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Kære Poul Erik Svendsen.
Tak for dit svar på vores anmodning om bevarelse af skadeklinikken i Haderslev.
I dit svar refererer du til vores møde den 7. maj, og til at lukning af skadeklinikken sker
som følge af en politisk beslutning i regionsrådet.
Vores fornyede henvendelse udsprang af, at du på mødet henviste os til at udnytte muligheden for at få sagen genoptaget i regionsrådet på samme måde som du oplyste, at
Fredericia Kommune har gjort det.
Vi føler os desuden nødsaget til at korrigere din opfattelse af forudsætningen for det
videre samarbejde om en ny form for sundhedsklinik/skadeklinik i det kommende
Sundhedshus i Haderslev Kommune.
Du anfører, at det er en forudsætning, at det afklares, om der er praktiserende læger,
som vil flytte ind i det kommende sundhedshus.
Vi må på det tydeligste understrege, at de praktiserende læger ikke er en forudsætning
for hverken at drive en sundheds-/skadeklinik eller for en succesfuld funktion af vores
kommende fælles Sundhedshus.
Som lokalpolitikere tæt på borgerne kærer vi os om at give vores borgere et sundhedstilbud i deres nærmiljø.
Med sundhedshuset i Haderslev by vil vi markere et særligt fokus på den mentale
sundhed koblet med det generelle sundhedsbegreb. Heri er de praktiserende læger
meget velkomne til at indgå, men det er på ingen måde en forudsætning.
Vi glæder os over, at vi i Haderslev har et glimrende samarbejde med de praktiserende
læger, hvilket tilsvarende fra lægernes side blev fremhævet på vores dialogmøde med
Sundhedskoordinationsudvalget den 11. juni. Vi glæder os også over, at der ikke er
rekrutteringsproblemer hvad angår praktiserende læger i Haderslev Kommune.

Vi gør meget ud af at pleje den gode relation til lægerne og senest har vi holdt flere
lokale møder samt indrykket annonce i de lokale ugeaviser for at invitere lægerne med
ind i det kommende Sundhedshus - men lad os gentage: Det er ingen forudsætning for
etablering af gode sundhedshuse i Haderslev Kommune.
De praktiserende lægers tilstedeværelse er tilsvarende på ingen måde en præmis for at
flytte den nuværende skadeklinik ind i sundhedshuset.
Som vi beskrev på vores møde den 7. maj, så vil en kommende sundheds-/skadeklinik
som vi ser det, udelukkende bygge på en bemanding med specialuddannelse sygeplejersker og med lægefaglig opbakning fra f.eks. sygehuset i Aabenraa. Modellen kendes
succesfuldt fra bl.a. Tønder.
Der vil være en fin synergi til Det nære sundhedsvæsen og de mere og mere specialiserede sygeplejeopgaver, der til alles fordel i endnu højere grad forventes løst i kommunerne i de kommende år.
Vi anmoder derfor fortsat om en genoptagelse af sagen i regionsrådet.
På vegne af Udvalget for Sundhed og Forebyggelse

Med venlig hilsen
Signeret

Signeret

Preben Holmberg
Formand
Udvalget for Sundhed og Forebyggelse

Henrik Rønnow
Medlem
Udvalget for Sundhed og Forebyggelse

Side 2 af 2

