
 9 (Åben) Etablering af nærhospitaler i Region Sjælland

Sagsresumé

I den politisk vedtagne sundhedsaftale er der ikke peget på placering af nærhospitalerne, og der lægges op til
etablering af op til 25 nærhospitaler i hele landet. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til en proces for
etableringen af nærhospitaler i Region Sjælland.

Forretningsudvalget skal indledningsvist tage stilling til principper for placering af nærhospitaler i Region
Sjælland samt processen for den efterfølgende dialog med kommunerne. På et efterfølgende møde skal udvalget
beslutte, hvilke kommuner Regionen vil igangsætte konkrete ansøgningsprocesser sammen med.

Sagsfremstilling

Der blev den 20. maj 2022 indgået en bred aftale mellem regeringen og en række partier om den nye
sundhedsreform.

Reformen indeholder bl.a., at der på landsplan skal etableres op til 25 såkaldte nærhospitaler.

Nærhospitalerne skal bl.a. fremme et øget tværsektorielt samarbejde hvor sygehuse, kommuner og almen praksis i
højere grad tager ansvar for patientens samlede forløb, og hvor sundhedsindsatser bindes sammen på tværs af
sundhedsvæsnet.

Det er lagt op til, at regioner og kommuner i fællesskab indstiller placering af nærhospitalerne og også konkret –
med afsæt i Sundhedsstyrelsens faglige ramme for etablering af nærhospitaler - aftaler, hvilke funktioner, der skal
have til huse i bygningerne.

Der er i alt på landsplan som en del af sundhedsreformen afsat en pulje på 4 mia. til implementering af
nærhospitalerne. Beløbet skal dække nybygning og/eller ombygning – herunder tryghedsskabende indretning -
samt investeringer i IT, teknologi og udstyr.

Der er på forhånd afsat en delramme på 500 mio. af den samlede pulje til IT, teknologi og udstyr til at understøtte
bedre hjemmebehandling og sammenhæng mellem sektorer.

Anlægsmidlerne forventes udmøntet medio 2023.

Den faglige ramme for nærhospitalerne

Sundhedsstyrelsen har udsendt et høringsudkast til den faglige ramme for nærhospitaler, og vil i eftersommeren,
formentlig inden udgangen af september 2022, færdiggøre beskrivelsen af den faglige ramme for etablering af
nærhospitaler. Danske Regioners samlede høringssvar til Sundhedsstyrelsen er baseret på input fra de fem
regioner. Høringssvaret fra Danske Regioner er vedlagt som bilag.

Med baggrund i den færdige faglige ramme fra Sundhedsstyrelsen samt dialog med de enkelte
beliggenhedskommuner og eventuelt tilknyttede kommuner i sundhedsklyngerne skal det i Region Sjælland
afklares, hvilke regionale funktioner/ydelser, der skal have til huse i det enkelte nærhospital.

Placering af nærhospitaler - kriterier

Der er i Sundhedsstyrelsens udkast til den faglige ramme opstillet følgende kriterier for placering af
nærhospitalerne:

• Stor geografisk afstand og/eller vanskelig infrastruktur til sygehuse og øvrige sundhedstilbud,
balanceret ud fra, at der skal være et tilstrækkeligt befolkningsunderlag

• Demografi, herunder befolkningsvolumen, kan tale for et nærhospital

• Lokalbefolkningens sundhedsprofil tilsiger, at der børe være et særligt fokus på at højne
sundhedstilstanden gennem nære sundhedstilbud

• Nærhospitalet kan bidrage til at imødegå udfordringer i sundhedsvæsenet, såsom udfordringer
med lægedækning i almen praksis

Som det fremgår anbefales det, at de geografiske afstande samt trafikal infrastruktur, indgår som elementer i
beslutningen om antal og placering indenfor den enkelte region.

Derudover vil også en række andre forhold indgå, herunder befolkningsvolumen samt sundhedsprofil og dermed
også befolkningssammensætningen i forhold til ældre og udsatte borgere.

https://www.regionsjaelland.dk/


Udgifterne til driften af de nye nærhospitaler skal finansieres af regionerne samt i relevant omfang af den eller de
kommuner, som indgår i samarbejdet omkring nærhospitalet. Personaleudgifter og øvrige driftsudgifter skal derfor
findes indenfor de eksisterende budgetter. Det er ikke sandsynligt at der i nævneværdigt omfang kan udflyttes
personale fra de eksisterende fire akutsygehuse i regionen til nyetablerede nærhospitaler, og derfor er det
nødvendigt at beslutningsprocessen omkring antal og placering af nærhospitaler også omfatter et kriterie vedr.
eksisterede planlægningsmæssige forudsætninger og forhold.

Det foreslås derfor, at der i den videre udvælgelsesproces i Region Sjælland også indgår et særligt hensyn til
følgende kriterium:

• Sammenhæng til de eksisterende planlægningsmæssige rammer – herunder bæredygtighed
(fagligt, økonomisk og personalemæssigt) for de eksisterende fire akutsygehuse i regionen

Interessetilkendegivelser fra kommuner om placering af nærhospitaler i Region Sjælland

I Regeringens udspil ”Tættere på” var der på forhånd peget på tre konkrete placeringer i Region Sjælland:

· Kalundborg

· Lolland - Nakskov

· Næstved

I den endelige Sundhedsreform er det imidlertid overladt til regioner og kommuner at aftale de konkrete
placeringer, hvorfor også ovennævnte kommuner indgår som muligheder, der ikke på forhånd er besluttede.

Regionen har på forhånd modtaget tilkendegivelser om interesse for en dialog om placeringen af nærhospitaler fra
følgende kommuner:

· Lolland (Nakskov)

· Kalundborg

· Næstved

· Roskilde

· Ringsted

· Faxe

· Vordingborg

Den videre proces
Den overordnede tidsplan for implementering af nærhospitaler foreslås for indeværende som nedenfor beskrevet.
Tidsplanen opdateres, når den endelige faglige ramme samt tidsplanen for ansøgningsprocessen er fastlagt.

Dato Aktion
September Fastlæggelse af kriterier for placering af nærhospitaler (Forretningsudvalget)
September/Oktober Indledende fællesmøde med interesserede kommuner
Efterår 22 Udmelding af endelig faglig ramme (SST/SUM) / Ansøgningspulje opslås
Oktober/november Beslutning om hvilke kommuner der indledes konkrete dialoger/ansøgningsprocesser

sammen med (Forretningsudvalget)
Oktober - januar ’23 Faglig ramme udfyldes i forhold til lokale behov og muligheder. Udkast til

ansøgninger udarbejdes.
Januar/februar ’23 Indstilling til Regionsrådet om godkendelse af endelige
(Forventet)
Januar/februar ’23

Ansøgningsfrist på anlægspulje (evt. 1. udlodningsrunde)

Økonomi

De økonomiske forudsætninger knyttet til etablering og drift af nærhospitalerne vil i sagens natur afhænge af
nærhospitalernes antal, placering, indhold m.v.

Særligt driftsudgifterne vil være afhængige af, hvorvidt der flyttes eksisterende funktioner ind i nærhospitalerne,
eller der etableres og idriftsættes nye funktioner.

Ved hurtig etablering kan der være behov for overgangsløsninger i form af eksterne lejemål indtil de blivende
lokationer er indflytningsklare.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Forretningsudvalget godkender, at der i forbindelse med det videre arbejde i Region Sjælland tilføjes et
kriterie vedr. sammenhæng til eksisterende planlægningsmæssige rammer i tillæg til Sundhedsstyrelsens
kriterier for placering af nærhospitaler



2. Forretningsudvalget tager den fremlagte tidsplan til efterretning, og herunder at udvalget bliver orienteret
om eventuelle justeringer i tidsplanen, når den statslige ansøgningsproces ligger fast

3. Regionen inviterer til et indledende dialogmøde med alle interesserede kommuner på politisk og
administrativt niveau

4. Administrationen med udgangspunkt i de besluttede kriterier og dialogen med interesserede kommuner
fremlægger et forslag til konkret placering af nærhospitaler på Forretningsudvalgets møde i oktober eller
november, og at der herefter indledes konkrete ansøgningsprocesser med de udvalgte kommuner.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Direktør Mads Ellegaard Christensen, Sundhedsstrategisk Planlægning, holdt oplæg om rammerne og videre proces
for etablering af nærhospitaler.

Sagen blev godkendt, idet Forretningsudvalget præciserer, at der til kriteriet ”Sammenhæng til eksisterende
planlægningsmæssige rammer – herunder bæredygtighed (fagligt økonomisk og personalemæssigt) for de
eksisterende fire akutsygehuse i regionen” også tilføjes de to specialsygehuse.

Regionsrådet vil få forelagt orienteringssag om rammer og proces for etablering af nærhospitaler. I den videre
proces søges relevante udvalg desuden inddraget ift. udvikling af konkret fagligt indhold.

Forretningsudvalget bad som baggrund for den videre proces om et overblik over hvilke funktioner, der findes på
de otte nuværende sundhedscentre

Fraværende

Anders Koefoed og Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

1. DR - Høringssvar nærhospitaler. Bilag 2 (DokID: 10570685 - EMN-2022-04801)

Tilbage til dagsorden

https://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2022/Documents/MOD-2022-00090/Appendix_15_DR%20-%20H%C3%B8ringssvar%20n%C3%A6rhospitaler.%20Bilag%202.pdf
https://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/dagsordener2022/sider/Default.aspx?Aar=2022&DagsordenID=3344

