
 

 

 

8. august 2022 

 

Sagsnr. 04-0499-178/ 

Reference PRIM 

   

Til adressaterne på den vedlagte høringsliste 

Høringsbrev: Faglig ramme for etablering af nærhospitaler 

 

Sundhedsstyrelsen sender hermed ”Faglig ramme for etablering af nærhospita-

ler” i høring.  

 

I aftalen om sundhedsreformen fremgår det, at der udmøntes midler til etable-

ring af op til 25 nærhospitaler i de kommende år. Nærhospitalerne skal etable-

res på baggrund af kommuner og regioners ansøgninger til en nærhospitalspulje 

med en samlet ramme på op til 4 mia. kr., fordelt over hele landet. Midlerne 

kan gå til både ombygning og nybyggeri samt investeringer i IT, teknologi og 

udstyr til undersøgelse, behandling og gode og trygge rammer for patienter med 

både somatisk og psykiatrisk sygdom, herunder tryghedsskabende indretning. 

Desuden er der afsat en særskilt delramme på 500 mio. kr. til IT, teknologi og 

udstyr til hjemmebehandling og sammenhæng mellem sektorer i tilknytning til 

nærhospitalernes opgaveløsning og andre dele af den samlede struktur for nære 

og sammenhængende tilbud.  

 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en faglig ramme, der har til formål at under-

støtte udmøntningen af nærhospitalspuljen. Den faglige ramme beskriver derfor 

rammerne for organiseringen, funktioner og tilrettelæggelsen af indsatser i nær-

hospitalerne. Sundhedsstyrelsen udarbejdede i foråret 2021 en skitse til et fag-

ligt oplæg for nærhospitaler. Den aktuelle faglige ramme er en uddybning og 

kvalificering af skitsen fra 2021. 

Den faglige ramme indeholder anbefalinger til udvalgte sygehusfunktioner i et 

nærhospital. Anbefalingerne er opdelt i hvilke sygehusfunktioner, der bør være 

tilstede på alle nærhospitaler og herudover eksempler på sygehusfunktioner der 

kan være tilstede på matriklen afhængig af lokale ønsker og forhold. På bag-

grund af de anbefalede sygehusfunktioner, som bør være tilstede, anbefales 

endvidere hvilke kommunale indsatser og praksisfunktioner, som kan være til-

stede på matriklen ud fra en vurdering af hvilke indsatser, som giver værdi til 

det samlede patientforløb i form af synergi mellem indsatserne. I et vist omfang 

fremgår endvidere en uddybning af de tilhørende faglige kompetencer og ud-

styr (apparaturer, IT-løsninger mv.), som er relevante for at kunne varetage de 

funktioner, som bør være tilstede. 

Den faglige ramme for nærhospitaler er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen med 

rådgivning fra en bredt sammensat følgegruppe og henvender sig til ledere, 

planlæggere og fagpersoner i både regioner, kommune og praksissektor.   

 



 

 Side 2 

Høringssvar bedes fremsendt elektronisk til Sundhedsstyrelsen, Enhed for Pri-

mær Sundhedsvæsen, på sstprim@sst.dk senest tirsdag den 30. august 2022 kl. 

10.00.  

 

Høringssvaret bedes fremsendt i en vedhæftet fil.  

 

I mailens emnefelt bedes flg. tekst anført: ”Høring: Faglig ramme for etablering 

af nærhospitaler, `navn på høringspart´ samt sagsnr. 04-0499-178”.  

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Anna Bachmann Boje,  

aboj@sst.dk, eller enhedschef Tanja Malene Popp, tmpo@sst.dk. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Tanja Malene Popp 

 

Enhedschef, Primær Sundhedsvæsen 
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