
 8 (Åben) Udpegning af kommuner til samarbejde om nærhospitaler

Sagsresumé

Forretningsudvalget har d. 19. september 2022 godkendt en beslutningsproces i regionen om placering af
nærhospitaler, hvor der bl.a. skulle afholdes et møde med interesserede kommuner. På dette møde, var det et
ønske at blive mere involveret i processen. Forretningsudvalget får her forelagt et bud på en beslutningsproces
med involvering af kommunerne, samt et bud på temaerne, som kommunerne kan tage udgangspunkt i, i deres
indmeldinger.

Sagsfremstilling

På Forretningsudvalgets mødet d. 19. september, blev det besluttet, at arbejdet med nærhospitaler skulle foregå i
Forretningsudvalget. Det blev også aftalt, at der skulle afholdes et fælles møde med interesserede kommuner. Dette
møde blev afholdt sammen med KKR-Sjælland d. 16. november, og Sundhedsstyrelsens faglige ramme for
nærhospitaler, processen og kommunalt indhold blev drøftet.

I forlængelse af mødet blev det aftalt med KKR-Formandskabet, at regionen vil indarbejde en mulighed for
kommunerne at komme med input forud for beslutningsprocessen. Procesplan og temaer til kommunernes
indmeldinger er drøftet på møde med KKR d. 22. november.

På den baggrund foreslås følgende proces for udvælgelse af placering for nærhospitaler med involvering af
kommunerne:

· Regionen udsender brev i uge 48 til alle kommuner med ønske om, at kommunerne indsender indmeldinger
for interesse med underbyggende argumenter. Der vil i brevet være defineret temaer, som kommunerne kan
tage udgangspunkt i.

· Kommunerne indsender indmeldinger senest d. 6. januar 2023.

· Regionen drøfter forslag til placering af nærhospitaler.

· Regionen sender forslag om placering af nærhospitaler i høring blandt kommunerne i januar/februar 2023.

· Forretningsudvalget og herefter Regionsrådet godkender forslag om placering af nærhospitaler marts 2023.

· De udvalgte kommuner og andre interessenter vil herefter indgå i udarbejdelse af ansøgninger til
Sundhedsministeriet.

Der tages forbehold for, at ansøgningsfrister endnu ikke er meldt ud fra staten.

Det foreslås, at kommunerne i det udsendte brev i uge 48 får følgende temaer, som deres indmeldinger kan tage
udgangspunkt i:

· Principper i Sundhedsstyrelsens faglige oplæg:

o Geografisk afstand og/eller vanskelig infrastruktur til akutsygehus

o Tilstrækkelig patientvolumen

o Lokalbefolkningens sundhedsprofil

· Sammenhæng til Region Sjællands sygehusplan og specialiserede tilbud

· Kommunale ønsker til funktioner

· Mulig placering og muligheder for lokalisering sammen med kommunale sundhedstilbud, herunder
muligheder for synergi med regionale tilbud.

· Muligheder for udvikling af nære tilbud tættere på eller i borgerens eget hjem

· Muligheder for at skabe nye, innovative løsninger, herunder digitale og teknologiske løsninger

· Relevante kommunale data

Der fastsættes ikke formkrav til indmeldingerne fra kommunerne, men det forudsættes, at der som minimum er et
dokument på 2-3 sider, som sammenfatter de væsentligste synspunkter og argumenter.

https://www.regionsjaelland.dk/


Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Forretningsudvalget godkender til den foreslåede proces for inddragelse af kommunerne.

2. Forretningsudvalget godkender indholdet til kommunernes indmeldinger.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Anders Koefoed deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

.

Tilbage til dagsorden

https://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2022/Sider/Default.aspx?Aar=2022&DagsordenID=4536

