Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse
(200 mio. kr. i 2018)

Revideret projektbeskrivelse vedr. flerlægepraksis på
MarselisborgCentret i Aarhus
Region Midtjylland ansøgte sammen med Aarhus Kommune puljen til etablering af lægeog sundhedshuse om midler til tre projekter i Aarhus. Nærværende reviderede
projektbeskrivelse vedrører udelukkende etablering af flerlægepraksis på
MarselisborgCentret. Ministeriet har tidligere modtaget en projektbeskrivelse vedr.
Psykiatriens Hus i Aarhus, herunder detaljeret tidsplan og budget. Projektet vedrørende
Sundhedshus Vest i Gellerup er Aarhus Kommune projektejer på.
Baggrund
Region Midtjylland og Aarhus Kommune har gennem de sidste år haft en række
succesfulde samarbejdsprojekter. Projekterne har givet en ny fælles indsigt i forhold til
borgernes formåen og præferencer samt nye fælles erfaringer i forhold til betydningen af
tilrettelæggelse af indsatsen mellem borger, Region Midtjylland og kommune. Samtidig
kalder knaphed på økonomiske ressourcer og kapacitet i såvel kommune som region på
nytænkning i forhold til indsatser og samarbejdsmodeller. Der er en skærpet
opmærksomhed på, hvordan kapacitet og kompetencer udnyttes, og en fælles interesse i
at opnå størst mulig effekt for borgerne af de ressourcer, der samlet set er til rådighed.
Særligt i forhold til bedre sammenhængende og helhedsorienterede indsatser, lighed i
sundhed og flere sunde leveår for gruppen af udsatte borgere med for eksempel psykisk
sygdom eller med anden etnisk baggrund end dansk, er der behov for nytænkning og
indsatser på tværs af kommune, almen praksis og region for at kunne indfri målene.
Der er således mange gode grunde til at nyudvikle kommunale og regionale ydelser i
samarbejdsrummet og gerne tættere på borgeren end i dag. Der er samtidig fokus på at
videreudvikle de tværsektorielle samarbejdsformer herunder afsøge mulighederne for et
tættere samarbejde med almen praksis.
Den fælles ansøgning omfattede tre projekter:
 Etablering af Psykiatriens Hus i Aarhus: Modernisering af bygning 12 og 13 på
MarselisborgCentret i Aarhus (Region Midtjylland er adm. projektejer)




Etablering af flerlægepraksis på MarselisborgCentret i Aarhus: Bygningsmæssige
ændringer af bygning 15 på Marselisborg Centret i Aarhus (Region Midtjylland er
adm. projektejer)
Etablering af Sundhedshus Vest i Gellerup (Aarhus Kommune er adm. projektejer)

Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn om midler svarende til 50 % af
udgifterne til de tre projekter. Ansøgningen vedrørende flerlægepraksis på
MarselisborgCentret lød på 5,9 mio. kr., hvorfor der blev givet tilsagn om 2,95 mio. kr.
Der er yderligere fundet 2 mio. kr. til projektet fra MarselisborgCentret, hvorfor projektet
skal tilpasses et samlet budget på 4,95 mio. kr.

Etablering af flerlægepraksis
Baggrund for ansøgningen
Der ønskes etableret en flerlægepraksis med plads til tre til fire praktiserende læger og
tilhørende praksispersonale i bygning 15 på MarselisborgCentret, i umiddelbar nærhed af
Psykiatriens Hus i Aarhus. En flerlægepraksis i umiddelbar nærhed af Psykiatriens Hus vil
understøtte oplevelsen af et sammenhængende sundhedsvæsen for borgere med
psykiske lidelser.
Praktiserende læge er meget central i forhold til visitering til behandling af somatiske
sygdomme. For borgere med psykiske lidelser kan det dog være svært at overskue at
tage hånd om somatiske udfordringer. Derfor vil en flerlægepraksis på
MarselisborgCentret kunne bidrage til, at borgere med psykiske lidelser kan blive støttet i
at tage hånd om deres somatiske udfordringer og dermed at skabe sammenhæng i disse
borgeres forløb.
Lokalerne til flerlægepraksis annonceres i samarbejde med og i regi af PLO-Midt og at de
læger, der flytter ind i praksis kan tilknyttes Psykiatriens Hus i Aarhus i et omfang, som
parterne kan aftale indbyrdes, ligesom de praktiserende læger vil indgå i den videre
udvikling af aktiviteterne i rehabiliteringsparken, MarselisborgCentret.
Bygningsmæssige investeringer
De bygningsmæssige investeringer til etablering af en flerlægepraksis på
MarselisborgCentret vedrører renovering af bygning 15 på matriklen. I den oprindelige
ansøgning var tanken renovering af hele bygningen, svarende til i alt knapt 1700 m2
fordelt over tre etager. Med det reviderede budget på 4,95 mio. kr. er det besluttet, at
tagetagen ikke renoveres.
Det samlede budget for etablering af en flerlægepraksis på MarselisborgCentret er
således 4,95 mio. kr.
I bilaget Flerlægepraksis_byggeprogram_udkast er de konkrete bygningsmæssige
investeringer uddybet. Byggeregnskabet fremgår af bilaget
Flerlægepraksis_Byggeregnskab.

Sammenhæng til øvrig planlægning
Intentionerne om en flerlægepraksis på MarselisborgCentret 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…". Med en flerlægepraksis på
MarselisborgCentret styrkes det sammenhængende sundhedsvæsen for borgere med
psykiske lidelser, idet denne praksis vil understøtte, at borgerne oplever at der er én
indgang til sundhedsvæsenet, hvor der kan tages hånd om borgerens samlede situation,
hvad angår både psykiske og somatiske lidelser.
En flerlægepraksis på MarselisborgCentret har ligeledes perspektiver for udviklingen af
det nære sundhedsvæsen. Som aktør på MarselisborgCentret forpligter man sig til
MarselisborgCentrets charter. Det indebærer blandt andet, at man skal have fokus på en
fortsat udvikling af rehabilitering lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.
Konkret forpligter aktørerne sig på at:





arbejde for at styrke det faglige og tværfaglige miljø omkring rehabilitering med
udgangspunkt i borgeren og dennes rehabiliteringsbehov
sikre en videndeling såvel internt i MarselisborgCentret, som i forhold til andre
eksterne aktører
sikre at MarselisborgCentret er i front og toneangivende i forhold til
rehabiliteringsområdet
medvirke til at indgå i og skabe netværk mellem relevante
rehabiliteringsorganisationer, brugerorganisationer samt videns-, uddannelses- og
forskningsinstitutioner.

Hvis ansøgningen imødekommes vil det således både gavne borgere med psykiske
lidelser, men også fremme udviklingen af det nære sundhedsvæsen, da de praktiserende
læger, der flytter ind i praksissen også bidrager til national og international udvikling af
rehabiliteringsområdet, herunder rehabilitering på det psykiatriske område.
Opsummering inkl. samlet økonomi
Der er enighed på tværs af alle tre sektorer om, at de foreslåede investeringer vil
understøtte et sammenhængende social- og sundhedstilbud til borgere med psykiske
lidelser i Aarhus.
Tabellen herunder viser budgettet, for det samlede projekt vedr. flerlægepraksis på
MarselisborgCentret.

Investeringsprofil for flerlægepraksis
Kvartal
2. kvartal 2019
3. kvartal 2019
4. kvartal 2019
Samlet budget

Mio. kr.
0,95
2,00
2,00
4,95

De samlede omkostninger til etablering af flerlægepraksis på MarselisborgCentret beløber
sig til: 4,95 mio. kr.
Udbetalingsprofil for projektet fremgår af Bilag 1_Flerlægepraksis på
MarselisborgCentret.
Det forventes, at projektet vil blive opstartet i foråret 2019 og stå færdigt i 2020. Den
endelige fastlæggelse af tidsplanen vil ske i samråd med de kommende lejere.

