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Nærhospitaler 

Regeringen vil oprette op til 20 nærhospitaler fordelt over hele landet, hvor regio-

ner og kommuner kan sikre sammenhængende tilbud tættere på borgeren.  

Nærhospitalernes funktion 

Nærhospitalerne skal bringe sundhedsvæsenet tættere på borgerne og indeholde 

sygehusfunktioner, som kan leveres uden for akutsygehusene. Det kan fx være op-

følgningsforløb for mennesker med kronisk sygdom eller ukompliceret diagnostik 

såsom røntgenbilleder og blodprøver.  

Samtidig kan nærhospitalerne indeholde kommunale sundhedstilbud og sund-

hedspersoner i praksissektoren, fx alment praktiserende læger, praktiserende 
speciallæger og fysioterapeuter. 

Sundhedsstyrelsen udarbejder et oplæg til, hvilke patientgrupper og funktioner 

som med fordel kan behandles på nærhospitalerne.  

Nærhospitalernes placering 

Regeringen sætter penge af til at oprette op til 20 nærhospitaler. Regeringen fore-

slår 13 konkrete placeringer fordelt på tværs af regionerne, jf. tabel 1. Forslaget til 

placeringen af nærhospitalerne er lavet ud fra en overordnet vurdering af bl.a. be-

folkningsgrundlaget, afstand til akutsygehus og sygdomsbilledet i områderne.  

Oplægget til de enkelte placeringer skal konsolideres i tæt dialog med regioner og 

kommuner. Det er kommuner og regioner, som søger midler fra en nærhospitals-

pulje til de konkrete projekter. Der kan gives støtte til både ombygning og tilbyg-

ning i forbindelse med eksisterende sygehusfunktioner samt støtte til helt nyt byg-

geri, hvor det er påkrævet. Materiel og it-investeringer omfattes også af støtten. 

Faktaark 

Marts 2022 



 

2 / 2 

 

 Tabel 1. 
Regeringens forslag til placering af 13 nærhospitaler  
 

Region Nordjylland (0,6 mio. 
indbyggere) 

    Nykøbing Mors 
    Skagen 

Region Midtjylland (1,3 mio. 
indbyggere) 

    Skive 
    Grenå 
    Tarm 

Region Syddanmark (1,2 mio. 
indbyggere) 

    Tønder 
    Fredericia 
    Nyborg 

Region Sjælland (0,8 mio. 
indbyggere) 

    Kalundborg 
    Nakskov 
    Næstved  

Region Hovedstaden (1,9 mio. 
indbyggere) 

    Frederikssund 
    Helsingør 
 

 

 

  
Tidsplan 

Sundhedsstyrelsen forventes at færdiggøre oplægget til, hvilke patientgrupper og 

funktioner som med fordel kan behandles på nærhospitalerne i løbet af 4-6 måne-

der. Der sker inddragelse af regioner, kommuner, patientorganisationer, faglige 

miljøer og praksissektoren i den proces.  

 

Nærhospitalspuljen inklusiv de nærmere ansøgningskriterier forventes at blive 

slået op i andet halvår 2022, og de første ansøgninger ventes modtaget primo 

2023. Herefter følger en proces med at vurdere og behandle de indkomne ansøg-

ninger med henblik på at kunne udmønte de første midler medio 2023.  

 

Økonomi 

Regeringen foreslår, at der oprettes en nærhospitalspulje på op til 4 mia. kr. til 

bygninger, materiel og IT-investeringer. Flere nærhospitaler forventes at blive 

etableret ved tilpasning af eksisterende tværsektorielle sundhedshuse. Det er et 

væsentligt sigte at opnå en landsdækkende struktur for nære tilbud, hvorfor en-

kelte nærhospitaler forventeligt placeres i nybyggeri eller ved omfattende ombyg-

ning.  

 


