
Planlægningssekretariat etableret for sygehusudbygningen
i Vejle amtskommune

Bestræbelserne for at M udarbej-
det Vejle amtskommunes samlede
sygehusplan er nu ved at tage kon-
kret form. Vejle amtsråds sygehus-
udvalg har pa et mode pa Kolding
sygehus nedsat det særlige
planlægningssekretariat, som skal bistå med
udarbejdelsen af

sygehusplanlægningen.

Sekretariatets leder bliver
syge-husdirektør J. Tilsted Pedersen og
består desuden af
ekspeditionssekretær Bjarne Christensen samt af tre
tilforordnede Overlæge B.
Friis Andersen, Brædstrup sygehus,
(overlægerne),	 reservelæge	 Jette
Jansen, Vejle sygehus, (reservelæ-
gerne) og Steen Thiele, Heden-
sted (de praktiserende læger). Syge-
husudvalgets formand, skoleinspektør
Erling Tiedemann, vil deltage i se-
kretariatets møder.
Sygehusplanlægningen er blevet

noget forsinket, fordi de vejledende
retningslinier fra indenrigsministe-
riet blev en del forsinket. Daværen-
de indenrigsminister H. C. Toft love-
de ved indvlelsen af Horsens syge-
hus, at retningslinier ville foreligge
inden årsskiftet 1970/71, men de kom
først flere måneder senere. Det be-
tød i realiteten, at sygehusadmini-
strationen ikke turde planlægge no-
get i det tidsrum.

Primære grundlag

Amtskommunernes planer for sy-
gehusudbygningen vil bl. a. indebæ-
re, at amtsrådene ma udpege et ho-
vedsygehus, som ønskes udbygget.
Det bliver det primære grundlag for
planlægningen.

At der skal oprettes et fuldt ud-
bygget hovedsygehus medfører ikke,
som forlydender tidligere har villet
vide, at alle andre sygehuse i et amt
skal sløjfes, men der skal ske en

centralisering I funktionerne og sty-
relsen.

Hovedsygehus i Vejle

Valget af et hovedsygehus kan	
mange steder afføde lokalpolitiske
stridigheder. Om det også vil ske i
Vejle amtskommune, kan man selv-
følgelig kun gisne om. Men her kan
der formentlig ikke herske megen
tvivl om, at det bliver sygehuset i
Vejle, der bliver ophøjet til hoved-
sygehus. Det har sygehusudvalgsfor-
manden i hvert fald tidligere ladet
forstå, uden at sige dot direkte.

Indenrigsministeriet har ikke stil-
let nogen tidsfrist for
planlægningsarbejdets færdiggørelse. Men det er
ingen hemmelighed, at det fra mini-
steriel hold babes, at valget af ho-
vedsygehus er truffet inden et år.
Iovrigt kan dot siges, at
sygehusvæsenets udbygning er en proces, som
altid vil holdes korende.
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