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Alle borgere i Region Hovedstaden skal have adgang til lokale sundhedshuse. Her skal 

de kunne få hjælp til behandling af mindre sår og skrammer og ondt i ryggen. Mens 
det mere specialiserede bl.a. kræftbehandling foregår på hospitalerne. Det er Venstres 

vision. 

Venstre har gennem noget tid arbejdet for, at Regionsrådet for Hovedstaden skulle 
udarbejde en regional handlingsplan for området. Og det har nu båret frugt. 
Regionsrådet besluttede således fornyligt at udarbejde en regional vision for modeller 

for sundhedshuse, der kan indeholde såvel regionale som kommunale tilbud. 

Set med Venstres øjne skal regionen ikke udarbejde en fast defineret model for, 
hvordan et sundhedshus skal se ud eller fungere. Men snarere et katalog over de 

elementer, som kan indgå i et sundhedshus. Der skal ikke nødvendigvis være et 
sundhedshus i hver kommune. Vi ser gerne, at flere kommuner eller private 

samarbejder på tværs af kommuner om at etablere et sundhedshus. 

Lokalt kan initiativet til et sundhedshus udgå fra private entreprenører på 
sundhedsområdet, kommunen eller regionen. Det skal ske i dialog med de lokale 
sundhedsudbydere, bl.a. praktiserende læger, fysioterapeuter, tandlæger, private 

sundhedsklinikker, som er interesseret i at blive samlet på en matrikel. Kun fantasien 
sætter grænser for mulighederne. Regionen skal støtte og fremme samarbejdet, som 

vil aflaste regionens hospitaler. For borgerne er fordelen ved sundhuse nemmere 
adgang til hjælp lokalt. Den kapacitet, som frigøres på hospitalerne, skal anvendes til 
en styrket indsats inden for de højt specialiserede områder, bl.a. kræft og psykiatri. 

Der er allerede etableret en række sundhedshuse i og uden for vores region, heraf 
nogle på privat initiativ. Der kan uden tvivl hentes vigtig inspiration fra disse 
sundhedshuse til det kommende arbejde. Det er også vigtigt med dialog med de 

entreprenørerne på sundhedsområdet, bl.a. læger, tandlæger og fysioterapeuter for at 
undersøge interessen for at indgå i sådanne samarbejder, og hvordan regionen kan 

fremme processen. I Venstre ser vi meget frem til at deltage i det kommende arbejde. 

 
 


