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Den 5. november 2021 

PRESSEMEDDELELSE 

 

Venstres vil udfordre Regeringen og Regionen i forhold til, hvad der kan 

placeres i Skive Sundhedshus/ Nærsygehus. 

 

I forhold til Regeringens udspil, er vi meget langt på Skive Sundhedshus i forhold til de overordnede 

aktiviteter, der beskrives i udspillet til Nærsygehuse fra Regeringen. 

Vores fokus må være borgernær service, og at alt, hvad der ikke er svært, skal være nært. 

I forhold til den grønne omstilling bør det også få en fremtrædende plads, når vi sikrer at borgere skal 

transporteres kortest muligt for at få den basale udredning og efterbehandling. Borgernes tid skal også 

respekteres. 

For at styrke Skive Sundhedshus/ Nærsygehus foreslår Venstre indledningsvis, at vi påbegynde og udvikle 

følgende aktiviteter: 

1. Akutklinikken skal styrkes 

  - der vil kunne skabes backup fra de læger, som har ambulatoriefunktion i huset, og videoopkobling vil 

løse rigtig mange spørgsmål. 

2. Telemedicinske tiltag og videokonsultationer har et stort potentiale, og hvor man med opkobling til 

specialister kan få første behandling eller udredning. 

 - det er her vi behøver de største investeringer for at lave en effektiv drift. 

3. Psykiatrien skal have et løft, og der skal være et meget tættere samarbejde mellem region og kommune. 

 - De gode erfaringer vi har gjort i regionens psykiatrihuse skal implementeres. De svageste borgere kan kun 

hjælpes gennem et samarbejde. Vi skal også betragte de pårørende som en ressource, der kan være med til 

at finde rettidige løsninger. 

4. Vi vil have etableret en kantinefunktion, så huset kan fungere i forhold til den volumen det nu engang 

allerede har. 

- Et samarbejde med Hospice Limfjord, der i forvejen har en køkkenfunktion er oplagt. 

5. Vi mener, at der er baggrund for en yderligere række ambulatoriefunktioner kan placeres i 

Sundhedshuset/Nærsygehuset.  
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Som eksempler på yderligere ambulatoriefunktioner kan nævnes: 

 udredning og kontrol før og efter kirurgiske indgreb 

 søvnklinik, som muligvis også kan have et større optageområde set i lyst af volumen og stor 

venteliste 

 hovedpinepatienter 

 IV- og væskebehandling 

 sårbare patienter herunder kronikere og multisyge 

 livsstil med fertilitetsfremmende mål 

 

Vi bemærker også, at det i første omgang er midler til anlæg, som ligger i den foreslåede pulje fra 

regeringen. Det bliver derfor også aktuelt, at Regionen er indstillet på at flytte driftsmidler til de nye tiltag i 

Skive Sundhedshus/ Nærsygehus. 

Skive Venstre har inviteret Venstres politiske ordfører, Sofie Løhde, på besøg fredag den 5. november. 

Venstres medlemmer i Skive kommune og Venstres kandidathold til Skive byråd og Regionsrådet er samlet, 

og vil drøfte ovenstående. Sofie Løhde vil blive givet til opgave at overbringe dette til anvendelse i de 

forestående forhandlinger på Christiansborg. 

 

 

Uddybende kommentarer til ovenstående kan fås ved henvendelse til: 

 

Peder Christian Kirkegaard   Olav Nørgaard 

Borgmester   Regionsrådsmedlem 

  

pchk@skivekommune.dk  Olav.noergaard@rr.rm.dk  

T: 9915 5510   T: 2944 5438 

 

 

Goska Rasmussen  Kenneth Enggrob 

Gruppeformand  Skive Venstre, formand 

 

MTOM@skivekommune.dk  enggrob@adslhome.dk 

T: 2993 6232   T: 5122 6577 
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