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Fra vision til virkelighed 
 
Region Midtjylland og Skive Kommune indvier nu Skive 
Sundhedshus. Dermed markerer de starten på et nyt og 
spændende samarbejde, med sundhedsvæsenets aktører 
under samme tag 
 
Hvornår: Tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 10.00 
 
Hvor: I forhallen ved hovedindgangen, Skive Sundhedshus, 
Resenvej 25, 7800 Skive 
 
Visionære tanker 
Allerede nu er sundhedshusets første ”beboere” flyttet ind. Dermed er 
kommunens nære sundhedstilbud, regionens hospitalsfunktioner i 
Regionshospitalet Skive og regionspsykiatrien samt praktiserende 
læger samlet i én og samme bygning. 
 
Forud er gået nogle år, hvor de sundhedsprofessionelle i fællesskab – 
og på tværs af sektorer – har tænkt store og visionære tanker. 
  
Sammen med håndværkernes solide arbejde for at renovere nogle af 
de tidligere hospitalsbygninger, er det blevet til nyskabelsen: Skive 
Sundhedshus. 
 
 
Fakta 
Sundhedshuset rummer i øjeblikket følgende funktioner: 
 

• Praktiserende læger 
o Henrik Laursen og Poul Dahl 
o Bent Larsen 

 
• Skive Kommune 

o Sundhedscenter med tilbud om blandt andet 
genoptræning, forebyggelse og patientskoler 

o Den kommunale hjemmepleje 
o Myndighedsafdeling – visitation af ydelser til ældre og 

syge 
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Side 2

• Region Midtjylland - hospitalsfunktioner: 
o Akutklinik 
o Neurorehabilitering 
o Lungeambulatorium 
o Hjerteambulatorium 
o Diabetesambulatorium 
o Palliativt team 
o Blodprøvetagning mv. 
o Røntgen, ultralyd og ct-skanning 
o Jordemoderkonsultation 
o Fertilitetsklinik 
o Hukommelsesklinik 
o Regional genoptræning 
o Sårcenter 
o Regionspsykiatri 

 
Skive Sundhedshus er det første sundhedshus i Region Midtjylland. 
Men flere er godt på vej. 
Konkret arbejder regionen sammen med blandt andet kommuner og 
praktiserende læger om at oprette sundhedshuse i: 

• Grenaa 
• Ringkøbing 
• Holstebro 

 
• Se vedhæftede invitation til indvielsen 

 
 
Flere oplysninger 
Kontaktperson Region Midtjylland: 
• Kontorchef, Jens Bejer Damgaard: 7841 2190 / 2963 0226 / 

jens.damgaard@stab.rm.dk 
 

• Cheflæge ved Hospitalsenheden Viborg, Silkeborg, Hammel, 
Skive: Christian Møller-Nielsen: 7844 1103 / 2098 5601 / 
christian.moeller-nielsen@viborg.rm.dk 

 
Kontaktperson Skive Kommune 
• Forebyggelseschef Eva Henriksen, 9915 6499 / 2119 1305 
 
Pressevagten i Region Midtjylland – hverdage kl. 8 - 17: 7841 0666 
 
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på 
www.rm.dk/politik/politikerne 
 
 
 


