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Notat

Status på sundhedshuse i Region Syddanmark
Region Syddanmark er af brev fra det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium den 22. marts
2011 blevet meddelt, at der er givet tilsagn om bevilling af i alt 72,8 mio. kr. til i samarbejde med fem
af regionens kommuner at etablere sundhedshuse. Tilsagnene er alle givet under forudsætning af, at
en endelig projektbeskrivelse fremsendes til og godkendes af ministeriet.
Sundhedshusene skal etableres i Bogense (Nordfyns kommune), Nordborg (Sønderborg kommune),
Marstal og Ærøskøbing (Ærø kommune), Skærbæk (Tønder kommune) samt i Rudkøbing (Langeland
kommune).
I nærværende notat gives en status på, hvor langt processen er i forhold til de forskellige projekter.
Bogense, Nordfyns Kommune
Regionen er i samarbejde med Nordfyns kommune blevet tildelt 11.1 mio. kr. til etablering af et
sundhedshus i Bogense. Der har i løbet af de forgangne ni måneder været afholdt en række møder
mellem kommunen, regionen og de praktiserende læger i Bogense med henblik på at nå til enighed
omkring rammerne for projektet. Sundhedshuset vil blive placeret i det tidligere plejehjem ”Solgården”
i Bogense.
På et møde den 28. november 2011 med deltagelse af kommunen, regionen og de praktiserende
læger opnåedes der enighed om generelle rammer for det kommende sundhedshus, og det blev
besluttet, at man nu går i gang med at tilpasse og specificere projektbeskrivelsen med henblik på
fremsendelse til og endelig godkendelse af Indenrigsministeriet.
Nordborg, Sønderborg Kommune
Regionen er i samarbejde med Sønderborg kommune blevet tildelt 14 mio. kr. til etablering af et
sundhedshus i Nordborg. Der har i juni måned 2011 været afholdt et politisk møde mellem Region
Syddanmark og Sønderborg kommune med henblik på at nå til enighed om placeringen af
sundhedshuset, og man blev på mødet enige om, at sundhedshuset skal placeres i et tidligere
plejehjem på Østerhaven i Nordborg, såfremt bygningernes stand er derefter.
Der har siden da været indhentet hjælp til udarbejdelse af en tilstandsrapport for bygningen og med
baggrund i denne er der udarbejdet en indstilling til den politisk ledede styregruppe om, at denne
indstiller overfor byrådet i Sønderborg kommune, at man ombygger det kvadratmeterantal af
plejehjemmet, der forventes anvendt til sundhedshuset, ca. 1.300 kvm., og nedriver det resterende.
Dette er endnu ikke en politisk beslutning.
Der afholdes den 6. januar 2012 det første møde i den politiske styregruppe vedr. etablering af et
sundhedshus i Nordborg. Styregruppemødet har bl.a. til formål at træffe endelig beslutning om

placering af sundhedshuset, således at tilrettelæggelsen af processen vedr. selve etablering kan
påbegyndes.
Marstal og Ærøskøbing, Ærø Kommune
Regionen er i samarbejde med Ærø kommune blevet tildelt 10,0 mio. kr. til etablering af et
sundhedshus i Marstal og Ærø.
Der er nedsat to styregrupper i forhold til projektet på Ærø. Den ene styregruppe har til formål at
varetage flytningen af lægepraksis til en etage i det tidligere rådhus i Marstal samt placere udvalgte
kommunale satellitfunktioner i samme etage. Dette arbejde skrider planmæssigt fremad.
Sideløbende er der nedsat en styregruppe vedr. indplacering af udvalgte kommunale funktioner på
sygehuset i Ærøskøbing. Endelig beslutning om, hvilke kommunale funktioner der skal flyttes til
sygehuset, og hvor disse skal placeres, afventer høring og endelig stillingtagen i Regionsrådet i
forhold til den fremtidige sygehusvirksomhed på Ærø. Dette forventes afklaret primo 2012.
Skærbæk, Tønder Kommune
Regionen er i samarbejde med Tønder kommune blevet tildelt 14,74 mio. kr. til etablering af et
sundhedshus i Skærbæk.
I dette projekt arbejdes der pt. på at nedsætte en styregruppe vedr. etablering af et sundhedshus i
Skærbæk. Kommunen og de praktiserende læger i Skærbæk har siden foråret 2011 været i dialog
om, hvorledes der kan tilrettelægges vilkår for, at lægerne kan indgå i et sundhedshus i Skærbæk. Der
er pt. fremsat et forslag til politisk behandling, som den videre proces afventer resultatet af.
Sideløbende er der igangsat en proces i forhold til at afklare, hvilke funktioner der har eller er ønske
om skal flytte ind i sundhedshuset.
Rudkøbing, Langeland Kommune
Regionen er i samarbejde med Langeland kommune blevet tildelt 23 mio. kr. til etablering af et
sundhedshus i Rudkøbing.
Det er besluttet, at sundhedshuset skal etableres i den gamle skolebygning fra 1957, som er
beliggende på Kastanievej, og der foreligger på nuværende tidspunkt skitsetegninger i forhold til
placering af funktioner i det kommende sundhedshus. Der har været afholdt en række møder dels i
styregruppen, dels i byggegruppen vedr. etablering af et sundhedshus i Rudkøbing.
Det samlede materiale vedr. sundhedshuset i Rudkøbing ventes indsendt til ministeriet til endelig
godkendelse i løbet af foråret 2012. Det er pt. forventningen, at indflytningen i sundhedshuset i
Rudkøbing vil kunne ske successivt med start primo 2013, så huset kan tages i fuld drift 2014.
Sideløbende med selve byggeriet vil der i perioden løbende køre en proces, der skal bidrage til at
udvikle det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde internt i sundhedshuset som tager
udgangspunkt i blandt andet tilrettelæggelsen af smidige patientforløb for udvalgte patientgrupper.
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