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                       SCK 2.1.17 

 

Udkast (version 4) sendt til regionen 

Kommissorium for den politiske regionale og kom-
munale styregruppe vedr. Fredericia Sundhedshus 

Fredericia Byråd og Regionsrådet i Region Syddanmark har aftalt at etablere Fredericia Sund-
hedshus i de tidligere sygehusbygninger i Fredericia. Det er en fælles langsigtet ambition, at 
sundhedshuset løbende skal kunne udvikles. Nye aktiviteter og nye typer af aktører, der kan 
bidrage til at styrke visionen om det nære integrerede sundhedstilbud, skal have mulighed for 
at blive en del af sundhedshuset. Fredericia Kommune har købt Fredericia Sygehus for sam-
men med regionen at gøre det til et sundhedshus med plads til kommunale, regionale, frivil-
lige og private tilbud. Aftalen om et fælles sundhedshus, og deraf denne styregruppe, bygger 
på mange års samarbejde omkring sygehusbygningerne og mulighederne for at skabe et sund-
hedshus i Fredericia. Der har bl.a. tidligere været nedsat en fælles styregruppe vedrørende 
den fremtidige anvendelse af Fredericia Sygehus.  
 
De overordnede mål 
Etableringen af Sundhedshuset er en investering i det nære sundhedsvæsen, og skal sikre 
sundhedstilbud af høj kvalitet til Fredericias borgere. Der er to overordnede formål, som etab-
leringen af Sundhedshuset skal sikre: 
 

1. Det nære sundhedsvæsen: i fællesskab etableres et hus med et bredt indhold af funk-
tioner, som giver borgerne den bedste service og hvor der opnås den bedste synergi til 
gavn for borgernes sundhed  
 

2. Sundhedseffekter: via forbedret og til tider fælles arbejdsgange, fokus på forebyggelse 

og tidlig indsats og en høj prioritering af de nære sundhedstilbud for både regionen og 

kommunen 

 

Formål  
Styregruppen følger løbende etableringen af aktiviteter i sundhedshuset, med udgangspunkt i 
den overordnede aftale (se aftalen i bilag 1) 
 
Styregruppens opgaver og ansvar 
Styregruppens opgaver og ansvar er: 

 Drøfte tids- og procesplan for de regionale aktører i Sundhedshuset med henblik på at 

sikre koordination og sammenhæng til kommunens overordnede tids- og procesplan  

 Følge fremdrift vedr. etableringen af Sundhedshuset  

 Drøfte udkast, udarbejdet af Fredericia Kommune, til profil for sundhedshuset 

 Drøfte retningslinjer for eksisterende og kommende aktører i Sundhedshuset  

 Udarbejde og godkende fondsansøgninger til den fortsatte udvikling af Sundhedshuset  

 Udarbejde mål for og igangsætte arbejdet med realisering af sundhedseffekter, der 

skabes på grund af forbedret samarbejde og udvikling af det nære sundhedsvæsen 
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 I relation til sundhedshuset at drøfte placering og den fremtidige struktur for praksis-

området. Dette skal ske i dialog med praksisområdets aktører. 

 Der vil løbende skulle tages overordnede beslutninger i by- og regionsrådet, i forbin-

delse med etablering af sundhedshuset og styregruppen sørger herfor. 

 
Organisering 
Ud over denne styregruppe er der etableret en intern styregruppe for sundhedshuset i Frede-
ricia Kommune, som varetager de interne anliggender. De tre politiske medlemmer i den in-
terne styregruppe er de samme som dem, der deltager i denne regionale og kommunale styre-
gruppe. Koordineringen af arbejdet med udviklingen og etableringen af sundhedshuset sker i 
dialog mellem de to styregrupper. 
 
Denne fælles politiske styregruppe mellem Region Syddanmark og Fredericia Kommune består 
pt. af følgende medlemmer. Regionen og Kommunen kan udskifte deres egne medlemmerne, 
hvis de ønsker det.  
 
Politiske deltagere: 

 Jacob Bjerregaard, borgmester i Fredericia Kommune 

 Susanne Eilersen, formand for Sundhedsudvalget i Fredericia Kommune 

 Frances O’ Donovan, næstformand for Sundhedsudvalget i Fredericia Kommune 

 3 repræsentanter fra Regionsrådet 

 

Administrative deltagere: 

 3 repræsentanter fra Region Syddanmark 

 Michael Holst, kommunaldirektør og velfærdsdirektør Fredericia Kommune 

 Sille Christine Kloppenborg, Chefkonsulent Fredericia Kommune 

 
Økonomien 
Fredericia Kommune har afsat 45 mio. kr. til etableringen af Sundhedshuset i 2017, hvilket på 
nuværende tidspunkt er forvaltningens bedste bud på etableringsomkostninger ud fra de øn-
skede politiske prioriteringer. Opstår der i den forbindelse tvivl om, hvorvidt etableringen kan 
ske inden for det afsatte beløb, genoptages de politiske drøftelser I Fredericia Kommune ved-
rørende etableringen af Sundhedshuset. 
 
Derudover har byrådet og regionsrådet fokus på i fællesskab at søge puljer og fonde til yderli-
gere finansiering og udvikling af Sundhedshuset. 
 
Tidsperspektiv og mødefrekvens  
Styregruppen fungerer i etableringsperioden for sundhedshuset. Når Sundhedshuset er i drift 
vurderes det, om der er behov for, at denne styregruppe fortsætter. 
 
Styregruppen mødes første gang primo 2017 og derefter efter behov. Velfærdsdirektøren og 

projektlederen fra Fredericia Kommune sekretariatsbetjener den politiske styregruppe i nært 

samarbejde med repræsentanter fra Region Syddanmark.   


