
Vorbasse Sundhedshus – et tankesæt og idéoplæg 

 

Formål 

Vorbasse Sundhedshus skal være hele byens (og egnens) sundhedshus – et vartegn for Vorbasse, som 

signalerer et levende og moderne samfund, hvor sundhed handler om ”et godt liv” i alle aldre – for 

alle byens børn, deres forældre og deres bedsteforældre.  

Et moderne og tidssvarende sundhedshus skal primært være et aktiv for Vorbasses læger – både nu og 

i fremtiden. Derudover vil et nybygget lægehus være med til at styrke og udbygge Vorbasses image 

som ”den lille by som aldrig står stille” – altid udvikling og aldrig afvikling! 

Uden tvivl vil et sundhedshus også være et stort aktiv for byens beboere – dels er vi jo ”kunder i 

butikken” men også fremtidig bosætning vil få et løft – både med henblik på salg, køb eller 

nyopførelse af både ejerboliger og ejendomme i og omkring Vorbasse. Især boligsøgende 

børnefamilier værdsætter en lille by med børnehave, skole, fritidscenter og ikke mindst lægehus. 

Indhold 

Det sundhedsfaglige indhold bør tegnes af byens læger, som forestiller sig et fremtidigt sundhedshus 

desuden kunne omfatte autoriserede behandlere såsom fysioterapeut, kiropraktor, diætist, massør 

foruden evt. kommunale funktioner, som sundhedsplejersker, socialrådgiver, ergoterapeut, 

forebyggelseskonsulenter o. lign. – de fleste af disse nok på deltid. 

Udover ovennævnte kan evt. udarbejdes et idékatalog til yderligere inspiration og fortsættelse af den 

innovative tankeproces. Eksempler kunne være;  (fælleskøkken med økologisk mad til børnehaven, 

skolen og Frihavnen, afholdelse af førstehjælpskurser, hjertestarter, lokale til genoptræning, diætist 

osv. osv. osv.) 

Arkitektur 

 Et moderne stilrent tidsløst byggeri som matcher andre store signifikante bygninger i Vorbasse 

f.eks. Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse og Superbrugsen er ønskværdigt 

 Evt. udnyttelse af vedvarende energiformer vil være både god økonomi og god signalvirkning 

hvis muligt 

 CO2 neutralt byggeri = et Grønt Sundhedshus bør diskuteres med sagkyndige med henblik på 

både branding og tilskud  

 Sundhedshuset skal være en god arbejdsplads at tilbringe mange timer i og et rart sted at 

besøge som patient eller gæst/kunde, hvorfor en spændende udsmykning af bygningen både 

udvendigt og på evt. fællesarealer kunne tænkes at være en positiv og inspirerende ”bonus” 

 

 

 



Beliggenhed 

 Gerne en central beliggenhed i Vorbasse, da et sundhedshus kan bidrage til at tegne byens 

profil 

 Nem tilgang med både bil, offentlig transport samt sygetransport 

 Sundhedshuset skal være nemt at finde for både patienter og andre besøgende 

 God belysning og skiltning i fald sundhedshuset vil have aktiviteter udenfor dagtimerne samt i 

vinterhalvåret  

 Mulighed for udvidelse på alle måder – flere læger + andre funktioner i sundhedshuset bør 

medregnes 

 Mulighed for omstilling og tilpasning til fremtidige krav og ønsker til energiformer (f.eks. 

ladestationer til eldrevne biler), miljøkrav til affaldssortering og håndtering (f.eks. underjordisk 

affaldssortering) bør overvejes  

 Placering på grund således udbygning af både parkeringsarealer og boligarealer kan udbygges 

ved behov. 

Synergi 

Synergi og samarbejde med alle relevante partnere bør diskuteres fordomsfrit og uden begrænsning 

med henvisning til materielle rammer 

Økonomi 

To be discussed 

Frivillighed 

Vorbasses indbyggere har tidligere bevist, at byen kan mobilisere store ressourcer, hvis dette viser sig 

nødvendigt for at nå et fælles mål. 

Tanken om et sundhedshus er blevet modtaget med stolthed og entusiasme i Vorbasse, så der er 

ingen tvivl om, at byen støtter op omkring evt. mulighed/nødvendighed for brug af frivillighed. 

Fremtiden & visionen 

Vorbasse ønsker at etablere et sundhedshus, som ikke blot indfrier nutidens forventninger med 

hensyn til funktionalisme og økonomi – men også et sundhedshus, som er fremtidssikret til at kunne 

rumme ”det hele menneske gennem hele livet”. Vi vil gerne være et forbillede for fremtiden, hvor 

moderne sundhed tager udgangspunkt i det enkelte menneskes individuelle ønsker og behov – i 

stedet for blot at være et sted hvor vi behandler en lidelse. 

Kort sagt Vorbasse Sundhedshus vil være både økonomisk og socialt bæredygtigt på både kort og lang 

sigt, således at vi kan opnå mest sundhed for pengene tilpasset den enkelte medborgers ønsker og 

behov.  

 



Notatet er udfærdiget af koordineringsgruppen og Vorbasse Lægehus i samarbejde. 

 

Koordineringsgruppen ligger organisatorisk under ”de 5 foreninger” i Vorbasse.  Vorbasse Lokalråd er 

med i gruppen af de 5 foreninger og repræsenteret i koordineringsgruppen. 

 

Vorbasse den 5. december 2014. 
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