Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse
(209,5 mio. kr. i 2019)

Tilrettet projektbeskrivelse vedr. midler til udstyr samt udbygning
af Samsø Lægehus
Vedlagte bilag:
 Revideret projektbeskrivelse (dette dokument)
 Konkretiseret tidsplan
 Revideret og udspecificeret budget
 En investeringsprofil fordelt pr. kvartal

Region Midtjylland har i fællesskab med Samsø Kommune søgt om tilskud fra Pulje til
etablering af læge- og sundhedshuse.
Sundheds- og Ældreministeriet har bevilliget midler til udbygning af Samsø Lægehus
(1,5 mio. kr.) og udstyrsinvesteringer (0,8 mio. kr.), men ikke til renovering af lokaler
i Samsø Sundheds- og Akuthus, der også var ansøgt om.
Region Midtjylland vil arbejde videre med de projekter, ministeriet har bevilget tilskud
til. Region Midtjylland og Samsø Kommune har ikke på nuværende tidspunkt midler til
at finansiere den resterende del af projektet (renovering af lokaler i Samsø Sundhedsog Akuthus), men har fortsat en intention om at realisere det løbende i takt med, at
der findes finansiering hertil.
Del 1: Udbygning af Samsø Lægehus (1,5 mio. kr.)
Ministeriet har givet tilsagn om 1,5 mio. kr. til udbygning af Samsø Lægehus.
Samsø er udpeget som lægedækningstruet område i Region Midtjylland. Det er derfor
af høj prioritet, at der sikres gode rammer for fremtidige læger, således at
lægedækningen på øen fortsat er tilstrækkelig. Region Midtjylland vurderer, at der er
opgaver nok til tre læger, men i de nuværende lokaler kan der kan være to læger ad
gangen. Der anvendes derfor midler til at udvide Samsø Lægehus, så der bliver plads
til at tre læger kan arbejde på samme tid. Derved vil der også blive plads til at have
en læge i uddannelsesforløb, i fald det skulle lykkes at tiltrække en sådan.

En udvidelse af kapaciteten på Samsø vil endvidere øge muligheden for at aflægge
flere hjemmebesøg hos ældre patienter og dermed forebygge indlæggelser og
genindlæggelser.
De to læger passer i øjeblikket samtlige lægelige opgaver på øen, herunder al vagttid,
betjening af Sundheds- og Akuthuset, samt funktionen som udrykningslæger.
Derfor anvendes der midler til udvidelse og mindre ombygning af lægehuset.
Udbygningen vil blive udført med mindre ombygninger af de nuværende
konsultationer og ventefaciliteter samt en tilbygning, der kan rumme nye
ventefaciliteter. Derudover anvendes der midler til at forbedre tilgængeligheden til
lægehuset.
Den praktiserende læge i Samsø Lægehus støtter fortsat op om ansøgningen (se
vedlagte bilag med støttetilkendegivelsen fra lægen).
Del 2: Udstyrsinvesteringer (0,8 mio. kr.)
Ministeriet har givet tilsagn om 0,8 mio. kr. til udstyrsinvesteringer.
Midlerne vil blive anvendt til mobilt telemedicinsk udstyr, som vil kunne anvendes
fleksibelt både i lægehuset og på hjemmebesøg. Det vil kunne anvendes af de
praktiserende læger til at foretage diverse undersøgelser i de tilfælde, hvor lægerne
har behov for faglig rådgivning og sparring fra en speciallæge på Aarhus
Universitetshospital (AUH).
Derudover vil midlerne blive anvendt til relevant træningsudstyr, der kan forbedre den
rehabiliterende indsats overfor borgerne på Samsø. Konkret vil der blive indkøbt et
dynamisk vægtaflastningssystem (Ergotrainer). Systemet gør at borgere med
omfattende funktionsnedsættelse kan træne længere tid ad gangen, da de får den
rette vægtaflastning, samt faldrisikoen er fjernet. Den højere intensitet i træningen
forventes at være et kvalitetsløft og øge borgerens chancer for at opnå et højere
funktionsniveau.
Yderligere vil midlerne blive anvendt til indkøb af mobilt videokonferenceudstyr, der
understøtter en tættere kommunikation mellem patienter og AUH. Udstyret vil blive
anvendt fleksibelt både i lægehuset og på hjemmebesøg i de tilfælde, hvor lægerne
har behov for faglig rådgivning og sparring fra en speciallæge på AUH. Indførelsen af
det telemedicinske udstyr forventes at bringe specialisterne på AUH tættere på
borgerne på Samsø uden at involvere dyr transporttid. Det er også en ambition at
ambulante besøg, som ikke fordrer patientens tilstedeværelse i en klinik på AUH, så
vidt muligt skal kunne håndteres på Samsø. Det kan opnås ved at øge anvendelsen af
telemedicin.
Det vil desuden med det telemedicinske udstyr være en mulighed at tilbyde kronikere
digitalt understøttet patientundervisning fra AUH, så deres deltagelse ikke kræver
transport til og fra fastlandet. Derved forventes det at øge antallet af kronikere, der
gennemfører undervisningsforløb, og dermed øge ligheden i sundhed.

Aarhus Universitetshospital
Hospitalsstaben
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N
Tel. +45 7845 0000
auh@rm.dk
www.auh.dk

TIDSPLAN
Bilag til ansøgning om midler til
videreudvikling af Samsøs samlede
sundhedstilbud

Tidspunkt

Handling

Ultimo april 2019

Regionsråd og kommunalbestyrelse godkender
den endelige ansøgning
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Juni-juli 2019

Midlerne forventes udmøntet af ministeriet

August 2019

Udbud af opgaven med udbygning af Samsø
Lægehus
Indkøb af udstyr påbegyndes

September 2019

Igangsættelse af renovering af Samsø
Sundheds-og Akuthus

Oktober 2019

Indkøb af udstyr afsluttes

November 2019

Igangsættelse af udbygning af Samsø
Lægehus (udbudsproces forventes afsluttet)

Februar 2020

Forventet færdiggørelse af renovering af
Samsø Sundheds-og Akuthus

April 2020

Forventet færdiggørelse af udbygning af
Samsø Lægehus
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BUDGET
Bilag til ansøgning om midler til videreudvikling af
Samsøs samlede sundhedstilbud
Del 1: Udbygning af Samsø Lægehus
Udbygning til at kunne rumme tre praktiserende læger
eller to praktiserende og en uddannelseslæge
Ombygning af nuværende konsultationer og ventefaciliteter
Tilbygning der kan rumme nye ventefaciliteter
Forbedring af lægehusets tilgængelighed
I alt

1.500.000 kr.

Del 2: Renovering af lokaler i Samsø Sundheds-og Akuthus
Renovering med henblik på at kunne rumme nye funktioner
Indretning af fysiske rammer med henblik på at arbejde henimod at rumme en fælles
regional og kommunal sundhedsindsats
Fleksibelt rum til borgere med psykisk sygdom eller terminalerklæring
Digitalt understøttet undervisning af kronikere på øen fra AUH
Tilpasning af rammer for rehabiliteringstilbud til borgere med betydelig funktionsnedsættelse
I alt

536.000 kr.

Del 3: Udstyrsinvesteringer
Udstyr
Mobilt telemedicinsk udstyr
Mobilt videokonferenceudstyr
Træningsredskab og loftlift til rehabiliterende træning
Udstyr til Tele KOL
I alt

800.000 kr.
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Støttetilkendegivelse fra praktiserende læge på Samsø
Region Midtjylland har modtaget nedenstående støttetilkendegivelse
fra praktiserende læge, Kristian Juul:

Jeg bakker op om denne ansøgning.
Som argument vil jeg igen fremføre følgende:
Pgra befolkningssammensætningen på Samsø (30% af patienterne er >65 år
,men den i gennemsnit i regionen er 17%),-er ældre end den gennemsnitlige ,og pgra at Samsø ofte har mange turister , hvilket i højsæson må handle om
flerfaldige tusinde er der behov for at man i perioder kan ansætte en
amanuensis for at støtte den service som vi kan betjene både den faste
befolkning som turister med.
Vores aktuelle §2 aftale muliggør dette.
Det vil også forhåbentligt muliggøre at man kan udføre flere hjemmebesøg i
perioder hvor amanuensis er i arbejde og desuden underlette vores arbejde
med "kronikerpatienter" i form af årskontroller af Diabetikere,KOL patienter,
angstpatienter mm mm.
I dag har vi ingen mulighed for at have en uddannelseslæge ansat ,- men
dette vil være muligt hvis en extra lægeekspedition anordnes.
På lang sigt vil muligheden for at være 3 læger i stedet for 2 også naturligvis
lette den fremtidige rekrutering ,- eksemplelvis når min pensionsalder
indtræffer (jeg er snart 62 år).
MVH
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