundhedsprofil 2021) tydeligt viser, at der er behov for et kvalificeret sundhedstilbud 
med tilhørende faciliteter nært på med et særligt fokus på at højne sundhedstilstanden. 

 
Et Nærhospital på Faxe Sundhedscenter vil kunne imødekomme dette nærhedsbehov for en stor befolk-
ningsvolumen bosat geografisk i Faxe og Stevns kommuner, det nordlige Vordingborg Kommune, det østlige 
Næstved Kommune, det sydlige  Ringsted Kommune, det østlige Næstved Kommune og det sydlige Køge 
Kommune.  
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Befolkningens sundhedsprofil og demografi 
Det geografiske område er kendetegnet ved en demografi med mange ældre, en høj andel af borgere med 
kroniske sygdomme, en høj andel af borgere med generel ringere sundhedstilstand og socioøkonomi end de 
mere nordligt beliggende regionskommuner, tættere på Københavnsområdet. Samtidigt er området præget 
af en stor geografi med lange afstande til sygehuse, læger og andre sundhedstilbud. Dette skal sammenhol-
des med den generelle mangel på både praktiserende læger og øvrigt sundhedspersonale i det pågældende 
område.   
 
Som mere konkrete eksempler kan det jf. Sundhedsprofil 2021 nævnes, at forekomsten af borgere med lang-
varig sygdom er på 42 % i Faxe, Stevns og Vordingborg kommuner, hvilket er blandt den højeste andel i regi-
onen og markant højere end i regionens mere nordlige kommuner, som fx Roskilde, Solrød og Greve. Ligeså 
vel ligger Faxe, Stevns, Vordingborg og Næstved kommuner markant højere på antallet af borgere med kro-
niske sygdomme end de mere nordlige kommuner. Specifikt på antallet af borgere med hjerte-kar syg-
domme indtager Faxe og Vordingborg kommuner den henholdsvis 2. og 3. største andel i regionen, kun over-
gået af Lolland Kommune. 
 
Mangel på læger i almen praksis  
Faxe Kommune er, sammen med de nævnte nabokommuner, udfordret på mangel på praktiserende læger. 
Et Nærhospital i Faxe by vil kunne bidrage til at imødegå disse udfordringer ved at udgøre et lokalt kvalifice-
ret sundhedstilbud tættere på.  
 

Opsummering 
Et nærhospital for hele den sydøstlige del af Region Sjælland i punktform 
Et nærhospital på Faxe Sundhedscenter vil således lægge sig tæt op ad Sundhedsstyrelsens principper, ikke 
mindst princip 5, 6, 7, 8 og 10. 
 
 

 Øget nærhed til sundhedstilbud (5) og geografisk placering (10): 
Det ligger centralt geografisk placeret mellem sygehusene i Køge, Næstved og Nykøbing Falster og 
kan fungere som Nærhospital for et stort geografisk område, der er præget af  lange afstande til et 
af de nævnte sygehuse. Sundhedscentret er kendetegnet ved et overskueligt, handicapvenligt miljø 
og lettilgængelighed. Der er gode parkeringsforhold og til mange afsnit, kan der køres lige til døren. 

 

 Faciliterer tværfagligt samarbejde (6): 
Det rummer allerede en stor del af de nødvendige tværsektorielle sundhedsydelser, herunder rønt-
genafsnit og laboratorium til blodprøver og EKG, speciallæger, almen praksis, psykologer, fodtera-
peut, massør og kommunale tilbud som genoptræning, sygepleje, rehabilitering, tandlæge m.m. 
 
Det fungerer desuden allerede med et veletableret fagligt miljø med mødelokaler, IT infrastruktur og 
er ramme om konferencer, undervisning, borgermøder m.m. 
 

 Bidrager til at mindske ulighed i sundhed (7): 
Det vil kunne dække den sydlige og østlige del af Region Sjælland og dermed have et stort opland 
med en befolkning, hvis generelle sundhedstilstand er kendetegnet ved et behov for øget og nært 
sundhedsfokus: mange ældre, mange kronikere, generelt lavere sundhedstilstand og socioøkonomi. 
 
Det vil desuden kunne bidrage til at imødegå udfordringerne med mangel på almen praktiserende 
læger.  

 

 Tilbud om planlagte (elektive) ikke-akutte ambulante ydelser (8): 
Der er gode fysiske rammer med kapacitet til etablering af flere ambulante funktioner, herunder læ-
gevagtskonsultation og skadeklinik. 
 


