Tilrettede projekter vedr. etablering af Åndedrætsklinik
samt indkøb af videokonfereceudstyr til Skive Sundhedshus.
Indledning
Region Midtjylland har i samarbejde med Skive Kommune søgt tilskud fra puljen til
etablering af læge- og sundhedshuse til seks projekter for 9,952 mio. kr.
Sundheds- og Ældreministeriet har bevilget 3.352.000 kr. til projekterne "Etablering
af åndedrætsklinik" og "Indkøb af videokonferenceudstyr", begge i Skive Sundhedshus. Ministeriet har i den forbindelse anmodet Region Midtjylland om at fremsende en
revideret projektbeskrivelse indholdende en konkretiseret tidsplan, revideret budget
og en investeringsprofil fordelt pr. kvartal.
Skive Sundhedshus er et velfungerende og velrenommeret sundhedshus, der bygger
på et tæt tværsektorielt samarbejde mellem praksis, hospitalsfunktioner, kommunale
sundhedstilbud og patientforeninger.
Region Midtjylland vil derfor arbejde videre med de to projekter, ministeriet har bevilget tilskud til. Region Midtjylland og Skive Kommune har fortsat en intention om at
realisere de øvrige projekter, men har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at
finansiere dem. Det ønskes fortsat at styrke det tværsektorielle samarbejde og den
fortsatte udvikling af sundhedshusets tilbud samtidig med, at det vil medvirke til et
kvalitetsløft for både borgere og medarbejdere i huset.
De fysiske rammer er fortsat ejet af Region Midtjylland, som også vil være administrativ projektejer på de to projekter.
Region Midtjylland ønsker i nærværende skrivelse at tilrette projektbeskrivelsen.
Etablering af klinik med tværsektorielle tilbud til borgere med kronisk sygdom – Åndedrætsklinik (2.890.000 kr.)
Baggrund
Ansøgningens forskellige elementer er et udtryk for ønsket om at være mindre sektorielt opdelt og især den fælles klinik med tilbud til borgere med kroniske sygdomme vil
gavne dette. I dag er der en række borgere, der både modtager behandling i hjerteambulatoriet, lungeambulatoriet og kommunal genoptræning og undervisning i sygdomsmestring. Med etablering af Åndedrætsklinikken vil disse borgere på Sundheds1

huset tilbydes én sammenhængende indsats. Hospitalet vil stå for diagnosticering og
behandling, Skive Kommune vil have tilstedeværelse i klinikken, hvor kommunen både kan tilbyde sundhedsfremmende tilbud og knytte an til kommunens Sygedagpengeafdeling, der også har fast tilstedeværelse på Sundhedshuset.
Målgruppe
Personer, som er forpustet og/eller har åndedrætsbesvær, henvises af den alment
praktiserende læge til udredning på enten en lunge- eller hjertemedicinsk klinik, når
den alment praktiserende læge ikke længere kan hjælpe patienten.
Henvisning til udredning sker i dag til en af de to klinikker – hjerteambulatoriet eller
lungeambulatoriet - da symptomerne ikke er klare og den alment praktiserende læge
derfor ikke ved, hvad patienten fejler. Det medfører, at patienterne tit zig-zagger mellem klinikkerne, hvilket kan være frustrerende og et medføre et længere forløb.
Patienterne henvises ved forpustelse, har symptomer som hjertesvigt, forhøjet blodtryk, iskæmisk hjertesygdom, hjerterytme problemer, hjerteklap sygdom, astma, KOL
mv.
Formål
Formålet er at etablere en klinik med fælles udredning på tværs af lungemedicinsk og
hjertemedicinsk klinik på samme dag (SammeDagsUdredning). Patienten vil møde en
læge fra begge specialer til udredningen. Det medfører øget patientsikkerhed, øget
kvalitet, et ambulant spor, svar med det samme mv. Derudover sikres et bedre patientperspektiv.
Ved udredningen vil patienten få oplyst, hvem der bliver den patientansvarlige læge.
Såfremt patienten vil have behov for at se begge specialer igen, vil det ligeledes ske
samme dag.
Åndedrætsklinikken
Region Midtjylland har erfaring med SammeDagsUdredning, hvor både patienttilfredshed, samarbejdet mellem to specialer og styrkelsen af det tværsektorielle samarbejde
har medført at bedre patientforløb og, at samarbejdet på tværs af sektorer styrkes. I
Åndedrætsklinikken vil borgerne kunne tilbydes en SammeStedsIndsats på Sundhedshuet! I klinikken vil hospitalets og kommunes indsats flette sammen, så borgeren mødes i forhold til både sine behov for behandling, rehabilitering og forebyggelse.
Klinikken vil understøtte det tværsektorielle tilbud til borgere med kronisk sygdom
ved, at borgerne tilbydes én sammenhængende indsats i nærområdet. Etablering af
klinikken i Skive Sundhedshus vil desuden medføre et tættere samarbejde med Skive
Kommune vedrørende borgerne, som rammes af hjertesygdom/lungesygdomme, da
kommunens tilstedeværelse i klinikken medfører, at kommunen samtidig med den
regionale behandling kan tilbyde sundhedsfremmende og rehabiliterende tilbud og
knytte an til kommunens Sygedagpenge afdeling, der ligeledes har løbende tilstedeværelse på Sundhedshuset.
Nærhedsprincippet er væsentligt for borgerne i Skive Kommune. Både Skive Kommune og Region Midtjylland forventer, at der vil ske en stigning i antal patienter der henvises med symptomer med åndenød med baggrund i enten lungesygdom eller hjertesygdom.
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Derudover vil det nye samarbejde øge vidensdeling på tværs af region og kommune
samt øge tilgængeligheden for patienten, der vil få en bedre patientoplevelse gennem
etableringen af klinikken samt vidensdeling som følge af det tværsektorielle samarbejde.
Etablering af Åndedrætsklinikken i Skive Sundhedshus betyder, at der skal indkøbes
udstyr til måling af lungefunktion og hjertesygdomme, udstyr til diagnostisk samt en
lettere ombygning.
Udstyr samt kvalitetssikring er budgetsat til 2.890.000 kr.
Tidsplan
Leveringstid samt vurdring af udstyr kan tage måneder, hvorfor tidsplanen er tilpasset
herefter.
Tidsplan for Åndedrætsklinik i Skive Sundhedshus
Tilpasning af lokalet
2. halvår 2018
Indkøb af apparatur
2. halvår 2018
Første patient til Åndedrætsklinikken
Ultimo 2018

Budget
Nedenfor vises det samlede budget til Åndedrætsklinikke i Skive Sundhedshus.
Budget for Åndedrætsklinik i Skive Sundhedshus
Helårsbudget (1.000 kr)
Aktivitet
Udstyr til dyspnoe
1.198
Udstyr til hjertesygdomme
1.290
Udstyr til diagnostik
370
Etablering af lokaler
32
Puljeansøgning
2.890

Videokonferenceudstyr til mødeafholdelse og sparring mellem personale i
Skive Sundhedshus og personale i Viborg og Hammel (462.000 kr.)
Fælles videokonferenceudstyr til Skive Sundhedshus vil give bedre og mere kvalificeret faglig kommunikation mellem personalet på Hospitalsenhed Midt i Skive, Viborg og
Hammel.
Dialogen og samarbejdet vil være medvirkende til, at borgerne i Skive får den rette
behandling hurtigt og visiteres til det korrekte tilbud. Uhensigtsmæssig korttidsindlæggelse undgås ved, at behandlingen varetages i borgerens nærmiljø, evt. med assistance fra kommunalt personale.
Skive Kommune vil tilsvarende kunne skabe bedre kommunikation, herunder sparring
og supervision, som vil være medvirkende til, at borgeren modtager den rette behandling hurtigt. De almen praktiserende læger, som ligeledes er i Skive Sundhedshus, vil tilsvarende kunne anvende videokonferenceudstyret med henblik på at kunne
styrke samarbejdet og sikre, at borgeren kan blive i nærmiljøet.
Skive Sundhedshus vil indkøbe tre store konferenceudstyr samt 6 mobile konferenceudstyr.
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Tidsplan
Leveringstid af udstyr kan tage måneder, hvorfor tidsplanen er tilpasset herefter.
Tidsplan for indkøb videokonferenceudstyr til Skive Sundhedshus
Indkøb af videokonferenceudstyr
2. halvår 2018
Ibrugtagning af videokonferenceudstyr
2. halvår 2018

Budget
Nedenfor vises det samlet driftsbudget for indkøb af videokonferenceudstyr til Skive
Sundhedshus.
Budget for videokonferenceudstyr til Skive Sundhedshus
Helårsbudget (1.000 kr)
Aktivitet
Videokonferenceudstyr
462
Puljeansøgning
462

Samlet investeringsprofil
Region Midtjylland ønsker puljetilskuddet udbetalt i henhold til nedenstående betalingsoversigt.
Investeringsprofil for de to projekter til Skive Sundhedshus
Kvartal
Beløb (i kr.)
3. kvartal 2018
1.676.000
4. kvartal 2018
1.676.000
I alt
3.352.000
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