ANSØGNING
Til Sundheds- og Ældreministeriet
Pulje til etablering af læge og sundhedshuse
- ansøgning fra Syddjurs Kommune – fase to

Parter involveret i udarbejdelsen af ansøgningen
Ansøgningen er udarbejdet i samspil mellem Syddjurs Kommune, lægerne i Ebeltoft Lægepraksis
og Region Midtjylland.
Ansøgningen fremsendes med forbehold for politisk godkendelse i Syddjurs Kommune samt i
Regionsrådet.
Skulle der opstå spørgsmål i tilknytning til ansøgningen, er I meget velkomne til at kontakte
direktør Jørgen Andersen (ja@syddjurs.dk / 24865359) eller teamleder Tina Kjærgaard Mogensen
(tikm@syddjurs.dk / 51296602)
Med venlig hilsen
Syddjurs Kommune

Region Midtjylland

Ebeltoft lægehus

Borgmester
Ole Bollesen

Regionsrådsformand
Anders Kühnau

Læge
Lone Serup-Branda
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Ansøgningsskema: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019)
Ansøgningsfrist: 20 marts 2019 kl. 12:00

1. Projektets titel
Ebeltoft Lægehus – fase 2
2. Ansøger
Syddjurs Kommune
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft
CVR.nr
3. Kontaktinformation på tilskudsansvarlige
Teamleder Tina Kjærgaard Mogensen (tikm@syddjurs.dk / 51296602)
4. Projektets varighed
Startdato: snarest
Slutdato: 01-09-2020
5. Hvem er administrativ projektejer:
Sæt kun et kryds
Region
X

Kommune

Økonomi
6. Angiv projektets finansiering samt fordeling af midlerne mellem ansøgningsberettigede parter
(ekskl. Moms)
Ansøgte midler

Finansiering (i mio. kr.)

Projektets egenfinansiering

3,783

Region
Kommune
Leverandør af almen medicinske ydelser

Se bemærkning herunder Ca.

0,5

Evt. anden finansiering/støtte

4,283
Bemærkning: Syddjurs Kommune medfinansierede 1,9 mio. kr. i fase 1 (2018) og laver indvendig og udvendig renovering i fase 2 (2019) for ca. 0,5 mio. kr.
Midler i alt

7. Der ansøges om midler til:
Etablering af nyt læge-/sundhedshus
X

Udbygning eller renovering af eksisterende læge-/sundhedshus

1

Udstyr til varetagelse af behandlingsopgaver
8. Ejerforhold: Hvem ejer de lokaler der ansøges om tilskud til?
Region
X

Kommune
Andre:
- Angiv:

9. Beskriv formålet med projektet
Se vedlagte bilag: ”Gode rammer for lægedækning i Ebeltoft og omegn”
10. Hvilke aktører indgår i projektet?
Primært læger og sundhedspersonale i Lægehuset.
11. Beskriv i skemaet, hvordan projektet imødekommer kriterierne for pulje til læge- og sundhedshuse?
Fokusområde

Kriterie

Beskrivelse af hvordan projektet opfylder kriterierne

Sammenhæng og
samarbejde

At der er tale om en koordineret indsats imellem
relevante aktører (fx
kommuner, regioner og
almen praksis), hvor det
prioriteres at undgå overlappende indsatser, og der
lægges vægt på samarbejde, kommunikation og
gensidigt kendskab til
hinandens tilbud på tværs
af sektorer. Ved etablering
af nye sundhedstilbud, bør
der desuden redegøres for,
hvorfor dette tilbud er
relevant at etablere, herunder en beskrivelse af,
hvordan tilbuddet bidrager
til det samlede sundhedstilbud i området.

Projektet bygger på projektet ”Gode rammer for lægedækning i Ebeltoft og Omegn”, der modtog puljemidler
på 1.451.000 kr. i 2018, og bygger fortsat på et samarbejde mellem Region Midtjylland, Syddjurs Kommune og
de praktiserende læger i Ebeltoft Lægehus. Nærværende
ansøgning er udarbejdet i tæt samarbejde mellem lægerne og kommunen, og beskriver fase to i arbejdet med at
gøre det samlede lægehus tidssvarende.
Ebeltoft Lægehus har hidtil og vil fremover arbejde på
samarbejde og synergi mellem relevante faggrupper. Der
er tale om et fleksibelt og dynamisk miljø, hvor faggrupperne supplerer hinanden. Det er imidlertid væsentligt
med gode tidssvarende rammer for at opretholde et højt
fagligt niveau.

Ebeltoft lægehus i de gamle sygehusbygninger
er etableret i 1987 i hovedbygningens stueetage. Arealet blev i 2012 øget med ca. 75 % ved
inddragelse af 1. sal. Rammerne er gamle og
trænger flere steder til den her beskrevne renovering.

At der i læge- og sundhedshuset fokuseres på
tværfaglig og tværsektoriel
opgaveløsning med henblik
på at skabe sammenhængende patientforløb, fx
gennem samarbejde med
speciallæger og relevante
sygehusafdelinger.
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Vurdering

(udfyldes af
Sundheds- og
Ældreministeriet)

Fokusområde

Kriterie

Beskrivelse af hvordan projektet opfylder kriterierne

Opgavevaretagelse

At læge- og sundhedshusene tænkes ind i den
regionale sundhedsplan og
prak-sisplan, inden for
såvel somatik og psykiatri,
og understøtter den samlede akut-dækning og
behovet for nære sundhedstilbud i området ved
at huse f.eks.:
•
flerlægepraksis,
•
vagtlægefunktion/
almenmedicinsk akuttilbud uden for egen
læges åbningstid
•
praktiserende speciallæger,
•
andre ydere inden for
praksissektoren (som
f.eks. fysioterapeuter,
kiropraktorer eller
diætister),
•
kommunale funktioner (f.eks. forebyggelsestilbud, genoptræningstilbud, sundhedsplejerske, hjemmesygepleje, herunder akutfunktioner),
•
Civilsamfund, fx
idræts- og patientforeninger.

Sammenhængen med det øvrige primære
sundhedsvæsen adresseres ved fastlagte samarbejdsmøder hen over året med apotek,
sundhedsplejerske, lokalpsykiatri, hjemmeplejen, fysioterapeuter, kommunal Rehabiliteringsafdeling og sundhedshuset med fokus på
at koordinere vores tilbud så overlap undgås
og rationel udnyttelse af ressourcer sikres.
Lægehuset planlægger sammen med jobcenter
Syddjurs at udvikle bedre og hurtigere sagsbehandling for sygemeldte med komplicerede
problemstillinger. Vi er plejehjemslæger og
afholder to gange ugentligt konsultation på det
lokale plejecenter med 100 beboere. Trods (alt
for) tids- og ressourcekrævende køres 13 km til
det kommunale rehabiliteringsafsnit (ReHab
Syddjurs) på sygebesøg hos patienter, der meget hurtigt er udskrevet fra sygehuset. Udover
således at tage fælles ansvar for patienternes
samlede behandlingsforløb sammen med
kommunen og sygehuse reducerer vi ambulante sygehuskontroller og -indlæggelser ved faglig tlf-sparring med sygehusspecialister til gavn
for alle typer patienter, men især for de meget
gamle, der måske kan undgå transport ad 58
km landevej til Randers. Vi deltager i udviklingsarbejde - såkaldte laboratorier (lab 8 + 14)
- omkring Randers klyngen, som sv.t. et af de
21 sundhedsfællesskaber, der nævnes i regeringens sundhedsreform. En af os er praksiskonsulent ved Præhospitalet (der sørger for
siddende, liggende og ambulancetransport) for
at forbedre samarbejdet og bibringe forståelse
for hinandens vilkår.

At der er sikret opbakning
til projektets gennemførelse fra relevante sundhedsfaglige aktører på ansøgningstidspunktet gennem
skriftlige interessetilkendegivelser fra de sundhedspersoner som skal
indgå i huset, herunder
almen praktiserende læger. (vedlæg som bilag)
At der i læge- og sundhedshusene er fokus på
øget brug af praksispersonale, herunder sygeplejersker, sekretærer, bioanalytikere m.fl. og samarbejde

Sundhedsreformens intension om at flytte
opgaver fra sygehusene ud i almen praksis
tager Ebeltoft Lægehus gerne op, især vores
patientpopulation med mange ældre taget i
betragtning.
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Vurdering

(udfyldes af
Sundheds- og
Ældreministeriet)

Fokusområde

Kapacitet og
tilgængelighed

Kriterie

Beskrivelse af hvordan projektet opfylder kriterierne

med kommunale sundhedstilbud.

Antal lægekapaciteter må nødvendigvis øges,
men først og fremmest skal lægehuset ud over
høj faglig standard som basis, fremstå indbydende, vedligeholdt og moderne for at sikre
læger i de nuværende 6 lægekapaciteter og for
at være attraktivt for vikarer og uddannelseslæger. Lægemanglen slår meget hårdt igennem
her i området, så det er absolut nødvendigt
med hjælp fra veluddannede sygeplejersker og
bioanalytikere. Der er ikke nok af disse kompetencer i nærområdet. Derfor skal interessen
ude i oplandet hos dygtigt sundhedspersonale
fortsat kunne vækkes ved gode fysiske rammer og fagligt meningsfyldte arbejdsområder.
Kompetencen som behandlersygeplejerske er
fortsat under udvikling og generelt er kompetenceløft af hjælpepersonale nødvendigt –
udtalt subspecialisering på sygehuse gør, at
hverken sygeplejersker eller bioanalytikere a
priori er så bredt uddannede som nødvendigt
til almen praksis’ arbejdsopgaver. Gode muligheder for undervisning og vidensdeling i så stor
en praksis som Ebeltoft Lægehus er vigtigt.
Omklædningsfaciliteter til personale og det
fysiske arbejdsmiljø skal være i orden og opfylde loven. Der er behov for ventilation i konsultationsrum, hvor solindfald ikke brydes af
skrænt eller træer.

At læge- og sundhedshusene muliggør og understøtter faglighed, fleksibilitet og tilgængelighed.
Eksempelvis ved:
•
Fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden
og øget adgang til ikke-akutte konsultationer i ydertimerne, fx
sen eftermiddag.
•
Mulighed for konsultation via tele- og videoudstyr.
•
Tilgængelighed for fx
patienter med handicap og ældre patienter.

Adgangsforholdene ind til lægehuset med tunge, gamle nedslidte yderdøre er svære at
håndtere for vores ældre patienter.

At der i læge- og sundhedshuset er fokus på
uddannelse af uddannelseslæger samt at sikre
bedre fysiske rammer til

Ebeltoft Lægehus er fagligt rustet til at modtage flere uddannelseslæger. Derfor nødvendigt med vedligeholdte, velindrettede og moderne konsultationsrum med relevant udstyr
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Vurdering

(udfyldes af
Sundheds- og
Ældreministeriet)

Fokusområde

Adgang til relevant og tidssvarende udstyr

Kriterie

Beskrivelse af hvordan projektet opfylder kriterierne

uddannelseslæger, herunder eget konsultationsværelse.

til undersøgelse og behandling.
Ebeltoft lægehus har erfaring gennem 35 år
med uddannelseslæger – se vedhæftede bilag
med evaluering. Aktiviteten er intensiveret
gennem de sidste 15 år og vi har netop givet
tilsagn om at kunne have op mod 5 uddannelseslæger tilknyttet samtidig. Fire af huset aktuelle seks faste læger har været uddannelseslæger i Ebeltoft Lægehus. Vi anser kontakt med
unge læger og fokuseret uddannelse af dem
baseret på høj kvalitet for at være den bedste
mulighed for kontinuerlig supplering til de
givne lægekapaciteter i Ebeltoft.
Vi samarbejder med Århus universitetet - modtager studenter i praktik som led i lægeuddannelsen og deltager i undervisningen indenfor
specialet almen medicin inde på universitetet
og en af os er censor ved universiteterne. Det
nyeste er, at vi ansætter medicinstuderende
som lægeassistenter og håber, at de derved
erfarer kvaliteterne ved at være alment praktiserende læge i almindelighed og uden for
storbyen i særdeleshed.

At der indtænkes fleksible
fællesfunktioner og lokaleudnyttelser, herunder
fælles administration, ITløsninger, laboratorium
mv., som kan skabe incitament til, at de enkelte
læge- og sundhedshuse
(som både kan indeholde
solopraksis og flerlægepraksis) øger deres samarbejde på en række områder, som skaber øget effektivitet og rentabilitet.

Ebeltoft lægehus har omfattende laboratoriefunktion. Dels pga de mange udredninger og
kronikerkontroller som konsekvens af vores
patientpopulations sammensætning, men ikke
mindst fordi vi tilbyder privatpraktiserende
speciallæger at udføre laboratorieundersøgelser, så vores mange ældre patienter undgår at
køre 35-55 km til sygehuslaboratorier.
Computerne til patientjournal og øvrig datahåndtering er 3-10 år gamle med et Windows
system, der ikke supporteres mere. Fortsat
support til vores patientjournalsystem og sikring af datasikkerhed og hurtighed kræver nyt
styresystem senest med udgangen af 2019.

At læge- og sundhedshusene bliver forsynet med
relevant og tidssvarende
udstyr til undersøgelse og
behandling (ikke inventar),
f.eks.
•
udstyr til blodprøvetagning
•
laboratorium til akutte analyser
•
EKG- og røntgenud-
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Vurdering

(udfyldes af
Sundheds- og
Ældreministeriet)

Fokusområde

Egenfinansiering

Kriterie

Beskrivelse af hvordan projektet opfylder kriterierne

styr – evt. til udgående funktioner
•
telemedicinske muligheder for at få vurderet bl.a. EKG på et
specialiseret sygehus,
videokonferenceudstyr
•
genoplivningsudstyr
overvågningsudstyr
m.v.
At regioner, kommuner
eller leverandører af almen
medicinske ydelser selv
bidrager til investeringen
med en egenfinansiering.
En egenfinansiering forventes særligt ved etablering af nye læge- og sundhedshuse samt en større
renovering i eksisterende.

Vurdering

(udfyldes af
Sundheds- og
Ældreministeriet)

12. Er projektet politisk godkendt?
X

Ja - Fase 1 (2018) er godkendt og fase 2 (2019) kommer til orientering.
Nej
- Hvis nej, hvornår forventes en politisk godkendelse at forelægge? ______________

13. Bilag til ansøgning (* skal vedlægges):
1. Budget*
2. Tidsplan*
3. Projektbeskrivelse – ”Gode rammer for lægedækning i Ebeltoft og omegn – fase to”
4. Uddannelseslægers vurdering af Ebeltoft Lægehus
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BILAG 1

Overslag for renovering af Lægehuset, Nørreport 4B, Ebeltoft Sundhedscenter- fase to - 2019
Renovering/ombygning

Kr. i alt

Overflader
Malerbehandling af vægge og træværk
Udskiftning af linoleumgulve

800.000
950.000

Inventar
Skriveborde og -stole, samt belysning
Ventilation i fire rum
Stole til venteværelser

225.000
102.000
122.000

IT
IT samtlige arbejdspladser

299.000

Renovering indvendigt
Personaleomklædning og -toiletter

250.000

Ombygning
Etablering af to nye sygeplejekonsultationer
Etablering af uddannelseslægekonsultation

400.000
200.000

Læge udstyr
Spirometri, hæmocue og lejer

200.000

Renovering af facader
Vedligehold og udbedring af ydre klimaskal (tag og fag) foretages af Syddjurs Kommune
Diverse omkostninger
Rådgiver omkostning
Forsikring
Uforudsete udgifter
Anslåede omkostninger i alt kr. (eks. moms)

100.000
10.000
125.000
3.783.000

BILAG 2
Tidsplan for arbejdet

Syddjurs Kommune påtænker at implementere puljemidlerne efter følgende plan:
Tidspunkt
2. kvartal 2019
3. kvartal 2019
4. kvartal 2019
2. kvartal 2020

Aktivitet
Projektering og igangsættelse (fortsættelse) af
renoveringsarbejdet
Indkøb og installation af udstyr
Færdiggørelse af udvendige arbejder
Færdiggørelse af det samlede projekt

Ved eventuel tildeling af midler udarbejdes en mere detaljeret tidsplan.

BILAG 3a

Til Sundheds- og Ældreministeriet
Pulje til etablering af læge og sundhedshuse
- ansøgning fra Syddjurs Kommune

Den 20. marts 2019
Sagsnr. 18/8045

Gode rammer for lægedækning i Ebeltoft og omegn – fase to – ansøgning om puljemidler
Syddjurs Kommune og Region Midtjylland søger hermed om 3,783 mio.kr. fra puljen til etablering af læge- og sundhedshuse.
Denne ansøgning skal ses i forlængelse af tilsvarende ansøgning i 2018, hvor projektet modtog 1.451.000 kr. fra puljen. Projektet beskriver
en ”fase to” i investeringen i et stort og moderne læge- og sundhedshus i Ebeltoft.
Syddjurs Kommune er administrativ projektejer og Region Midtjylland er medansøger.
Midlerne skal være med til at fremme rekruttering og fastholdelse af læger i almen praksis og derigennem fortsat sikre lægedækningen i
Ebeltoft og omegn fremadrettet til gavn for borgerne. Midlerne skal være med til at sikre langt bedre vilkår for lægehusets muligheder for
at tilbyde en koordineret indsats og sammenhængende forløb for den enkelte borger. Et mere moderne og imødekommende lægehus med
det rette udstyr skal derudover muliggøre en organisering af arbejdet, der går på tværs af sundhedsfaglige personalegrupper og aktører. Endelig skal midlerne bidrage til, at Ebeltoft lægehus i langt højere grad vil kunne sikre en hensigtsmæssig kommunikation både internt og
eksternt.
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Midlerne skal anvendes til bygnings- og lokale renovering/ombygning indvendigt og udvendigt, forbedring af tilgængelighed og øget handicapvenlighed, forbedring af indeklima til gavn for patienter og personale, moderne kommunikationsforhold og moderne lægeudstyr.
Syddjurs Kommune har i øvrigt en vedligeholdelsesplan for bygningen, og midler til planlagt vedligehold vil som i fase et (2018) indgå i
eventuelle puljemidlers ombygning og renovering af lægehuset.
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Sikring af lægedækning og sammenhængende sundhedstilbud for borgere i Ebeltoft
Syddjurs Kommune og Region Midtjylland lægger stor vægt på at understøtte den lokale lægedækning - særligt i områder som Ebeltoft, der
ligger i længere afstand fra uddannelsesbyerne og de større bycentre.
Det er erfaringen fra Ebeltoft lægehus, at rekruttering af nye læger vanskeliggøres af lægehusets forældede og slidte faciliteter. Dette,
sammenholdt med at unge lægers revisorer fraråder køb af andel i lægehuset pga. manglende indtjening, bevirker, at lægehuset oplever, at
Ebeltoft er lægedækningstruet.
Syddjurs Kommune og Region Midtjylland ønsker med denne ansøgning at sikre opdaterede og attraktive lægefaciliteter i Ebeltoft, der
skal:
 Understøtte et stærkt lægefagligt og professionelt miljø på tværs af sundhedsydelser
 Være et attraktivt arbejdssted og tiltrække nye læger så lægedækningen i området sikres
 Tilbyde gode rammer for Uddannelseslæger
 Tilbyde borgerne høj kvalitet og sammenhæng i sundhedsydelserne
For Syddjurs Kommune er det særdeles vigtigt at opretholde og understøtte et aktivt, opdateret og fagligt velbemandet lægecenter, der er en
særdeles vigtig aktør og rygraden i det nære sundhedsvæsen i lokalområdet. Syddjurs Kommunes mange indsatser på det borgerrettede
sundhedsfelt læner sig i høj grad op ad samarbejdet med de lokale praktiserende læger.
Baggrund
Ebeltoft Sygehus blev opført i første halvdel af det 20. århundrede, men blev i 1988 nedlagt som sygehus. Aarhus Amt iværksatte i den
forbindelse en proces, der havde til formål at omdanne det tidligere sygehus til et sundhedshus, der kunne være hjemsted for byens praktiserende læger og andre sundhedsaktører.
Processen lykkedes, og i årenes løb har der været op til 8 faste praktiserende læger tilknyttet i fælles praksis. Det har medført, at der i alle
årene siden har været, og fortsat er, en stærk lægefaglig praksis, der både har praktikantpladser og speciale-oplæring i almen medicin.
Over årene har lægehuset været landskendt for forskning i sundhed, og den synergi, samlingen i sundhedscenteret skabte, har været med til,
at lægehuset over årene har været attraktivt som uddannelsessted og arbejdsplads.
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Lægerne i lægehuset har over årene udvist stort engagement i udviklingen af det nære sundhedsvæsen og har også senest indgået i opgaverne omkring plejehjemslægedækningen i Syddjurs Kommune.
Ebeltoft lægehus er desuden et lægehus, der lægger vægt på at indgå i samarbejde og udvikling på tværs af sektorer og fagligheder. Lægerne er eksempelvis praksiskonsulent i forhold til Præhospitalet, efteruddannelsesvejleder i Region Midtjylland, indgår i udviklingen af overenskomstaftalte efteruddannelseskurser, 2 af husets læger har en ph.d., 2 af husets læger er søfartslæger, 1af husets læger er formand for det
lokale lægelaug (PLO-K) mv. Endelig vil muligheder for uddannelseslæger være i fokus.
Lægehuset ønsker at opretholde denne indsats, men er udfordret på at kunne tiltrække ”læge-hænder” nok til at kunne tilgodese disse opgaver.
Stor andel ældre borgere i Ebeltoft
Der er fortsat et rigtig godt samspil mellem lægerne og øvrige aktører i det nære sundhedsvæsen, men lægerne oplever, at det over de senere år er blevet sværere at tiltrække nye læger til fællesskabet.
Der er stadig mange læger, der gerne kommer i uddannelsespraktik i huset, men som ikke finder stedet attraktivt nok til at ville købe sig ind
i fællesskabet.
I Ebeltoft lægehus er der pt. 6 lægekapaciteter (ydernumre), hvoraf kun 5 har været besat indtil for 3 måneder siden. Det har over de senere
år været særdeles vanskeligt at rekruttere nye læger til at indgå i praksis, så der har kunnet opnås fuld dækning af faste læger. Arbejdspresset er stort – indenfor de seneste 9 år er kolleger på henholdsvis 47, 48 og 52 år ophørt som kompagnon i Ebeltoft lægehus eller gået alt
for tidligt på pension 61, 65 og 66 år gamle. Næste generationsskifte er lige om hjørnet.
Det betyder, at der løbende er vikarer tilknyttet.
Lægehuset har tidligere haft op til 8 læger, heraf nogle i delestillinger, hvorfor opgaver i stigende grad er gået over til andre faggrupper.
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Lægehusets opgørelser viser, at de pt. servicerer ca. 8.900 patienter, hvoraf ca. 1/3 er over 65 år.
Til sammenligning er antallet af over 65-årige 18% i gennemsnit i Region Midtjylland og 24% i gennemsnit i Syddjurs Kommune. Ebeltoft
lægehus har således tilknyttet godt 80 % flere over 65 år end regionen som gennemsnit og knap 40 % flere over 65 år end Syddjurs kommune som gennemsnit.
En 65+-årig borger går til læge i gennemsnit 11 gange om året, mens tallet for 18-65-årige er 6. Lægehuset gennemfører desuden 300%
flere sygebesøg end gennemsnittet i Region Midtjylland.
Det fremgår desuden af bilag 1 i nærværende ansøgning, at antallet af +75 årige i Ebeltoft vil fortsætte med at stige.
Ovenstående betyder samlet set en stor arbejdsbelastning og presset økonomi i Ebeltoft lægehus – bl.a. pga. behov for meget hjælpepersonale. For at imødekomme behovet i lægehuset er der ansat i alt 14 i hjælpepersonalet (sygeplejersker, bioanalytikere, serviceassistent og
medicinstuderende), der i dagligdagen varetager en række opgaver for lægerne. Indretningen af den nuværende bygning understøtter dog
ikke en hensigtsmæssig organisering af arbejdet på tværs af fagpersonale.
Flere sundhedsaktører samlet på ét sted
Det samlede tidligere sygehus-kompleks omfatter i dag 4 bygningsenheder, der udover lægehuset rummer andre aktører indenfor sundhedsområdet. Der foregår derfor et omfattende samarbejde på tværs af forskellige sundhedsaktører.
Her kan eksempelvis nævnes Syddjurs Kommunes Sundhedshus, hvor kommunens sundhedskonsulenter har base. Fra Sundhedshuset arbejdes der med borgerrettede sundhedstiltag af vidt forskellig art, og den nære placering og relation til lægerne er en planlagt prioritering
fra Syddjurs Kommune.
Desuden er der i en tredje bygning en større fysioterapeutisk klinik med adskillige fysioterapeuter, som har et tæt samspil med lægehuset.
Midler til at etablere en moderne bygning og opdaterede faciliteter
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Syddjurs Kommune overtog ved kommunalreformen i 2007 bygningerne fra Aarhus Amt, og kommunen gennemførte i 2011 et større vedligeholdelsesarbejde på bygningen. Eksempelvis ombygning af lokaler, fornyelse af elevator, kloakering og asfaltering omkring bygningen
mv.
Dette ændrer dog ikke ved, at bygningen er en klassisk snart hundredårig hospitalsbygning, der på ingen måde lever op til moderne forventninger til indretning og faciliteter. Herunder er tilgængelighed og handicapvenlighed et problem, der ikke er løst på tilfredsstillende vis.
Der peges på den baggrund på det afgørende i at være et moderne og patientvenligt lægehus, og derfor indgår nedenstående overskrifter i
planerne for renovering af bygning og faciliteter:
 Bygnings- og lokale renovering/ombygning indvendigt og udvendigt
 Forbedring af tilgængelighed og øget handicapvenlighed
 Forbedring af indeklima og diskretion til gavn for patienter og personale
 Moderne kommunikationsforhold
 Moderne lægeudstyr
Der er i ansøgningen særligt lagt vægt på, at midlerne skal sikre et opdateret og velfungerende lægehus - med moderne lægeudstyr - der
kan være med til at sikre lægedækningen i Ebeltoft området.
Derudover skal midlerne være medvirkende til at understøtte en koordineret indsats og sammenhængende forløb for den enkelte borger på
tværs af sundhedsaktører. Det gælder både organiseringen af arbejdet imellem fagligheder internt i lægehuset og samarbejdet mellem aktører fra forskellige sektorer.
Endelig er der i ansøgningen lagt vægt på at sikre et handicapvenligt lægehus.
Konkret skal de ansøgte puljemidler anvendes til nedenstående elementer (priser fremgår af det til ansøgningen vedlagte budget):
• Renovering og forbedring af møde- og undervisningslokale i stueetagen
o skift af linoleum.
o anskaffelse af whiteboard, projektor og lærred flipover, gardiner og persienner
• Vægoverflader – maling og genoprettelse
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o dele af vente- og gangarealer på 1. sal
o i visse konsultationsrum på 1. sal
o i de fleste konsultationsrum i stueetagen sekretærrummet i stueetagen
Udskiftning af linoleum
o i mange konsultationsrum på 1. sal
o i de fleste konsultationsrum i stueetagen
o sekretærrum
o trapper/trappetrin ved bagtrappe, kiropraktortrappe og trappe ved hovedindgang
o repos ‘er ved de tre trappeskakter
Maling af vægge, paneler og gelænder i trappeskakten ved
o bagtrappe fra kælder til 1. sal (+ reparere puds)
o kiropraktor – fra stueetage til 1. sal.
o hovedindgangen – fra stueetage til 1. – evt. 2. – sal.
Yderdør/indgangsdør – pumpe udskiftes så adgangen lettes
Kælderrum (journal-opbevaringsrum, GDPR-rum, rum til opbevaring af møbler, udstyr og diverse) - vandskader på vægge:
o Fjerne risikoen for nye fugt-/vandskader
o Reparere fugtskaderne
o Vægmaling
Personaleomklædningsrum i kælder
o korrigere hældningen af gulv i bruseniche
o Vægmaling
Personale-toiletter (2 stk ) i stueetagen – renovering af vægge og paneler, udskift af toilet. Vægmaling.
Ventilation til reception samt de tre laboratorie-konsultationsrum
Oprette nye konsultationsrum (sygeplejeklinik til kronikerbehandling, konsultationsum til behandlersygeplejerske og uddannelseslæge-konsultationsrum)
Transportabelt spirometer til kronikerkontrol af KOL i hjemmet
Hæmocue (blodprøvetagningsudstyr) –
Lejer – udskifte 5-6 stk
Hæve-sænke-borde, Ergonomiske kontorstole og Skrivebordslamper
PC`ere – 26 stk
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•

Stole til venteværelser - 35 stk

Tidsplan for arbejdet
Syddjurs Kommune påtænker at implementere puljemidlerne efter følgende plan:
Tidspunkt
2. kvartal 2019
3. kvartal 2019
4. kvartal 2019
2. kvartal 2020

Aktivitet
Projektering og igangsættelse (fortsættelse) af renoveringsarbejdet
Indkøb og installation af udstyr
Færdiggørelse af udvendige arbejder
Færdiggørelse af det samlede projekt

Ved eventuel tildeling af midler udarbejdes en mere detaljeret tidsplan.

Demografisk udvikling
Udviklingen i antal 75+ årige i Ebeltoft skoledistrikt
Befolkningstal opgjort den 1. januar

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 *) 2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Antal 75+ årige

916

968

1062

1116

1177

1266

1349

1447

1559

1685

1796

1900

1999

2081

2128

2167

2193

2249

2294

75+ åriges procentandel af områdets samlede befolkning 10,3

10,9

12,1

12,8

13,5

14,6

15,5

16,6

17,9

19,3

20,5

21,7

22,7

23,6

24,1

24,5

24,8

25,4

25,9

*) Tal fra og med 2018 er Syddjurs Kommunes befolkningsprognose
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Bilag 3b
Uddannelseslægers evaluering af Ebeltoft Lægehus - uddrag fra 2017 til februar 2019.
KBU 1.5-31.10.17
Rigtig dejligt uddannelsessted. Spændende og medicinsk udfordrende patienter. Både planlagt daglig supervision samt
adgang til supervision ved behov i løbet af arbejdsdagen. Søde, kompetente kollegaer
KBU 1.5 – 31.10.18
Det har været en enormt positiv oplevelse af komme i Ebeltoft lægehus. Man føler sig meget velkommen, og jeg har
kun positive ting af sige til mit ophold her. Der er et højt fagligt niveau, og en stor velvilje til at lære fra sig blandt
samtlige personalegrupper.

INTRO
1.8.18 – 31.1.19 Super godt sted at være. Fokus på uddannelse af dygtige nye læger.
Bliv ved med det :)

INTRO
3.8.18 – 28.2.19 Fantastisk uddannelsessted!

