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I forlængelse af Region Midtjyllands budgetforlig for 2021, er
der udarbejdet en strategi for sundheds- og psykiatrihuse, der
frem til d. 29. april 2021 var i åben høring. I budgetforliget er
der ligeledes afsat midler til sundhedshusene, hhv. 10 mio. kr.
til anlæg i 2021 og 4 mio. kr. varigt til drift.

1-30-72-31-19

Region Midtjyllands udvalg for nære sundhedstilbud har
besluttet, at der skal udarbejdes et katalog med mulige tiltag
for udmøntningen af disse midler. Nærværende katalog
indeholder beskrivelser af forslag til anvendelse af
driftsmidlerne.
Kataloget indeholder korte beskrivelser af følgende forslag:
1. En hørebil eller lokalklinik
2. Geriatrisk ambulatorium tilknyttet sundhedshus
3. Prøvehandling i Skanderborg Sundhedshus vedrørende et fælles tilbud
for psykiatri og somatik

Side 1

Forslag 1a og 1b: Hørebil eller lokalklinik
Beskrivelse af forslag 1a: en hørebil
Målgruppen er patienter med ukompliceret høretab, der er for skrøbelige til at kunne
gøre brug af de eksisterende regionale tilbud, fordi de har svært ved at forlade eget
hjem.
En hørebil har ikke en høreboks installeret. I stedet findes der certificeret
transportabelt udstyr, der kan medbringes i en mindre varebil og stilles op i borgerens
eget hjem. Hørebilen kan derfor køres af en audiologiassistent med kørekort til
personbil. Kvaliteten af høreundersøgelser foretaget i borgerens eget hjem vil ikke
være fuldt på højde med kvaliteten af undersøgelser foretaget i egentlige hørebokse
på hospitaler eller lokalklinikker, og derfor er tilbuddet bedst egnet til den gruppe af
borgere, der ikke kan transportere sig til de eksisterende tilbud. På nuværende
tidspunkt findes der private hørebilsordninger, hvor borgeren med tilskud kan få
høreapparatbehandling i privat regi.
Beskrivelse af forslag 1b: en lokalklinik
Alternativt kan der etableres en eller flere nye lokalklinkker på høreområdet.
Etableringen af en ekstra lokal høreklinik vil betyde, at patienter med ukompliceret
høretab vil få kortere afstand til et tilbud i offentligt regi. Da der er forholdsvis lange
ventelister til høreapparatbehandling er der ligeledes i forslaget indregnet en
meraktivitet med henblik på at nedbringe ventetiden.

Forventet aktivitet ved forslag 1a og 1b



Én hørebil: ca. 294 patienter årligt.
Én lokalklinik: ca. 960 patienter årligt.

Begge forslag vil medføre en samlet udvidelse af kapaciteten.
Estimeret økonomi ved forslag 1a og 1b
1a: Én hørebil

1b: Én lokalklinik

Estimerede etableringsomkostninger

1.265.287 kr.

1.836.062 kr.

Estimerede driftsomkostninger pr. år
Merudgifter til høreapparater pr. år
Omkostninger pr. patient inkl. høreapparat

1.405.981 kr.
757.285 kr.
7.358 kr.

2.114.214 kr.
2.472.768 kr.
4.778 kr.

Der gøres opmærksom på, at Regionsrådet tidligere har truffet beslutning om
meraktivitet på høreområdet. I sagen til regionsrådet d. 19. september 2019, er der
også beskrevet de forskellige løsningsmuligheder, der er for udvidelse af aktiviteten
på høreområdet herunder eksempelvis aftaler med privatpraktiserende øre-næse-hals
læger mv. Endvidere er den private ordning beskrevet.
Side 2

Forslag 2: Geriatrisk ambulatorium tilknyttet
sundhedshus

Beskrivelse
Den demografiske udvikling betyder, at der i de kommende år vil være flere patienter
over 80 år. Store dele af denne patientgruppe har komplekse sygdomsbilleder med
flere samtidige diagnoser. Hertil er det kendetegnende for de ældre, at nogle har
vanskeligt ved at følge behandlingsforløb på hospitalet, da transporten i sig selv er
fysisk og kognitivt krævende. til denne patientgruppe foreslås et ambulant geriatrisk
tilbud i et eller flere sundhedshuse i Region Midtjylland. Et mere tilgængeligt tilbud til
ældre patienter forventes at øge brugen af mulighederne for udredning og behandling
– også tidligt i patientens forløb. På denne måde styrkes også den forebyggende
indsats.
Et geriatrisk ambulatorium bør indeholde tilbud som demensudredning, tværfaglige
konferencer (bl.a. med gerontopsykaitrien), forebyggende behandling af knoglebrud,
opfølgende konsultationer efter endt indlæggelse samt faglig sparing til og med almen
praksis. Dele af den gerontopsykiatriske behandling der foregår på hospitalerne, kan
ligeledes indgå i et geriatrisk ambulatorium på et eller flere sundhedshuse.
Forventet aktivitet
Én ugentlig åbningsdag pr. sundhedshus. I mindre sundhedshuse kan der tilpasses
efter behov.
Det forventes, at der samlet set vil være en øget aktivitet på de tilbudte ydelser, idet
det bliver mere tilgængelige for de ændre patienter.
Estimeret økonomi
Etableringsomkostningerne vil afhænge af, hvilket sundhedshus, tilbuddet etableres i.
De forventede driftsomkostninger er 1,8 mio. kr. pr. år for en samlet pakke med
geriatriske ambulatorier i samtlige sundhedshuse. I gennemsnit vil dette udgøre årlige
driftsomkostninger på ca. 260.000 kr. pr. sundhedshus. Såfremt det prioriteres, at der
etableres et eller flere geriatriske ambulatorier, skal de eksakte driftsomkostninger
estimeres nærmere.

Side 3

Forslag 3: Prøvehandling vedr. fælles
psykiatrisk/somatisk diabetestilbud i Skanderborg
Sundhedshus
Beskrivelse
Borgere med psykisk sygdom har en overdødelighed i forhold til den øvrige
befolkning. En væsentlig årsag hertil er, at somatisk sygdom ofte ikke opspores eller
behandles i tide. Type 2 diabetes udgør en af de potentielle årsager til
overdødeligheden og personer med svære psykiske lidelser og diabetes har således op
mod fire gange så stor risiko for at dø tidligt sammenlignet med personer, der kun
lider af diabetes.
Derfor ønskes der midler til en prøvehandling vedr. en fælles psykiatrisk/somatisk
diabetesklinik til psykisk syge borgere med diabetes eller prædiabetes.
Forventet aktivitet
Ca. én ugentlig åbningsdag i Skanderborg Sundhedshus. Patientgrundlaget for
prøvehandlingen er ca. 150 borgere.
Prøvehandlingens varighed er et år.
Der er tale om en meraktivitet.
Estimeret økonomi:
Prøvehandlingen forventes af have driftsudgifter for 416.000 kr. på et år.
Det er uvist, hvad driftsudgifterne vil være, hvis tilbuddet gøres permanent og
eventuelt skaleres til andre sundhedshuse.
Der er ingen anlægsomkostninger forbundet med prøvehandlingen.

Side 4

