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Den. 15. august 2016  

 

Høring af udkast til regionsdækkende vision for fælles sundhedshuse  

 

Dansk Erhverv modtog den 9. august 2016 udkast til høring af udkast til regionsdækkende vision for 

fælles sundhedshuse med svarfrist den 15. august. Dansk Erhverv vil gerne kvittere for, at Region Ho-

vedstaden har valgt at udvide kredsen af interessenter i høringen, så det også dækker de private sund-

hedsvirksomheder. 

 

Dansk Erhverv arbejder generelt for en mere effektiv offentlig sektor, hvor private kan tilbyde alterna-

tive løsninger til den offentlige opgaveløsning enten i et offentligt-privat samarbejde eller i lige kon-

kurrence med det offentlige. Når private virksomheders kompetencer kommer i spil, skaber det værdi i 

forhold innovation, udvikling og drift af den offentlige sektor. Dette mener vi også gør sig gældende, 

når det drejer sig om udvikling af sundhedshus-tilbud i Region Hovedstaden. 

 

Dansk Erhverv har grundet den korte svarfrist på høringen ikke kunne nå at inddrage alle sine med-

lemmer, som allerede i dag udbyder en meget bred vifte af behandling, genoptræning og forebyggende 

indsatser, og som har interesse i den fælles vision for sundhedshuse. Høringssvaret er dog afstemt med 

Sundhed Danmark – Foreningen for danske sundhedsvirksomheder.  

 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv mener, at det er afgørende, at borgerne har tillid til det danske sundhedsvæsen. Det 

skal fungere, så patienter og borgere får den rette behandling og genoptræning af højeste kvalitet. Pati-

entsikkerhed og kvalitet vægtes derfor højt, uanset om patienten er i offentlig eller privat regi. Ligele-

des arbejder Dansk Erhverv og de mange medlemmer for at sikre et sammenhængende sundhedsvæ-

sen, der i dag på mange områder er udfordret af en øget centralisering og specialisering på den ene 

side og et stort behov for koordinering og sammenhæng for den enkelte patient og borger på den an-

den. Her har private virksomheder og organisationer mulighed for at indgå på tværs og uafhængigt af 

eksisterende lovgivningsmæssige siloer. 

 

Dansk Erhverv er derfor også helt enig i Region Hovedstadens ønske om et stærkt nært sundhedsvæ-

sen, som kan supplere den indsats, som borgerne får på hospitalerne, og at ”innovation og samarbej-

der på tværs af sektorer er essentielt for at lykkes med den dagsorden”.  Dansk Erhverv mener dog, at 
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samarbejde og innovationspotentiale rækker ud over kommune, region og almen praksis, således som 

det beskrives i den regionsdækkende vision for fælles sundhedshuse på s.1.  

 

Dansk Erhverv mener, at et tværsektorielt samarbejde også bør gå på tværs af offentlig-privat. Dansk 

Erhverv havde derfor gerne set, at Region Hovedstaden havde inddraget de private sundhedserhverv 

allerede i forbindelse med udarbejdelse af den fælles vision for sundhedshuse i regionen. Med inddra-

gelse af private sundhedsvirksomheder havde region hovedstaden allerede fra starten kunne sætte pri-

vates kompetencer, og det innovationspotentiale som de besidder, i spil. Vi mener, at danske sund-

hedsvirksomheder med fordel vil kunne bidrage positivt til den konkrete opgaveløsning i forhold til 

kommunen og regionens indsatser på forebyggelse, behandling og genoptræning, herunder også opga-

verne i almen praksis.  

 

Derfor bør Region Hovedstaden enten nedsætte et dialogforum med alle interessenter eller sikre, at 

alle interessenter, også private sundhedsvirksomheder, fremad er med i diskussionen af alle dele fra 

geografisk placering, indhold og konkrete løsninger – som også angives som en ambition i visionsop-

lægget. 

 

Samtidig mener Dansk Erhverv også, at Region Hovedstaden i det videre arbejde bør indtænke, hvor-

dan sundhedshuse også kan være en ramme for forretningsudvikling, der kan skabe nye virksomheder 

og arbejdspladser i hovedstaden. Dette bør være et tydeligt og vigtigt delmål af udviklingen af sund-

hedshuse, da udfordringerne med sammenhængende patientforløb ikke kun er en dansk udfordring – 

men, hvis det kan beskrives og afprøves kommercielt, vil kunne være en udvikling af en international 

styrkeposition for danske sundhedsvirksomheder. 

 

 

Specifikke bemærkninger 

 

På side 3 i sidste afsnit står der, at det er vanskeligt at tiltrække praktiserende læger i enkelte landom-

råder og enkelte byområder med mange sårbare borgere. Her foreslås sundhedshuse og samarbejde 

med patientforeninger, frivillige organisationer m.fl. som en oplagt mulighed. I den forbindelse vil 

Dansk Erhverv gerne gøre opmærksom på muligheden for udbud af drift af lægeklinikker jf. sundheds-

lovens § 227. I forbindelse med et udbud af en lægeklinik, vil det være oplagt at tænke andre sund-

hedsydelser, som typisk vil være placeret i et sundhedshus. Dette kunne være genoptræning eller am-

bulante undersøgelser.  

 

Dans Erhverv stiller sig gerne til rådighed for spørgsmål og videre dialog.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Katrina Feilberg  

Sundhedspolitisk Chefkonsulent  
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Dansk Erhverv 

kfs@danskerhverv.dk 
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