Ansøgning om midler til udbygning af Sundhedshus i Skanderborg
Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse
(200 mio. kr. i 2018)
Region Midtjylland søger i fællesskab med Skanderborg Kommune om tilskud fra Pulje
til etablering af læge- og sundhedshuse.
Ansøgningen omfatter:
· Bygningsmæssige ændringer i eksisterende sundhedshus
o der understøtter fastholdelse af flerlægepraksis og fremtidssikring af
lægedækningen i Skanderborg
o der understøtter primær sektors øgede anvendelse af hospitalsudstyr for
hurtigere udredning og patientforløb
o der understøtter fuld tilgængelighed ved etablering af handicap-venlig
elevator, der også betjener sundhedshusets øverste etage.
· Anskaffelse af tele- og videokonferenceudstyr, der skal understøtte dialog
mellem primær sektor og hospitalsspecialister.
· Anskaffelse af elektronisk udstyr, der skal understøtte øget tilgængelighed i
sundhedshuset ved etablering af fælles wayfinding koncept, elektronisk
patientregistrering m.m.
Region Midtjylland og Skanderborg Kommune har et tæt og konstruktivt samarbejde
om udviklingen af et sammenhængende sundhedsvæsen, og ønsker at styrke
integrationen mellem almen praksis, kommunale sundhedsydelser og hospitalerne.
Skanderborg Sundhedshus er allerede i dag et velfungerende Sundhedshus med
aktører fra alle tre sektorer. Det er visionen at fortsætte udviklingen ved at øge
samarbejdet på tværs af sektorer og øge mængden af relevante tilbud til borgerne i
Skanderborg.

De ansøgte projekter vil tilsammen:
· bidrage til et stærkt fagligt miljø på tværs af sektorer, der kan tiltrække og
fastholde sundhedsprofessionelle,
· understøtte muligheden for strukturudvikling af lægepraksis,
· understøtte at befolkningen i Skanderborg Kommune fortsat vil kunne tilbydes
sundhedsfaglig støtte og behandling på et højt fagligt niveau fra alle sektorer
herunder en tilstrækkelig dækning af almen praksis i kommunen,
· give borgere i området et tilgængeligt, sammenhængende og synligt
sundhedstilbud i nærmiljøet, og
· forbedre og udvikle indsatsen for kroniske patienter og ældre patienter, som
særligt har gavn af en integreret og sammenhængende indsats i det nære
sundhedsvæsen.
Der er samlet budgetteret med udgifter på 12,27 mio. kr.
Heraf 10,744 mio. kr. til etablering af lokaler til flerlægepraksis og dermed
fremtidssikring af lægeklinikker i Sundhedshuset, 0,926 mio. kr. til øget
tilgængelighed ved etablering af en handicap-venlig elevator og 0,6 mio. kr. til indkøb
af udstyr.
Ansøgningen fremsendes med forbehold for regionsrådets og kommunalbestyrelsens
godkendelse.
Vi håber, at ministeren vil se med stor velvillighed på ansøgningen.

Med venlig hilsen

Anders Kühnau

Jørgen Gaarde

Regionsrådsformand
Region Midtjylland
Adm. projektejer

Borgmester
Skanderborg Kommune

Ansøgning om midler til etablering af Skanderborg Sundhedshus.
Ansøgning om midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af lægeog sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018).
Indledning
På Finansloven for 2017 er der afsat 800 mio. kr. over 4 år til en pulje til læge- og
sundhedshuse. Der er behov for at ruste det nære sundhedsvæsen til at imødegå
fremtidens sygdomsbillede ved blandt andet at øge antallet og kvaliteten af læge- og
sundhedshuse over hele landet.
Ved at samle praktiserende læger i større fællesskaber, med andre læger og/eller
sundhedsfaglige personer og kompetencer på tværs af sektorer understøttes
muligheden for at etablere øget samarbejde, styrkede faglige miljøer og et nært og
sammenhængende sundhedstilbud af høj kvalitet på borgerens præmisser.
Region Midtjylland søger i samarbejde med Skanderborg Kommune hermed om
puljemidler til etablering af Skanderborg Sundhedshus. I alt søges der om 12,27 mio.
kr. fra puljen til projektet.
Baggrund for ansøgningen
Region Midtjylland og Skanderborg Kommune har et tæt og konstruktivt samarbejde
om udviklingen af et sammenhængende sundhedsvæsen; et sundhedsvæsen på
borgerens præmisser. Vi ønsker sammen at styrke integrationen mellem almen
praksis, kommunale sundhedsydelser og hospitalerne.
Skanderborg Sundhedshus er allerede i dag et velfungerende Sundhedshus med
aktører fra alle tre sektorer. Det er visionen at fortsætte udviklingen ved at øge
samarbejdet på tværs af sektorer og øge mængden af relevante tilbud til borgerne i
Skanderborg. For at kunne dette er der behov for at fremtidssikre og opdatere de
fysiske rammer om aktiviteterne og samtidigt sikre, at det relevante udstyr er
tilgængeligt.
Beskrivelse af Skanderborg Sundhedshus
Skanderborg Sundhedshus er oprindeligt ibrugtaget som sygehus i 1892. Efter mange
års drift, om- og tilbygninger blev det i 1988 besluttet at lukke sygehuset. Efter
istandsættelse af bygningerne åbnede Skanderborg Sundhedshus i 1993, og har siden
da været anset som en rollemodel for det velfungerede Sundhedshus, hvor alle tre
sektorer fungerer sammen med borgeren i fokus.
Skanderborg Sundhedshus rummer i dag følgendefunktioner:
•

Regionale funktioner: røntgenafdeling, laboratoriefunktion,
jordemoderkonsultation, klinik for kvindesygdomme, klinik for gravide og
medicinsk klinik på stedet.

•

Kommunale funktioner: Det Kommunale Sundhedshus. Derudover findes en
række øvrige tilbud placeret i sundhedshuset, herunder en række sundheds- og
rehabiliteringstilbud samt Socialpsykiatrien i sundhedshuset.

•

Primærsektor: Én solo-lægepraksis og to fler-lægepraksisser i sundhedshuset.
Derudover en neurolog, en øre-næse-hals-læge, to psykologer og en tandklinik.

•

Fællesfunktioner: Der eksisterer allerede i dag en række lokaler og tilbud i
huset, som anvendes af mere end en sektor; herunder fælles mødelokaler og
samtalerum, som både kan bruges til f.eks. undervisnings- eller
konferenceformål internt i én sektor, men også til dialogmøder på tværs af
sektorer, hvilket kan hjælpe den enkelte borger ved overgang fra tilbud i en
sektor til en anden.

Sundhedshuset er fortsat en vigtig del af Regionshospitalet Horsens, og i bygningerne
tilbydes nu et alsidigt, nært og sammenhængende sundhedstilbud til borgerne i
Skanderborg Kommune.
Hovedformål med Skanderborg Sundhedshus
Region Midtjylland har formuleret, at idéen bag de regionale sundhedshuse er at nå et
skridt nærmere implementering af det integrerede sundhedsvæsen, hvor borgere via
én indgang kan komme i kontakt med alle sektorer, der arbejder på
sundhedsområdet. Sundhedshusene skal derfor være et nært sundhedstilbud til
borgerne i nærområdet og bestå af regionale ambulante hospitalstilbud, kommunale
sundhedstilbud, private praksistilbud samt foreninger der har relation til sundhed og
trivsel.
Udbygning af Skanderborg Sundhedshus
Region Midtjylland og Regionshospitalet Horsens ønsker at medvirke til yderligere
samarbejde i huset, og har i dialog med praktiserende læger og Skanderborg
Kommune en ambition om fortsat at udvikle huset, så borgerne fortsat har en
oplevelse af at kunne få et nært og sammenhængende sundhedstilbud af høj og
tidssvarende kvalitet. Det er ligeledes ambitionen at udvikle de synergieffekter der er,
når tre sektorer mødes under samme tag.
Sammen har Region Midtjylland, Skanderborg Kommune og de privatpraktiserende
læger i Skanderborg Sundhedshus identificeret følgende tre projekter, der kan bidrage
til den fortsatte udvikling af sundhedshuset og en større synergieffekt på tværs af
sektorer:
•

•

Bygningsmæssige ændringer i eksisterende sundhedshus
o der understøtter fastholdelse af flerlægepraksis og fremtidssikring af
lægedækningen i Skanderborg
o der understøtter primær sektors øgede anvendelse af hospitalsudstyr for
hurtigere udredning og patientforløb
o der understøtter fuld tilgængelighed ved etablering af handicap-venlig
elevator, der også betjener sundhedshusets øverste etage
Anskaffelse af tele- og videokonferenceudstyr, der skal understøtte dialog
mellem primær sektor og hospitalsspecialister.

•

Anskaffelse af elektronisk udstyr, der skal understøtte øget tilgængelighed i
sundhedshuset ved etablering af fælles wayfinding koncept, elektronisk
patientregistrering m.m.

Ændringer af de fysiske rammer for almen praksis og øget handicap-tilgængelighed
Der er i dag én solo-lægepraksis og to fler-lægepraksisser i sundhedshuset. Den ene
fler-lægepraksis med tre læger er vokset ud af de fysiske rammer – klinikken blev
overtaget som en solo-praksis og drives fortsat i de samme rammer, men det kan
ikke fortsætte, og der er derfor kun to alternativer: enten etableres der større lokaler
til klinikken, eller også må de forlade sundhedshuset.
Lægerne i fler-lægepraksissen har været og er fortsat en væsentlig faktor i
udviklingen af Skanderborg Sundhedshus; i at skabe tværsektorielle sammenhænge,
vidensudveksling og bedre forløb for borgerne, der anvender husets sundhedstilbud.
Det er derfor blevet undersøgt, hvordan der kan etableres de nødvendige arealer i
sundhedshuset, og det er blevet konkluderet, at den eneste løsning er, at renovere
husets tagetage, som i dag kun er delvist i brug pga. tagudformningen. Ved at ændre
på dette, kan der etableres tidssvarende og attraktive lokaler til praksissen.
Socialpsykiatrien anvender i dag en del af de arealer, som fremadrettet planlægges
anvendt til lægepraksissen, og der er derfor også behov for at etablere de nødvendige
erstatningslokaler til disse. En samlet løsning for indretning af tidssvarende lokaler til
lægeklinikken, og nødvendige arealer til Socialpsykiatrien budgetteres til 10,744 mio.
kr.
Der er i dag kun elevator-adgang til tagetagen via en ældre senge-elevator og herfra
en uhensigtsmæssig rampe til det centrale fordelingsareal. I tagetagen er allerede i
dag placeret flere borger-rettede aktiviteter, herunder Socialpsykiatrien, og det er
derfor uhensigtsmæssigt, at der ikke er handicap-venlig adgang til denne etage. En
ny, handicap-venlig elevator i husets andet elevator-tårn (som i dag ikke betjener
tagetagen) er budgetteret til 0,926 mio. kr. Denne investering vil også medvirke til en
øget tilgængelighed for almen praksis til laboratorieundersøgelser og
røntgenundersøgelse internt i huset, hvilket er vigtigt i forhold til at skabe
sammenhængende forløb og hurtig diagnosticering. Ved at øge primær sektorens
adgang til regionens udstyr, kan disse forløb yderligere accelereres.
Udstyrsinvesteringer
For at forbedre kommunikationsforholdene på tværs mellem ydere i Skanderborg
Sundhedshus og special-kompetencer på f.eks. Regionshospitalet Horsens ønskes det
at søge midler til indkøb og installering af tele- og videokonferenceudstyr (beskrives
nærmere under "Udstyrsinvesteringer"). Som nævnt oven for er det også ambitionen
at praksissektoren skal have lettere adgang til regionens røntgenafdeling i huset.
Hertil er der behov for en investering i RIS/Pacs udstyr.
Der er således to primære ønsker om udstyrsinvesteringer i huset:
1) Videokonference-udstyr til at underbygge dialogen på tværs af matrikler, herunder
give praktiserende læger i huset mulighed for tele-konference med f.eks. speciallæger på hospitalerne. Budget 0,5 mio. kr.

2) RIS/Pacs-udstyr til øget adgang for primær sektoren til brug af eksisterende
røntgen-udstyr. Budget 0,1 mio. kr.
Geografiske forhold
Skanderborg Kommune ligger i den sydøstlige del af Region Midtjylland, midt i mellem
Aarhus og Horsens. Der er generelt ikke lægedækningsudfordringer i kommunen, men
det er væsentligt for sammenhængskraften og den fortsatte udvikling af Skanderborg
Sundhedshus, at de praktiserende læger, der arbejder for at nedbryde sektorskellene
og tager initiativer til bedre patientforløb, ikke presses ud af sundhedshuset på grund
af lokalemæssige udfordringer hhv. muligheden for at øge klinikkens bemanding.
Det er derfor af stor vigtighed, at der kan anvises tilstrækkelige arealer til, at
flerlægepraksissen fortsat kan være en del af sundhedshuset. Når praksissen flytter
fra de nuværende lokaler, frigøres disse til at en ny solo- eller to-lægepraksis kan
flytte ind i Skanderborg Sundhedshus.
Projektets sammenhæng med øvrig planlægning
Intentionerne om en fortsat udbygning af Skanderborg Sundhedshus og et øget
samarbejde på tværs mellem sektorerne er en væsentlig forudsætning for
realiseringen af Strategi for Region Midtjyllands rolle i det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen. "…Hvor kommuner, hospitaler og praktiserende læger arbejder tæt
sammen for at give borgeren det bedste forløb tæt på borgerens hverdag…".
Særligt for sundhedshusene er følgende tre hovedintentioner defineret i strategien:
•
•

•

At sundhedshusene skal bidrage til sammenhæng og nærhed for borgerne.
At de almene sundhedstilbud skal spille en central rolle i sundhedshusene,
f.eks. kommunale forebyggelses- og sundhedstilbud, kommunale
arbejdsmarkeds- og socialtilbud, praktiserende læger, andre praksisydere samt
almene hospitalsfunktioner eksempelvis blodprøvetagning, røntgen,
svangreomsorg.
At mere specialiserede hospitalsydelser i sundhedshusene målrettes udvalgte
grupper af patienter, med udgangspunkt i en populationsbaseret tilgang. Det
kan betyde, at tilbud til udvalgte patientgrupper etableres nogle steder, men
ikke alle, afhængig af det konkrete behov i lokalområdet. Den specialiserede
viden kan indgå ved fysisk tilstedeværelse eller via telemedicin, afhængig af de
konkrete forhold og muligheder.

De ledige lokaler, som flytningen af Familielægerne giver, vil kunne benyttes til endnu
en flerlægepraksis i Skanderborg Sundhedshus. Dette ses der positivt på i
Styregruppen for Skanderborg Sundhedshus. Der er på nuværende tidspunkt flere
praktiserende læger i Skanderborg, der står på venteliste til lokaler i huset.
Opsummering inkl. samlet økonomi
Der er enighed på tværs af alle tre sektorer om, at de foreslåede investeringer vil
understøtte den fortsatte drift og udvikling af Skanderborg Sundhedshus.
Investeringerne vil være en væsentlig parameter i at sikre grundlaget for fortsat
udvikling af sundhedshusets tilbud, og vil generelt medvirke til et kvalitetsløft for både
borgere og medarbejdere i huset.

Tabellen herunder viser budgettet, som der søges tilskud om fra puljen til etablering
af læge- og sundhedshuse.
Budget for projekter i Skanderborg Sundhedshus
Delprojekt
Mio. kr.
Etablering af lokaler til flerlægepraksis
10,7
Etablering af handicapvenlig elevator
0,9
RIS/PACS-udstyr til primærsektor
0,1
Tele- og videokonferenceudstyr
0,5
Puljeansøgning
12,3

De fysiske rammer er fortsat ejet af Region Midtjylland, som også vil være
administrativ projektejer på de foreslåede delprojekter.
Der søges således om 12,3 mio. kr. fra puljen til en helhedsorienteret investering på
tværs af de tre sektorer – primært med investeringer i fremtidssikring af de fysiske
rammer for praksis, og investeringer i fremtidssikret og relevant udstyr for de fælles
aktiviteter.
Projekterne forventes gennemført i 2018/2019, alt efter hvornår der modtages
melding om tilsagn fra puljen.
Ansøgningen er ved indsendelsen ikke politisk behandlet i hverken Regionsråd eller
Kommunalbestyrelse. Det forventes, at politisk behandling kan findes sted i marts
2018, hvorefter dokumentation herfor fremsendes.

Regionshuset
Viborg
Sundhedsplanlægning
Skottenborg 26
Postboks 21
DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 0000
kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Støtteerklæring for fastholdelse af Familielægerne i
Skanderborg Sundhedshus
Lægepraksissen ”Familielægerne” i Skanderborg Sundhedshus blev
etableret i 2012. To nyuddannede speciallæger i almen medicin
overtog en solo-praksis med 1500 patienter, og klinikken har
uændret til huse i det samme lille lejemål i Skanderborg
Sundhedshus. Med vedvarende massiv tilgang af nye patienter købte
endnu en lægekompagnon sig ind i 2016 og med nu 4800 tilknyttede
borgere har klinikken fra november 2017 lukket for tilgang af nye
patienter.
Vi har i 5 år været i løbende dialog med Sundhedshusets
administrator med ønske om et større lejemål, men trods gensidig
velvilje til et fælles mål har logistik, regionsbudget og hensyn til
andre lejere desværre spændt ben for en løsning.
Familielægerne ser sig nu nødsaget til at flytte ud af Sundhedshuset
for at finde større lokaler. Vi håber med den aktuelle ansøgning til nyt
og større lejemål at lykkes i 11. time med vores ihærdighed for at
kunne blive.
Klinikkens logistiske udfordringer:
Mange patienter og flere opgaver til almen praksis fordrer naturligt
mere personale og dermed flere og større lokaler. Vi mangler
bioanalytikere og sekretærer ligesom kronikeromsorg og
kræftkontroller fordrer flere sygeplejersker i klinikken. Vi vil desuden
meget gerne igen kunne åbne for tilgang for de mange borgere, som
efterspørger klinikken.
Familielægerne ejes af 3 unge, energiske speciallæger, som har lyst
til praksisudvikling og nye opgaver, heriblandt øget anvendelse af
telemedicin, som i de nye lokaler kan tilpasses det fremtidige
tværsektorielle samarbejde.
Der er mangel på uddannelsessteder for læger og studerende.
Klinikken har i flere år gerne villet modtage disse, hvilket større
lokaler vil give mulighed for.
Klinikkens samarbejde med øvrige sektorer:
Familielægerne bruger i det daglige ofte muligheden for at konferere
patienter med kolleger i huset (fysioterapeut, speciallæge,
kiropraktor) ligesom vi afholder rundbordsmøder om patienter med
relevante samarbejdspartnere.

Dato 28-02-2018
Side 1

Rasmus Christoffersen har i 6 år siddet med som lejer-repræsentant i
Sundhedshusets styregruppe, hvor husets udvikling og tilbud løbende
diskuteres og udmøntes sammen med region og kommune.
Familielægerne har med Rasmus i styregruppens visionsudvalg taget
initiativ til et tværfagligt mødeforum, hvor forskellige aktører i huset
mødes hver 2. måned, og en patientcase danner rammen for
erfaringsudveksling og øget samarbejde i hverdagen. Rasmus
Christoffersen er også formand for PLO-Skanderborg og gør på den
post et vigtigt arbejde for det tværsektorielle samarbejde mellem
kommune, hospitaler og almen praksis. Familielægernes beliggenhed
i Sundhedshuset med mange repræsentanter fra sundhedssektoren,
giver PLO-formanden en optimal udsigtspost og et godt
udgangspunkt til betragtning af samarbejder, udfordringer og
løsningsmuligheder såvel lokalt som regionalt.
Morten Rask er kommunal praksiskonsulent og dermed brobygger og
facilitator for samarbejde og opgaveløsning mellem almen praksis og
de kommunale sundhedstilbud. Mange tilbud og samarbejdspartnere
er beliggende i Sundhedshuset, hvormed konsulentopgaverne også
bedst løses med en klinik beliggende under samme tag.
Mette Liv Thomsen har opmærksomhed på de skrøbelige patienter
med fokus på hvorledes Sundhedshusets tilbud bedst udnyttes til
denne patientgruppe. Hun har ligeledes ansvar for graviditetsforløb
med fokus på optimeret samarbejde med jordmoderordningen i
Sundhedshuset og de kommunale tilbud.
Familielægerne ønsker at fortsætte og udbygge det tværfaglige
samarbejde, som vi de seneste år har været med til at konsolidere og
styrke i Sundhedshuset, ligesom vi i en større klinik gerne vil hjælpe
flere borgere og løse flere opgaver.
Familielægerne giver vores fulde tilsagn og støtte til den
fremsendte ansøgning.
Med venlig hilsen
Familielægerne
Rasmus Christoffersen, Morten Rask, Mette Liv Thomsen

Side 2

Tegn. nr. 01

Regionshospitalet Horsens
Skanderborg Sundhedshus

Perspektiv fra syd

sag: indretning af lægeklink på niveau 4
mål: 1 : 100
dato: 01.12.2016
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Ny lægeklinik:
Viste lægeklink er på ca. 465 m2 brutto.

sag: Ny indretning i forb. med tagudskiftning
emne: Plan niveau 4, fløj A
mål: 1 : 100
dato: 01.12.2016 rev. 17.02.2018
D.A.I arkitekter ingeniører a/s
Borgergade 1,2, 8700 Horsens

Tegn. nr. 02

Regionshospitalet Horsens
Skanderborg Sundhedshus

Tegn. nr. 03

Taget på “ tårn” hæves og udføres som fladt tag
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Nye Kontorer:
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Fløj C
forsalg til ændring på niveau 4

sag: Ny indretning i forb. med tagudskiftning
mål: 1 : 100
dato: 01.12.2016

