
 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 18. januar 2019 stillet følgende 

spørgsmål nr. 391 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Peder Hvelplund (EL). 

 

Spørgsmål nr. 391:  

”Vil ministeren redegøre for, hvad der menes med 25 pct. lokal medfinansiering til 

etablering af sundhedshusene?” 

 

Svar: 

Med oplægget til sundhedsreformen har regeringen prioriteret 6 mia. kr. til det nære 

sundhedsvæsen gennem Nærhedsfonden.  

 

Nærhedsfondens 6 mia. kr. fordeles med 3 mia. kr. til investeringer i nye og moderne 

sundhedshuse, og 3 mia. kr. som driftsmidler til bl.a. et løft af kvaliteten og kompe-

tencerne i det nære sundhedsvæsen. 

 

Etableringen af sundhedshuse kan medvirke til et løft af såvel kvalitet og kapacitet i 

det nære sundhedsvæsen, som den fysiske ramme for bedre samarbejde. Halvdelen 

af nærhedsfonden målrettes derfor byggeri af sundhedshuse. Det svarer til 3 mia. kr. 

– eller 500 mio. kr. årligt over de seks år fra 2020 til 2025 – et markant løft af den nu-

værende pulje til sundhedshuse på 200 mio. kr. årligt. 

 

Som det fremgår af regeringens udspil vil rammen – ved en forudsat lokal medfinan-

siering på gennemsnitligt 25 pct. – muliggøre byggeriet af fx 25 store, komplette 

sundhedshuse med flerlægepraksis, kommunale funktioner og udgående sygehus-

funktioner herunder fx psykiatri, og omkring 100 moderne flerlægepraksisser gennem 

nybyggeri eller ombygning/udvidelser. 

 

Med lokal medfinansiering menes der medfinansiering fra kommuner og/eller regio-

ner. Der er lagt op til en begrænset medfinansiering for at fremme etableringen, sam-

tidig med at der gennem en sådan medfinansiering sikres et lokalt ejerskab til projek-

terne.   

 

Regeringen vil gøre fondsfinansieringen særligt fordelagtig for økonomisk svagt stil-

lede kommuner, og vil målrette op til 150 mio. kr. til de særlige udfordringer i Køben-

havns Kommune og Frederiksberg Kommune. 
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