Sundhedshus bliver plaster på såret
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SUNDHED: Et enigt regionsråd bakker op om samarbejdet om at skabe et større
sundhedscenter i de gamle hospitalsbygninger i Helsingør.
NORDSJÆLLAND: - Det er en god dag for Helsingør. Og et oplæg, som jeg længe har
savnet, sagde tidligere Helsingør-borgmester Per Tærsbøl, da regionsrådet i går
enstemmigt besluttede at gå videre med planerne for at flytte regionens sundhedshus i
Murergade i Helsingør ud til lokaler på det nedlagte hospital på Esrumvej som nabo til det
kommende kommunale sundhedscenter på samme adresse. Forudsætningen er, at der
etableres god tilgængelighed med offentlig transport fra de omkringliggende kommuner og
at de regionale funktioner i det fælles sundhedshus kan etableres for samme økonomi
som i det nuværende sundhedshus i Murergade.
Niels Højby, Liberal Alliance, sagde, at forholdene vil blive meget bedre end i Murergade,
og at flytningen vil være et meget godt plaster på såret efter nedlæggelsen af hospitalet for
et par år siden.
Færre gnidninger Karin Friis Bach, den radikale formand for regionens sundhedsudvalg,
mente, at det vil give rigtig meget mening at have en række af hospitalernes
ambulatoriefunktioner liggende i et sundhedshus, så patienterne ikke altid skal tage
transporten til Hillerød.
- Når regionens akutklinik og sundhedshus ligger dør om dør med de 75 døgnpladser, som
Helsingør kommunen vil etablere på stedet, så kan vi også løse en række problemer med
sektorovergange. Vi kan give patienterne mere gnidningsfrie patientforløb. Det bliver det
første rigtige sundhedshus med regional deltagelse og kan danne model for
Frederikssund, når hospitalet lukker dér, samt for andre steder i regionen, sagde hun.
Socialdemokraten Hanne Andersen opfordrede de tre øvrige kommuner, der i dag er
knyttet til regionens sundhedshus, Hørsholm, Fredensborg og Gribskov, til at deltage aktivt
i processen med det ny sundhedshus - i stedet for kun at være med som observatører.
Torben Kjær fra Enhedslisten så egentlig hellere en mere stationsnær placering for
sundhedshuset.
- Men det giver dog mening, når nu Helsingør vil have det på det gamle hospital. På den
måde er det også fint, at det kommer til at ligge tæt på det psykiatriske center som nabo til
hospitalsbygningen, sagde han.
I dag rummer regionens sundhedshus en akutklinik, der har åbent kl. 7-22, røntgen,
jordmoderkonsultation, mulighed for at få taget blodprøver og EKG, samt en række
medicinske ambulatorier.
- Men jeg hæfter mig ved, at vi i regionen i et notat åbner op for flere muligheder, hvis der

kan skabes enighed om finansiering. Det er ting, som specialiseret rehabilitering, diæt- og
rygestopvejleding, fysioterapi, vaccinationer, overvægt med mere, siger Per Tærsbøl.
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"Vi kan give patienterne mere gnidningsfrie patientforløb. Det bliver det første rigtige
sundhedshus med regional deltagelse og kan danne model for Frederikssund, når
hospitalet lukker dér, samt for andre steder i regionen.
Karin Friis Bach (R)"
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