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Bemærkninger til tværsektoriel skrivegruppes notat af 6. december 2015 vedrø-

rende regions-dækkende vision for fælles sundhedshuse.  

 

Patientinddragelsesudvalget (PIU) har på sit møde den 15. december drøftet skrive-

gruppens notat. 

 

PIU takker for at have været inddraget i skrivegruppens arbejde. 

 

PIU bemærker, at notatet bygger på input fra de parter, der har været repræsenteret i 

skrivegruppen fra region, kommuner, almen praksis og PIU og fra deltagerne (fra 

kommuner, hospitaler, almen praksis og patienter/borgere) i dialogmødet den 19. no-

vember. 

 

PIU er klar over, at det har været en vanskelig opgave. Der har været og er mange for-

skellige holdninger og forventninger til fælles sundhedshuse, hvilket også afspejler sig 

i notatet. 

 

PIU er enig i, at ikke alle fælles sundhedshuse nødvendigvis skal have samme indhold, 

idet der må tages hensyn til forskelle i de behov, der skal dækkes i det enkelte område. 

 

PIU bemærker dog, at nogle af modellerne er endog meget snævert afgrænsede i for-

hold til, hvordan en vision for fælles sundhedshuse forventes at fremstå.  Eksempelvis 

synes det ikke af modellerne at fremgå, at et af de overordnede mål er at opnå et for 

borgeren/patienten sammenhængende forløb. Yderligere er tilknytning til hospital og 

almen praksis anført som en mulighed, ikke som en nødvendighed.  

 

Det er PIUs opfattelse, at der i visionen og ikke mindst i inspirationskataloget med 

modeller for fælles sundhedshuse burde være større fokus på en tæt opkobling til sy-

gehusene med mere sammenhængende indsatser i forhold til forebyggelses-, rehabili-

terings- og plejeområder. 

 

PIU savner således et samlet overblik over de behandlingsmuligheder, der bør indtæn-

kes i et fælles sundhedshus som supplement til indsatsen på hospitalerne i forbindelse 

med tankerne omkring et helt og sammenhængende sundhedsvæsen. 

 



   Side 2  

Mere generelt er det ikke helt klart, hvem visionen i sit retoriske spørgsmål: ”Skal I 

etablere et fælles sundhedshus?” henvender sig til. 
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