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Til: Regionsrådet 

Regionale funktioner i Sundhedshuset i Murergade 
 
Forretningsudvalget har på møde d. 1. marts 2016 behandlet sagen om etablering af et 
fælles sundhedshus i Helsingør med henblik på godkendelse i Regionsrådet d. 8. marts 
2016.  
 
Såfremt sagen tiltrædes, igangsættes en foranalyse i samarbejde med Helsingør Kom-
mune med henblik på en senere regional stillingtagen til flytning af funktioner fra 
Sundhedshuset i Murergade til Esrumvej 145.  
 
Samtidig godkendes det, at Region Hovedstaden anvender 0,7 mio. kr. af midlerne af-
sat til sundhedshuse under det sammenhængende sundhedsvæsen til foranalysen.  
 
I forbindelse med behandling af sagen i forretningsudvalget er der bestilt en oversigt 
over, hvilke funktioner i Murergade der flyttes, såfremt Regionsrådet efterfølgende 
beslutter at etablere et fælles sundhedshus med Helsingør Kommune på Esrumvej. 
  
Nordsjællands Hospital har aktuelt følgende funktioner i Sundhedshuset i Murergade 
Helsingør, der på nuværende tidspunkt, alle vil være relevante at flytte til et kommen-
de fælles tværsektorielt sundhedshus; 
 

• Akutklinik (åbent fra 7-22) 
• Røntgen 
• Jordmoderkonsultation 
• Blodprøvetagning og EKG 
• Medicinske ambulatorier:  
 Kardiologi (hjertesygdomme) 
 Lungemedicin 
 Endokrinologi (bl.a. stofskiftesygdomme, diabetes og overvægt). 
 Gigt- og Rygsygdomme (reumatologi) 

 

https://www.nordsjaellandshospital.dk/afdelinger-og-klinikker/sundhedshuset-helsingoer/akutklinik-sundhedshuset


 

   Side 2 

 

I forbindelse med den demografiske udvikling de kommende år, og den dermed sti-
gende efterspørgsel efter også ambulante ydelser, vil det være relevant at vurdere etab-
leringen af yderligere ambulante funktioner og kapacitet i et kommende, fælles sund-
hedshus. Eksempler på dette kunne være:  

• Specialiseret rehabilitering inkl. diætvejledning, rygestop og fysioterapi. 
F.eks. sygdomsspecifikke patientskoler (herunder regional del af forløbspro-
grammer). 

• Ambulatorier: Gastromedicin, Ortopædkirurgi, Infektionsmedicin/ vaccinati-
on 

Det kan også være samarbejder om: 

• Børn, unge og familier: fx overvægtsambulatorium, tidlig indsats for sårbare 
gravide mv. 

• Palliation: fx udkørende team og lymfødembehandling. 
 
 
Endelig kan det også overvejes, hvilke andre funktioner der til patienternes fordel vil 
kunne være en del af et nyt, tværsektorielt sundhedshus, under forudsætning af at det 
vurderes økonomisk og fagligt hensigtsmæssigt. Overvejelser om flytning af eventuel-
le yderligere funktioner, end de der er i Murergade i dag, vil blive forelagt til beslut-
ning i  Regionsrådet.  
 


