Lemvig Kommune

Tilrettet projektbeskrivelse vedr. etablering og udbygning af
sundhedshus i Lemvig
Indledning
Region Midtjylland har i samarbejde med Lemvig Kommune søgt om tilskud fra Pulje
til etablering af læge- og sundhedshuse. Der er i alt søgt om tilskud på 11,5 mio. kr.
Sundheds- og ældreministeriet har bevilget 2,7 mio. kr. til lokaler til praksisformål
samt tele- og videokonferenceudstyr. I forlængelse heraf har Region Midtjylland
udarbejdet en revideret projektbeskrivelse idet Region Midtjylland og Lemvig
Kommune på nuværende tidspunkt ikke har mulighed for selv at finansiere de dele af
projektet, som ministeriet ikke har givet tilskud til. Et samlet sundhedshus i Lemvig
med akutklinik, praktiserende læger og kommunale funktioner er dog fortsat en vigtig
prioritet for udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i Lemvig.
Det er derfor intentionen, at de dele af projektet, der ikke er givet tilskud til, etableres
på sigt.
De fysiske rammer er fortsat ejet af Region Midtjylland, som også vil være
administrativ projektejer på de to projekter.
Etablering af tidssvarende lokaler og faciliteter til almen praksis
Regionshospitalet Lemvig rummer i dag 5 solo-lægepraksisser, 1 tre-lægepraksis med
2 kapaciteter samt en udbudsklinik med 2 kapaciteter i sundhedshuset. Den
nuværende indretning af lokaler til almen praksis baserer sig primært på solo-praksis,
og lokalerne vurderes derfor ikke attraktive i forhold til at tiltrække nye praktiserende
læger.
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Det ønskes at etablere tidssvarende lokaler og faciliteter til at understøtte etablering
af flerlægepraksis i huset. Det vurderes, at en flerlægepraksis i højere grad appellerer
til ny-opstartende praktiserende læger på grund af større fleksibilitet for den enkelte
læge, muligheder for fælles løsninger omkring administrative opgaver, personale,
udstyr m.m. og dermed kan være et væsentligt parameter ved rekruttering. Lokalerne
foreslås indrettet i en del af sundhedshuset, hvor der over tid vil være mulighed for at
udvide arealet, således at aktiviteten/antallet af ydernumre på sigt kan øges
fleksibelt.
Det ønskes yderligere at etablere lokaler og faciliteter, der understøtter større
samarbejde og videndeling mellem de solo-lægepraksisser, som fortsat er i huset. Det
vurderes, at et øget samarbejde på sigt vil være med til også at give større
fleksibilitet for den enkelte praksis, samt bane vej for evt. anvendelse af fælles
personale, fælles tilbud til patienter m.m. Det vurderes, at det fortsat er en fordel at
kunne tilbyde lokaler til forskellige størrelser af praksisser, men at et øget samarbejde
på tværs i huset vil være en fordel for alle, som vil kunne medvirke til både
rekruttering og fastholdelse. Herunder ønskes det at etablere fælles videokonferenceløsning for at understøtte dialog og videndeling ikke kun mellem de praktiserende i
huset, men også mellem praksis og special-læger/hospitalsafdelinger på andre
geografiske placeringer.
Region Midtjylland har fået tilskud på i alt 2,4 mio. kr. fra pulje til etablering af lægeog sundhedshuse til projektet. Herudover har Region Midtjylland mulighed for at
anvise 1 mio. kr. i egenfinansiering til projektet. Der er således samlet 3,4 mio. kr. til
etablering af tidssvarende lokaler og faciliteter til almen praksis.
Det opdaterede budget for etablering af tidssvarende lokaler og faciliteter til almen
praksis er dermed 1,4 mio. kr. end det oprindelige budget. Det betyder, at der vil
blive tale om en lavere renoveringsgrad og færre kvadratmeter end først forudsat.
Midlerne forventes at kunne dække basal renovering af de lokaler, som den
nuværende udbudsklinik med to kapaciteter råder over, men vil kun give begrænset
mulighed for bygningsmæssige ændringer. Projektet kan således sikre gode fysiske
rammer for en kommende flerlægepraksis, hvilket vurderes at have betydning for at
kunne tiltrække nye praktiserende læger.
Indkøb af tele- og videokonferenceudstyr
Der er yderligere søgt og givet midler til indkøb og af tele- og videokonferenceudstyr.
Dette vil underbygge dialogen på tværs af matrikler, herunder give praktiserende
læger i huset mulighed for tele-konference med f.eks. special-læger på hospitalerne.
Budget 0,3 mio. kr.
Projektets sammenhæng med øvrig planlægning
Region Midtjylland har i sin 'Strategi for Region Midtjyllands rolle i det nære og
sammenhængende sundhedsvæsen' beskrevet et ønske om fortsat at udbygge
sundhedshusene og styrke samarbejdet på tværs af sektorer . "…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:
2






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 på tværs af alle tre sektorer om, at de foreslåede investeringer vil
understøtte udviklingen frem mod et mere nært og sammenhængende
sundhedsvæsen for borgerne i Lemvig. Investeringerne vil være en væsentlig
parameter i at sikre grundlaget for fortsat lægedækning for borgerne i Lemvig
Kommune, og vil generelt medvirke til et kvalitetsløft for både borgere og
medarbejdere i huset samt styrke oplevelsen af et sundhedsvæsen på tværs af
sektorer.
Tabellen herunder viser budget, egenfinansiering samt det beløb, som der søges
tilskud om fra puljen til etablering af læge- og sundhedshuse.
Budget for projekter i Regionshospitalet Lemvig
Mio.
Delprojekt
kr.
Fremtidssikring af lokaler til praksisformål
3,4
Tele- og videokonferenceudstyr
0,3
Samlet budget
3,7
Tilskud fra pulje
2,7
Regional egenfinansiering
1,0

Projekterne forventes gennemført i 2018/2019, alt efter hvornår der modtages
melding om tilsagn fra puljen. Akutfunktionenforventes ibrugtaget i 2020, og det skal
afklares hvorvidt delprojekter med fordel kan gennemføres samtidigt med, at der
ombygges og renoveres til akuthuset.
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