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NOTAT 

Til: Forretningsudvalgets møde den 15. september 2020 – sag 

4 ”Rammer for etablering af et sundhedshus i Helsingør” 

Ændringsforslag til sag 4 ” Rammer 
for etablering af et sundhedshus i 
Helsingør” 

Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, 

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet stiller følgende æn-

dringsforslag: 

 

At indstillingspunkterne 1 og 3 erstattes med følgende: 

1. At regionrådet godkender, at der etableres regionale funktioner på 

1000 m2 i et fælles sundhedshus ved Prøvestenen i Helsingør. 

2. At regionsrådet tager til efterretning, at et regionalt areal på 1000 

m2 giver grundlag for at realisere en politisk målsætning om så 

mange patientforløb i sundhedshuset som konkret efterspørges 

af borgerne og som er fagligt velbegrundet. Dette fører til en mar-

kant udvidelse af aktiviteten i forhold til det eksisterende sund-

hedshus i Murergade og giver grundlag for at samarbejde med 

kommunen og almen praksis om tværsektorielle forløb bl.a. for 

børnefamilier og den ældre del af befolkningen 

3. At regionsrådet tager til efterretning, at Nordsjællands Hospital 

arbejder målrettet på at borgerne kan behandles i og tæt på eget 

hjem og løbende gør status for udviklingen i fordelingen af aktivi-

tet mellem hospital, sundhedshus(e) og eget hjem  

4. At regionsrådet godkender, at de tilsvarende ambitioner lægges 

til grund for et fælles sundhedshus i Frederikssund.  
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5. At regionsrådet tager til efterretning, at partierne bag budgetafta-

len for 2021 har bedt administrationen om at udarbejde en regi-

onsdækkende strategi for det nære og sammenhængende sund-

hedsvæsen, der både vedrører sundhedshuse og det store poten-

tiale for behandling og selvmonitorering i eget hjem. 

6. At regionsrådet godkender, at konsekvenserne af beslutningerne 

bliver indarbejdet i det tekniske budget for 2022-2025.   

Det oprindelige punkt 2 bliver herefter til punkt 7: 

7. At godkende, at regionen tilknytter ydernumre til relevante speciallæ-

gepraksis fra planområde Nord til det nye sundhedshus’ matrikel, så-

fremt der opstår mulighed for det. 

 

 


