
Muligt samarbejde mellem kommuner og region vedrørende borger-
inddragelse i forbindelse med udvikling af nærhospitaler (DAK)

REFERAT
Sundhedsstrategisk Forum tilkendegav, at kommunerne gerne vil samarbejde om borgerinddragel-
se i forbindelse med udviklingen af nærhospitaler. Det blev dog bemærket, at formålet med borger-
inddragelsen skal være tydelig. Hvilket formål har borgerinddragelsen, og får det indflydelse på, 
hvor nærhospitalerne placeres? Derudover er det vigtigt, at man i en borgerinddragelsesproces 
omkring nærhospitalerne har særligt fokus på de borgere, der ikke kommer til at bo tæt på et nær-
hospital. 

RESUMÉ
Der lægges op til en drøftelse af et kommunalt og regionalt samarbejde om borgerinddragelse i 
forbindelse med udvikling af nærhospitaler. 

INDSTILLING
Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum

 Drøfter, hvorvidt der er ønske om et tværsektorielt samarbejde om borgerinddragelse i for-
bindelse med udvikling af nærhospitaler

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Ingen bemærkninger.

BAGGRUND
I regeringens udspil ”Tættere på II” er der lagt op til, at der skal etableres 20 nærhospitaler i Dan-
mark. Konkret peges der i udspillet på, at der i Region Syddanmark skal etableres nærhospitaler i 
henholdsvis Tønder, Fredericia og Nyborg Kommune. I et faktaark fra Sundhedsstyrelsen fra 2021 
fremgår det dog, at den nærmere placering skal konsolideres i en tæt dialog mellem kommuner og 
regioner.

Det nærmere indhold i nærhospitalerne skal fastlægges af Sundhedsstyrelsen i løbet af første hal-
vår af 2022. Det er på nuværende tidspunkt forventningen, at der foreligger et nationalt koncept 
omkring sommerferien. Derfor kendes indholdet samt placering af nærhospitalerne endnu ikke.

Region Syddanmark vurderer imidlertid, at det kan være hensigtsmæssigt at starte drøftelsen af en 
fælles proces om nærhospitaler. Region Syddanmark ønsker at anvende borgerinddragelse som et 
første led i den videre proces med at afklare, hvilke funktioner, indsatser og tilbud borgene ønsker 
at have tæt på hjemmet samt undersøge borgerens oplevelse af udfordringer i adgangen til samt 
sammenhængen i sundhedsvæsenet. Dette er desuden i overensstemmelse med Regionsrådets 
ønske om i højere grad at anvende borgerinddragelse i udviklingen af nye indsatser. 



Region Syddanmark ønsker, at borgerinddragelsen udføres i et tæt samarbejde med kommunerne. 
Omfanget af borgerinddragelsen afhænger i høj grad af hvor mange kommuner, der ønsker at ind-
gå i et samarbejde om borgerinddragelse.  

Tids- og procesplan
Det foreslås, at borgerinddragelsen udføres i løbet af sommeren 2022. Tids- og procesplan herfor 
skal aftales nærmere, såfremt der er interesse for et videre samarbejde. 

INDSTILLING
Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum

 Drøfter, hvorvidt der er ønske om et tværsektorielt samarbejde om borgerinddragelse i for-
bindelse med udvikling af nærhospitaler. 


