
KOMMISSORIUM for etablering af Fredericia Sundhedshus 
 

Fredericia Byråd ønsker at udvikle Fredericia Sygehus til Danmarks bedste sundhedshus.  

Fredericia Kommune har købt Fredericia Sygehus for sammen med regionen at gøre det til et 

sundhedshus med plads til kommunale, regionale, frivillige og private tilbud. 

 

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 

etableringen af Sundhedshuset skal sikre: 

 

1. Det nære sundhedsvæsen: medvirkende til at forbedre borgernes generelle 

sundhedstilstand  

 

2. Sundhedseffekter: investeringen skal over en årrække betale sig selv tilbage i form af 

sundhedseffekter og en positiv drift ved en omlægning af de kommunale 

sundhedstilbud 

 

Sundhedshusets indhold 

Kommende lejere i Sundhedshuset skal som udgangspunkt have et sundhedsfagligt indhold 

eller skabe synergi til både kommunale, regionale og private sundhedstilbud. 

I første omgang indgår følgende i etableringen 1) kommunale og regionale aktiviteter fra Sct. 

Joseph (psykiatri, kvindekrisecenter og plejens visitation), 2) jobcentret ved Ryes Plads 3) 

Hjælpemidler og Kommunikation, 4) Genoptræningscentret, 5) Øvrige kommunale 

støttefunktioner som eksempelvis sygeplejeklinik, plejens administration og dele af familie og 

børnesundheds aktiviteter. 

 

Økonomien 

Der afsættes 45 mio. kr. til etableringen af Sundhedshuset i 2017, hvilket på nuværende 

tidspunkt er forvaltningens bedste bud på etableringsomkostninger ud fra de ønskede politiske 

prioriteringer. Opstår der i den forbindelse tvivl om, hvorvidt etableringen kan ske inden for 

det afsatte beløb, genoptages de politiske drøftelser vedrørende etableringen af 

Sundhedshuset. 

Derudover forpligter byrådet og regionsrådet sig i fællesskab til at søge puljer og fonde til 

yderligere finansiering og udvikling af Sundhedshuset. 

 

Organisering: 

Ud over denne kommunale styregruppe er der en politisk regional og kommunal styregruppe 

vedr. Fredericia Sundhedshus.  

 

Styregruppens opgaver og ansvar 

 Godkender kommissorium og tidsplan for Sundhedshuset 

 Styrer og følger økonomien vedr. etableringen af Sundhedshuset  

 Udarbejder retningslinjer for lejere på Sundhedshuset  

 Godkender fondsansøgninger til den fortsatte udvikling af Sundhedshuset  

 Udarbejder og godkender en etableringsplanen (byggeproces, ekstern rådgivning, 

udbudsproces mm)  



 Uarbejder mål for og igangsætter arbejdet med realisering af sundhedseffekter 

 Træffe beslutning vedr. indholdet på sundhedshuset 

 Godkender forretningsplan og markedsføringen af Sundhedshuset 

 Formandskabet i sundhedsudvalget og borgmesteren forbereder styregruppemøderne 

og indkalder til møderne. Styregruppen mødes som udgangspunkt hver måned 

 Styregruppens administrative observatører sikrer den fornødne koordination mellem 

kommunens forskellige forvaltninger – herunder sammenhængen mellem de fremtidige 

kommunale tilbud i Sundhedshuset 

 Projektlederen er sekretær for styregruppen 

 

Advisory Board 

 Høringsorgan for styregruppen  

 Advisory Board mødes 2. gange årligt  

 

Bemanding: 

 

Styregruppen  

 Jacob Bjerregaard, borgmester 

 Susanne Eilersen, formand for Sundhedsudvalget 

 Frances O'Donovan, næstformand af Sundhedsudvalget 

Administrative observatører: 

 Michael Holst (kommunale bygninger) 

 Velfærdsdirektør (pr. 1. februar med overordnet ansvar) 

 Rolf Dalsgaard Johansen (sundhed, voksenservice) 

 Mona Nederby Larsen (social- og omsorg og det nære sundhedsvæsen) 

 Dennis Mølgaard Hansen (Arbejdsmarked og genoptræning) 

 Tommy Abildgaard (økonomi) 

 Charlotte Walkusch (presse, markedsføringen, kommunikation) 

 Sille Christine Kloppenborg, projektleder (sekretær for styregruppen) 

 

Advicory Board 

 Repræsentanter for kommunale og regionale aktiviteter fra Sct. Joseph (psykiatri, 

kvindekrisecenter og plejens visitation)  

 Repræsentanter for jobcentret ved Ryes Plads  

 Repræsentanter for Hjælpemidler og Kommunikation  

 Repræsentanter for Genoptræningscentret 

 Repræsentanter for den kommende sygeplejeklinik og plejens administration  

 Repræsentant for familie- og børnesundheds aktiviteter 

 Repræsentant for Samklang 

 Repræsentant for praktiserende læger 

 Repræsentant for brugergruppen af Varmtvandsbassinet  

 Repræsentant fra Business Fredericia  

 Repræsentant for Seniorrådet 

 Repræsentant for Handicaprådet 

 Repræsentant for Udsatterådet 

 Repræsentant for Ældresagen 

 Repræsentant for jordemoderkonsultationen, vagtlægen og blodprøvetagning 

 Repræsentant for frivilligcentret 


