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Ansøgning om midler til etablering af Sundhedshus Tarm.
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 med mulighed
for kvalificeret faglig sparring med specialister på Regionshospitalet Gødstrup og
andre regionale hospitaler, og et nært og sammenhængende sundhedstilbud af høj
kvalitet på borgerens præmisser.
Region Midtjylland søger i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune hermed om
puljemidler til udbygning af Sundhedshus Tarm. I alt søges der om 5 mio. kr. fra
puljen til projektet.
Baggrund for ansøgningen
Region Midtjylland og Ringkøbing-Skjern 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.
Sundhedshus Tarm 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 kvaliteten i tilbuddene til borgerne i Ringkøbing-Skjern. For
at kunne dette, er der behov for at sikre, at det relevante og fremtidssikrede udstyr er
tilgængeligt.
Lægedækningssituationen i Ringkøbing-Skjern Kommune har længe båret præg af, at
det er vanskelig at tiltrække nye læger og vanskeligt for de eksisterende praksis at
kunne få vikarer ved sygdom mv. Lægedækningsområdet Tarm er udpeget som
lægedækningstruet område, og der skal derfor fortsat være fokus på at anvise
rammer, der understøtter fastholdelse og rekruttering af praktiserende læger. Et
velfungerende og udstyrsmæssigt fremtidssikret sundhedshus kan være en vigtig del
af den fremtidige rekruttering til kommunen, ligesom forbedret tilgængelighed til
sundhedshuset ved hjælp af elektronisk udstyr ideelt kan understøtte borgernes
øgede brug af sundhedshuset og –tilbudene.
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Nuværende status for Sundhedshus Tarm
Sundhedshus Tarm er ejet af Ringkøbing-Skjern Kommune, og huset rummer i dag
sundhedstilbud fra både kommune, hospital og praksissektor.
Hospitalsenheden Vest har i dag røntgenafdeling (midlertidigt lukket pga.
rekrutteringsudfordringer), laboratoriefunktion, jordemoderkonsultation, samt
døgndækkende akutbil med anæstesisygeplejersker på stedet. Røntgenfunktionen er
en såkaldt 'åben' funktion, hvor patienter efter henvisning til fra egen læge kan møde
op uden tidsbestilling.
Ringkøbing-Skjern Kommune tilbyder en række forebyggelses-, genoptrænings- og
rehabiliteringstilbud i huset. Herunder holdtræning til borgere i forløb efter KOL-,
diabetes-, hjerte- eller kræftdiagnoser, projektet "Sund mand", misbrugsbehandling
etc.
Herudover er der lægepraksis.
Ansøgning om udstyr
Det ønskes at søge puljen om tilskud til fremtidssikring af udstyr, herunder indkøb og
installering af fremtidssikret røntgen-løsning.
Der er tre primære ønsker om udstyrsinvesteringer i huset:
1) Videokonference-udstyr til at underbygge dialogen på tværs af matrikler, herunder
give praktiserende læger i sundhedshuset mulighed for tele-konference med f.eks.
special-læger på hospitalerne. Budget 0,5 mio. kr.
2) Drifts- og fremtidssikret teknologi indenfor røntgenudstyr, som fungerer pålideligt,
er let at betjene og kan serviceres for at give et rimeligt vedligehold. Dermed kan der
også sikres en tilfredsstillende drifts- og kvalitetssikker diagnosticeringsmulighed, som
kan opdateres og harmonerer med øvrige decentrale funktioner under
Hospitalsenheden Vest, herunder røntgenapparat, RIS-Pacs arbejdsstation samt
nødvendige bygnings- og installationsarbejder. Budget 3,7 mio. kr.
Akutklinikken betjenes ved normal drift af skiftende personale under
Hospitalsenheden Vest. For at sikre et højt og ensartet niveau for diagnosticering og
behandling, er det nødvendigt også at sikre udstyr af en ensartet og høj kvalitet på
tværs af matriklerne. Røntgenudstyret i Tarm er senest udskiftet i 2011, men har
desværre vist sig at være af så ringe kvalitet, medførende begrænset mulighed for
service, opdateringer eller reservedele og i øvrigt også meget driftsusikkert med
hyppige nedbrud og nedlukninger af røntgenfunktionen til følge. Dette angives som
en af årsagerne til bemandingsudfordringerne hhv. valget om midlertidigt at nedlukke
funktionen i Sundhedshus Tarm.
3) Implementering af fælles elektronisk tilgængelighedsløsning på tværs af de
hospitals- og sundhedshusmatrikler, som Hospitalsenheden Vest har aktiviteter på. En
fælles løsning på wayfinding, patientregistrering m.v. som udvikles til DNV-Gødstrup
ønskes implementeret også i Tarm – både for at give en sammenhæng for den enkelte
borger på tværs af hospitalsmatriklerne, men også for at give en samlet identitet på
tværs af sektorerne på den enkelte matrikel. En løsning som er let opfattelig, øger
tilgængeligheden og muligheden for selv at finde vej i huset, og som understreger for
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borgeren, at det er et fælles og koordineret sundhedstilbud, der ydes her. Budget 0,3
mio. kr.
4) Sikkerhed for borgere og medarbejdere i form af låsesystem med adgangskontrol
og kameraovervågning ved Akutklinik og Lægevagt, som kan samtænkes med øvrige
sundhedshuse i Region Midtjylland, således at det er let tilgængeligt for de
privatpraktiserende læger, som bemander lægevagten i aften- og nattetimerne på
mange forskellige adresser, og så borgere, som møder op uanmeldt også har
sikkerhed for at kunne få kontakt. Budget 0,5 mio. kr.
Geografiske forhold
Ringkøbing-Skjern Kommune udgør det syd-vestligste hjørne af Region Midtjylland.
Som beskrevet under afsnittet "Almen praksis" er der i Ringkøbing-Skjern Kommune
et behov for at fastholde og rekruttere praktiserende læger. Det er derfor nødvendigt
at etablere fysiske rammer samt fastholde en god kvalitet af nære sundhedstilbud,
der understøtter attraktiv praksisdrift.
Med ibrugtagningen af DNV-Gødstrup i 2020 samles de hospitalsfunktioner - inkl.
akutmodtagelse – som borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune i dag benytter på
Regionshospitalet Holstebro og Regionshospitalet Herning på Regionshospitalet
Gødstrup. For de vestligste dele af kommunen betyder det, at afstanden til et hospital
med akutmodtagelse øges fra 40 km til 70 km. Dette understreger betydningen af at
fastholde og udvikle Sundhedshus Tarm som en væsentlig del af et nært og trygt
sundhedstilbud for borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune, og dermed også behovet
for fremtidssikret udstyr til at understøtte den høje kvalitet i opgavevaretagelsen.
Der er herudover fortsat fokus på at kunne tilbyde et relevant udvalg af øvrige
sundhedsydelser så tæt på borgeren som muligt.
Projektets sammenhæng med øvrig planlægning
Intentionerne om en fortsat udbygning af Sundhedshus Tarm 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:
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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.

Opsummering inkl. samlet økonomi
Der er enighed om, at de foreslåede investeringer vil understøtte den fortsatte drift og
udvikling af Sundhedshus Tarm. Investeringerne vil være en væsentlig parameter i at
sikre grundlaget for høj kvalitet i opgaveløsningen for borgerne i Ringkøbing-Skjern
Kommune, og vil generelt medvirke til et kvalitetsløft for de borgere, der benytter
tilbud i sundhedshuset.
Tabellen herunder viser budgettet for det tilskud, som ansøges fra puljen til etablering
af læge- og sundhedshuse til udstyrsinvesteringer i Sundhedshus Tarm.

Budget for projekter i Sundhedshus Tarm
Delprojekt
Elektronisk tilgængelighedsprojekt
Sikret adgangskontrol, regionalt koordineret
Tele- og videokonferenceudstyr
Røntgenudstyr, RIS-Pacs arb. station m.m.
Puljeansøgning

Mio.
kr.
0,3
0,5
0,5
3,7
5,0

De fysiske rammer er ejet af Ringkøbing-Skjern Kommune, men det er Region
Midtjylland, som vil være administrativ projektejer på de foreslåede delprojekter, da
udstyrsdriften, særligt af røntgen-udstyret, efterfølgende tænkes varetaget i dette
regi.
Der søges dermed om 5,0 mio. kr. fra puljen til en helhedsorienteret investering på
tværs af de tre sektorer. Der fokuseres på investeringer i fremtidssikret og relevant
udstyr for de hospitalsdrevne aktiviteter, for udstyr til øget dialog på tværs af
sektorerne og derudover en fælles investering i elektronisk udstyr, der skal
understøtte øget tilgængelighed ved fælles wayfinding, sikret adgangskontrol,
elektronisk patientregistrering etc. på tværs af hospitalsmatrikler, og på tværs af
sektorer i sundhedshuset.
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 finde sted i marts
2018, hvorefter dokumentation herfor fremsendes.
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