Ansøgning om midler til etablering af digitalt lægetilbud på
Endelave og Tunø
Tunø og Endelave er to mindre øer i Kattegat vest og sydvest for Samsø med hhv. 110 og 150
indbyggere. I dag er der en læge tilstede på Tunø én dag i ugen og på Endelave to dage i
ugen. Region Midtjylland er gået i dialog med øernes borgere, Odder Kommune og Horsens
Kommune, og sammen har vi nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge hvilken
lægedækning, der er hensigtsmæssig på øerne fremadrettet. Denne proces starter inden
længe og strækker sig til efteråret 2019. De løsninger der vælges, skal gælde fra 2020.
Der synes at være flere mulige løsninger for en god og tryg lægedækningen på Tunø og
Endelave, som arbejdsgruppen frem til efteråret 2019 skal afdække.
Én mulig løsning er, at der som supplement etableres digitale tilbud på øerne, så borgerne i
dagtid kan tilbydes en videokonsultation med deres praktiserende læge de dage, hvor lægen
ikke er fysisk til stede. Konkret ønsker Region Midtjylland muligheden for at etablere et lokale
på begge øer med de nødvendige opkoblinger til at foretage sikre videokonsultationer og
basale målinger som eksempelvis blodtryk og vægt. Den digitale satellitpraksis skal ikke
erstatte den fysiske tilstedeværelse af en læge på øen, men udgøre et supplement til gavn for
borgerne. Det digitale tilbud har til formål at:




sikre en tilstrækkelig og tidssvarende dækning af almen praksis på Tunø og Endelave,
skabe tryghed for øernes borgere gennem tilgængelighed til almen praksis,
afprøve digitale løsninger med henblik på udbredelse til flere af regionens yderområder.

Projektet er samlet budgetteret til 0,19 mio. kr.
Vi håber, at ministeren vil se med stor velvillighed på ansøgningen.

Med venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand
Region Midtjylland
Adm. projektejer

Ansøgningsskema: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019)
Ansøgningsfrist: 20 marts 2019 kl. 12:00

1. Projektets titel
Ansøgning om midler til etablering af digitale lægetilbud på Tunø og Endelave
2. Ansøger
Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg
CVR: 29190925

3. Kontaktinformation på tilskudsansvarlige
Anne Birgitte Jæger, kontorchef
Anne.Jaeger@stab.rm.dk
Tlf: 24 23 89 10

4. Projektets varighed
Projektet kan tages i brug i 2. kvartal 2020
5. Hvem er administrativ projektejer:
☒Region
☐Kommune
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Økonomi
6. Angiv projektets finansiering samt fordeling af midlerne mellem ansøgningsberettigede parter
(ekskl. Moms)

Ansøgte midler

Finansiering (i mio. kr.)
0,19

Projektets egenfinansiering
Region
Kommune
Leverandør af almenmedicinske ydelser
Evt. anden finansiering/støtte
Midler i alt

0,19

7. Der ansøges om midler til:
☐Etablering af nyt læge-/sundhedshus
☐Udbygning eller renovering af eksisterende læge-/sundhedshus
☒Udstyr til varetagelse af behandlingsopgaver
8. Ejerforhold: Hvem ejer de lokaler der ansøges om tilskud til?
☒Region
☐Kommune
☐Andre

9. Beskriv formålet med projektet
Tunø og Endelave er to mindre øer i Kattegat vest og sydvest for Samsø med hhv. 110 og 150 indbyggere. I
dag er der en læge tilstede på Tunø én dag i ugen og på Endelave to dage i ugen. Region Midtjylland er gået
i dialog med øernes borgere, Odder Kommune og Horsens Kommune, og sammen har vi nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge hvilken lægedækning, der er hensigtsmæssig på øerne fremadrettet. Denne
proces starter inden længe og strækker sig til efteråret 2019. De løsninger der vælges, skal gælde fra 2.
kvartal 2020.
Der synes at være flere mulige løsninger for en god og tryg lægedækningen på Tunø og Endelave, som arbejdsgruppen frem til efteråret 2019 skal afdække.
Én mulig løsning er, at der som supplement etableres digitale tilbud på øerne, så borgerne i dagtid kan tilbydes en videokonsultation med deres praktiserende læge de dage, hvor lægen ikke er fysisk til stede. Konkret ønsker Region Midtjylland muligheden for at etablere et lokale på begge øer med de nødvendige opkoblinger til at foretage sikre videokonsultationer og basale målinger som eksempelvis blodtryk og vægt.
Den digitale satellitpraksis skal ikke erstatte den fysiske tilstedeværelse af en læge på øerne, men udgøre et
supplement til gavn for borgerne. Det digitale tilbud har til formål at:




sikre en tilstrækkelig og tidssvarende dækning af almen praksis på Tunø og Endelave,
skabe tryghed for øernes borgere gennem tilgængelighed til almen praksis,
afprøve digitale løsninger med henblik på udbredelse til flere af regionens yderområder.
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10. Hvilke aktører indgår i projektet?



Region Midtjylland, administrativ projektejer
Den praktiserende læge, der bliver en del af løsningen.

11. Beskriv i skemaet, hvordan projektet imødekommer kriterierne for pulje til læge- og sundhedshuse?

Fokusområde

Sammenhæng og
samarbejde

Opgavevaretagelse

Kriterie

At der er tale om en koordineret indsats imellem
relevante aktører (fx
kommuner, regioner og
almen praksis), hvor det
prioriteres at undgå overlappende indsatser, og der
lægges vægt på samarbejde, kommunikation og
gensidigt kendskab til
hinandens tilbud på tværs
af sektorer. Ved etablering
af nye sundhedstilbud, bør
der desuden redegøres for,
hvorfor dette tilbud er
relevant at etablere, herunder en beskrivelse af,
hvordan tilbuddet bidrager
til det samlede sundhedstilbud i området.
At der i læge- og sundhedshuset fokuseres på
tværfaglig og tværsektoriel
opgaveløsning med henblik
på at skabe sammenhængende patientforløb, fx
gennem samarbejde med
speciallæger og relevante
sygehusafdelinger.

At læge- og sundhedshusene tænkes ind i den
regionale sundhedsplan og

Beskrivelse af hvordan projektet opfylder kriterierne

Et digitalt tilbud på Endelave og Tunø udgør et nyt sundhedstilbud i Region Midtjylland. Grundet de lave indbyggertal på øerne, er der ikke grundlag for, at der etableres
faste alment praktiserende læger. Dermed er tilgængeligheden til almen praksis begrænset for øernes borgere.
Der skal fortsat være en læge fysisk tilstede på øerne i et
vist omfang, men et digitalt tilbud vil sikre, at Tunø og
Endelaves borgere i dagtid kan tilbydes en videokonsultation med egen læge. Dette skaber tryghed og øget tilgængelighed til almen praksis. Der er ligeledes tale om
bedre kapacitetsudnyttelse, da der kan være megen
spildtid for lægen forbundet med, at øerne opnormeres
ift. fysisk tilstedeværelse af lægen. Med et digitalt tilbud
vil borgernes konsultationer i højere grad ske efter behov, og lægen kan bruge sin tid på de patienter, der har
brug for at blive tilset ved det fysiske fremmøde.

Såfremt arbejdsgruppen peger på denne løsning, vil et
digitalt tilbud på Tunø og Endelave som supplement til
den fysiske tilstedeværelse af en alment praktiserende
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Vurdering
(udfyldes af
Sundheds- og
Ældreministeriet)

Fokusområde

Kriterie

prak-sisplan, inden for
såvel somatik og psykiatri,
og understøtter den samlede akut-dækning og
behovet for nære sundhedstilbud i området ved
at huse f.eks.:

flerlægepraksis,


vagtlægefunktion/
almenmedicinsk akuttilbud uden for egen
læges åbningstid



praktiserende speciallæger,



andre ydere inden for
praksissektoren (som
f.eks. fysioterapeuter,
kiropraktorer eller
diætister),



kommunale funktioner (f.eks. forebyggelsestilbud, genoptræningstilbud, sundhedsplejerske, hjemmesygepleje, herunder akutfunktioner),



Civilsamfund, fx
idræts- og patientforeninger.

At der er sikret opbakning
til projektets gennemførelse fra relevante sundhedsfaglige aktører på ansøgningstidspunktet gennem
skriftlige interessetilkendegivelser fra de sundhedspersoner som skal
indgå i huset, herunder
almen praktiserende læger. (vedlæg som bilag)

Beskrivelse af hvordan projektet opfylder kriterierne

læge, sikre en markant bedre og mere tidssvarende
lægedækning for øernes borgere.

Der er nedsat en regional arbejdsgruppe der, sammen
med de respektive kommuner samt Tunøs og Endelaves
borgere, skal klarlægge den mest optimale lægedækning
for øerne. Her er én af mulighederne en digital opkobling
til borgernes praktiserende læge de dage, hvor lægen
ikke er fysisk tilstede på øerne. Arbejdsgruppen er ikke
færdig med sit arbejde, og der kan først etableres aftaler,
når der er truffet beslutning om, hvilken løsning, der
vælges.

At der i læge- og sundhedshusene er fokus på
øget brug af praksispersonale, herunder sygeplejer-
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Vurdering
(udfyldes af
Sundheds- og
Ældreministeriet)

Fokusområde

Kriterie

Beskrivelse af hvordan projektet opfylder kriterierne

sker, sekretærer, bioanalytikere m.fl. og samarbejde
med kommunale sundhedstilbud.

Kapacitet og
tilgængelighed

At læge- og sundhedshusene muliggør og understøtter faglighed, fleksibilitet og tilgængelighed.
Eksempelvis ved:

Fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden
og øget adgang til ikke-akutte konsultationer i ydertimerne, fx
sen eftermiddag.

Mulighed for konsultation via tele- og videoudstyr.

Tilgængelighed for fx
patienter med handicap og ældre patienter.

Et digitalt tilbud med videokonsultationer understøtter
en bedre udnyttelse af den praktiserende læges tid og
giver borgerne på Tunø og Endelave en mere fleksibel
adgang til egen læge.
Der vil som sagt fortsat være en læge fysisk tilstede på
øerne i et vist omfang. Det digitale tilbud skal ses som et
supplement hertil for at øge trygheden for borgerne og
tilgængeligheden til almen praksis.

At der i læge- og sundhedshuset er fokus på
uddannelse af uddannelseslæger samt at sikre
bedre fysiske rammer til
uddannelseslæger, herunder eget konsultationsværelse.
At der indtænkes fleksible
fællesfunktioner og lokaleudnyttelser, herunder
fælles administration, ITløsninger, laboratorium
mv., som kan skabe incitament til, at de enkelte
læge- og sundhedshuse
(som både kan indeholde
solopraksis og flerlægepraksis) øger deres samarbejde på en række områder, som skaber øget effektivitet og rentabilitet.

Adgang til relevant og tidssva-

At læge- og sundhedshusene bliver forsynet med

I den digitale satellitpraksis vil der være videoudstyr, som
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Vurdering
(udfyldes af
Sundheds- og
Ældreministeriet)

Fokusområde

rende udstyr

Egenfinansiering

Kriterie

relevant og tidssvarende
udstyr til undersøgelse og
behandling (ikke inventar),
f.eks.

udstyr til blodprøvetagning

laboratorium til akutte analyser

EKG- og røntgenudstyr – evt. til udgående funktioner

telemedicinske muligheder for at få vurderet bl.a. EKG på et
specialiseret sygehus,
videokonferenceudstyr

genoplivningsudstyr
overvågningsudstyr
m.v.
At regioner, kommuner
eller leverandører af almen
medicinske ydelser selv
bidrager til investeringen
med en egenfinansiering.
En egenfinansiering forventes særligt ved etablering af nye læge- og sundhedshuse samt en større
renovering i eksisterende.

Beskrivelse af hvordan projektet opfylder kriterierne

Vurdering
(udfyldes af
Sundheds- og
Ældreministeriet)

kobles til en sikker forbindelse, så patienternes samtaler
med lægen behandles korrekt og sikkert.
Derudover skal der være basalt måleudstyr tilstede så
som blodtryksmåler og badevægt.

12. Er projektet politisk godkendt?
☐Ja
☒Nej
- Hvis nej, hvornår forventes en politisk godkendelse at forelægge?
o På Regionsrådets møde d. 24.04.2019
13. Bilag til ansøgning (* skal vedlægges):
1. Budget*
2. Tidsplan*
3. Øvrige bilag
a. Interessetilkendegivelser fra sundhedspersoner/funktioner som skal indgå i huset (jf.
også pkt.10)*
b. Projektbeskrivelse – yderligere beskrivelse af projektet, hvis relevant.
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Regionshuset
Viborg
Koncernøkonomi
Skottenborg 26
Postboks 21
DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 0000
kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Bilag 1: Budget for digitale tilbud på Endelave og Tunø

Digitalt lægetilbud på Endelave
Udstyr

Dato 13-03-2019

Pris

Antal

Videoskærm Cisco DX80

26.000,00 kr.

2

Tolkebord til videoskærm

14.000,00 kr.

2

Velkomststander

30.000,00 kr. ca.

1

Opsætning af Regionalt netværk
og sikker forbindelse

20.000,00 kr. ca.

Blodtryksapparat og badevægt
I alt

3000,00 kr.
Ca. 95.000,00 kr.

Digitalt lægetilbud på Tunø
Udstyr

Pris

Antal

Videoskærm Cisco DX80

26.000,00 kr.

2

Tolkebord til videoskærm

14.000,00 kr.

2

Velkomststander

30.000,00 kr. ca.

1

Opsætning af Regionalt netværk
og sikker forbindelse

20.000,00 kr. ca.

Blodtryksapparat og badevægt
I alt

3000,00 kr.
Ca. 95.000,00 kr.

1-31-72-166-19
Side 1

Regionshuset
Viborg
Koncernøkonomi

Bilag 2: Tidsplan digitalt lægetilbud på Endelave og Tunø
Tidspunkt
20 marts 2019
24. april 2019
Ultimo april 2019
Forår 2019 – efterår 2019
Ultimo 2019
1. kvartal 2020
1. april 2020

Handling
Fremsendelse af ansøgning til Sundhedsministeriet
Politisk godkendelse af ansøgningen i Region Midtjyllands regionsrådet
Evt. tilsagn om midler fra Sundhedsministeriets pulje
Periode for arbejdsgruppe til at klarlægge, hvilken lægedækningsløsning, der skal
være på øerne.
Hvis arbejdsgruppen peger på et digitalt tilbud som løsning: Politisk godkendelse af
endeligt projekt i Region Midtjyllands regionsråd.
Projektet etableres
Projektet tages i brug

Skottenborg 26
Postboks 21
DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 0000
kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Dato 13-03-2019
1-31-72-166-19
Side 1

