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1.

Baggrund

I finanslovsaftalerne mellem regeringen og Dansk Folkeparti for 2009 og 2010 er det aftalt, at der i alt
afsættes 600 mio. kr. til facilitering af sundheds og akutløsninger i udkantsområderne i Danmark. 300
mio. kr. er udmøntet i en pulje til etablering af lægehuse, sundheds og akuthuse i udkantsområder.
Etableringen af disse lægehuse, sundheds og akuthuse har til formål



at samle de lokale sundhedstilbud og medvirke til at give den enkelte borger et
sammenhængende tilbud og skabe tryghed i nærområdet
at gøre det mere attraktivt for yngre læger at slå sig ned i de pågældende udkantsområder.

Puljemidler kan søges af regionerne og kommunerne i fællesskab.
Der kan ansøges om midler til etablering af sundhedshuse samt til udstyr, herunder telemedicinsk og
laboratorieudstyr mv. Der er følgende kriterier for at kunne få puljemidlerne:




etablering af sundhedshuse i regionens udkantsområder, dvs. områder, der er karakteriseret
ved at der er langt til nærmeste fælles akutmodtagelse,
områder som typisk er præget af vanskeligheder i forbindelse med rekruttering af yngre
læger.
at sundhedshusene indeholder både kommunale og regionale funktioner, herunder
lægepraksis, hjemmepleje, sundhedspleje samt forebyggelsestiltag med henblik på at
etablere de fysiske rammer til et stærkt sundhedsfagligt miljø i det pågældende område.

Med baggrund i ovenstående ansøgte Ærø kommune og Region Syddanmark om midler til etablering
af et sundhedshus på sygehuset i Ærøskøbing og et lægehus i Marstal.
Indenrigs og Sundhedsministeriet gav den 10032011 tilsagn om at bevilge 10,0 mio. kr. fra puljen til
etablering af lægehuse og sundheds og akuthuse i udkantsområder, idet det vurderes, at der er tale
om et relevant projekt, som vil bidrage til at styrke de nære sundhedstilbud og understøtte den
samlede akutdækning i et yderområde. Det var således ministeriets vurdering, at projektet falder
inden for puljens formål. Tilsagnet blev givet under forudsætning af, at endelig projektbeskrivelse
fremsendes og kan godkendes af ministeriet, da projektet på ansøgningstidspunktet endnu ikke var
beskrevet og færdigforhandlet mellem de implicerede parter.
Parterne er nu nået til enighed om rammerne for og indholdet i sundhedshusene på Ærø. Nedenfor er
givet en projektbeskrivelse af etablering af sundhedshus på sygehuset i Ærøskøbing og etablering af
lægeklinik i Marstal med tilhørende tidsplan og budget.
Det skal anføres, at regionsrådet i efteråret 2011 har igangsat drøftelser af omlægning af
sygehusdriften på sygehuset i Ærøskøbing. Dette har haft indflydelse på fremdriften i arbejdet med
etablering af sundhedshuset på sygehuset, da de politiske valg for den fremtidige sygehusdrift har
implikationer for indretningen af sundhedshuset. Det forventes, at regionsrådet den 27022012 træffer
beslutning om den fremtidige sygehusdrift.
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2.

Projektet

Projektet omfatter Ærø kommune, som har ca. 6.700 indbyggere, hvor der skal gennemføres to tiltag,
der begge har til formål at styrke samordning, sammenhæng og nærhed i de kommunale og regionale
sundhedstilbud i Ærø kommune.
2.1

Del I: Flytning af kommunale sundhedsfunktioner til sygehuset i Ærøskøbing

Der skal på Ærø etableres et sundhedshus på sygehuset i Ærøskøbing ved at samle både
kommunale og regionale sundhedstilbud på sygehuset, så der skabes rammer for et tværsektorielt og
tværfagligt sundhedstilbud på sygehuset i Ærøskøbing, og derved vil rammerne for et udvidet
samarbejde på tværs af aktører og sektorer være til stede.
Der er seks praktiserende læger fordelt på tre praksis i henholdsvis Marstal, Bregninge og i
Ærøskøbing samt et sygehus med en række funktioner placeret i Ærøskøbing. Der er i forbindelse
med arbejdet med sikringen af lægedækningen på øen etableret en lægepraksis på sygehuset, som
er opført til tre praktiserende læger og pt. bemandet af to læger. Der er således både alment
praktiserende læger og sygehusfunktioner på sygehuset i Ærø.
For at gøre plads til kommunale funktioner vil der skulle ske dels ombygning dels udvidelse af
sygehuset.
2.2

Del II: Sikring af lægedækningen i Marstal ved renovering af eksisterende lægehus samt
tilføjelse af kommunale satellitfunktioner

Ærø forventes i de kommende år at få betydelige rekrutteringsvanskeligheder i forhold til at fastholde
lægedækningen på øen. Af regionens gældende praksisplan på almenlægeområdet fremgår det, at
der fremadrettet skal være to lægepraksis på Ærø, dels i Ærøskøbing og dels i Marstal.
For at bibeholde balancen i sundhedstilbuddene på Ærø placeres der i lægeklinikken i Marstal også
kommunale satellitfunktioner, herunder bl.a. en sygeplejeklinik.
Den kommunale bygning, som lægeklinikken er placeret i, er i relativt dårlig stand. Puljemidlerne vil
derfor blive anvendt til at indrette lægeklinik i del af stueetagen i det tidligere Marstal Rådhus, så
praksis fremadrettet vil være attraktiv for yngre læger. Det er således formålet med puljemidlerne, at
anvende dem til at etablere en moderne lægepraksis med den rette indretning og det nødvendige
udstyr.
Puljemidler anvendes ligeledes til at indrette de fysiske rammer, så der giver mulighed for udvidet
samarbejde med kommunen, idet der i den samme bygning vil være både lægepraksis og kommunale
satellitfunktioner i form af sygeplejeklinik og Jobcenter. Dette giver også mulighed for at arrangere
møder mellem kommunen og lægepraksis eller alternativt møder, hvor både kommune, almen praksis
og borgere er repræsenteret.. Endvidere indrettes der plads til privatpraktiserende fodterapeut.
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3.

Formålet med et sundhedshus på Ærø

Der er to hovedformål med at samle alle regionale og kommunale funktioner i et hus, nemlig
1. skabe den nødvendige nærhed og tryghed for de borgere i Region Syddanmark, der er bosat i
områder, hvor der er langt til nærmeste specialiserede sygehusfunktion.
Det vurderes, at det at samle en række sundheds og borgerrettede funktioner på dels på
sygehuset i Ærøskøbing og dels i Marstal giver borgerne på Ærø en lettere adgang til
sundhedsydelser, idet de alle vil kunne findes indenfor de samme fysiske rammer.
2. At samlingen og det nye fællesskab kan bidrage til at udvikle og afprøve mere integrerede og
sammenhængende sundheds og borgerrettede ydelser og vil kunne skabe et fordrende miljø
i forhold til samarbejde og samordning på Ærø i forbindelse med det enkelte patientforløb.
Det er tanken, at der på Ærø skal skabes en helhedsorienteret løsning med hele øen som projekt.
Patienten i centrum
Det at samle en række faggrupper i samme sundhedshus vurderes endvidere at kunne skabe bedre
rammer for at samarbejde i forbindelse med arbejdet med de mere ’tunge patienter’, som typisk
kræver meget koordinering og planlægning. En del af de barrierer, som eksisterer i forhold til at
samarbejde på tværs af faggrupper og sektorer forventes at blive nedbrudt, idet fagpersonerne vil
være inden for hinandens rækkevidde. Dertil kommer, at der vil blive arbejdet med at indgå lokale
aftaler med de praktiserende læger i sundhedshuset, som kan facilitere det samarbejde, som de
gældende overenskomstmæssige forudsætninger ikke umiddelbart skaber rammerne til. Det vil derfor
under disse forudsætninger blive lettere og mere naturligt at indgå i et samarbejde om at opnå
målsætninger for den specifikke patient eller patientgruppe i samhørighed og med størst muligt fagligt
fællesskab.
Den ældre medicinske patient
Samarbejde mellem praktiserende læger og hjemmeplejen udbygges omkring de ældre patienter, idet
der vil være forbedrede muligheder for at afholde netværks og temamøder med repræsentation fra
både almen praksis og kommunerne. Endvidere vil der blive etableret et samarbejde mellem
sygeplejen på sygehuset og hjemmesygeplejen. De mange ældre borgere på øen betyder, at der er et
stort pres på den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje specielt i mere akutte situationer.
Derfor søges der indgået aftale, hvor kommunen køber sig til akutpladser på sygehuset, som er fuldt
bemandede døgnet rundt. Der pågår for øjeblikket drøftelse heraf.
Den kroniske patient
Derudover er der hele området omkring de kronisk syge patienter. Idet flere og flere danskere lider af
en eller flere kroniske sygdomme, er der et stigende behov for et sundhedsvæsen, der kan
imødekomme behovene fra disse borgere. Nogle har brug for pleje/behandling fra hjemmeplejen,
patientrettede forebyggelsestiltag, sundhedsfremmende indsatser og/eller regelmæssige besøg hos
den praktiserende læge. Andre borgere har behov for en samlet sundheds og socialfaglig indsats.

Ærø Kommune

Dette understreger behovet for lokalt forankrede sundhedstilbud, der med systematik og
velorganiseret samarbejde kan afhjælpe borgeren, så tæt på eget hjem som muligt.
Telemedicin
I sundhedshuset skal der også være fokus på afprøvning, implementering og anvendelse af
telemedicinsk udstyr og kommunikation, f.eks. videokonferencer, i forhold til blandt andet
sygehusspecialerne med henblik på at friholde borgerne for den lange transport til et større sygehus
på fastlandet.
Andet
Afslutningsvis skal det nævnes, at der i sundhedshuset også forventes at blive skabt gode rammer for
børnefamilier og kommende børnefamilier, idet der vil indgå både jordemoderkonsultation og
sundhedsplejerske samt de praktiserende læger. Her tænkes blandt andet på kontinuerligt forløb for
den gravide samt en mulighed for, at de involverede fagpersoner kan konferere i de situationer, hvor
der er behov for det. Endvidere vil der i de renoverede lokaler kunne afholdes fødselsforberedelses
og forældrekurser.
4.

Funktioner på sygehuset i Ærøskøbing samt i lægepraksis i Marstal

Den overordnede vision bag etableringen af sundhedshus på sygehuset i Ærøskøbing er, at huset
udover sygehusfunktioner skal levere nødvendige lokale og ikkespecialiserede tilbud, der bør være i
nærheden af borgerne, når den specialiserede sygehusstruktur ændres, og der dermed bliver relativt
langt til de sygehuse, som kan tilbyde de specialiserede funktioner.
Sygehuset i Ærøskøbing indeholder på nuværende tidspunkt en række sygehusfunktioner samt en
lægepraksis med to læger. Derudover er der i satellitfunktion en dag om ugen også en kiropraktor på
sygehuset. Ved etableringen af et sundhedshus på Ærø forventes sygehuset ydermere at komme til at
indeholde den kommunale hjemmepleje, sundhedsplejen samt kommunale tilbud indenfor
forebyggelse, rehabilitering, rådgivningsfunktioner og arbejdsfastholdelse. Målet er at sammentænke
kommunale og regionale opgaver og dermed skabe en synergieffekt.
Visionen bag at placere Jobcenter og Lægehus under samme tag i Marstal er at styrke samarbejdet
omkring de syge borgeres arbejdsmarkedstilknytning.
I det følgende er en liste over de kommunale funktioner, som man ønsker at flytte ind på sygehuset.
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Nye kommunale funktioner på Ærø sygehus
Kommunale aktiviteter
Bemærkninger
Hjemmesygeplejen
· Sygeplejeklinik m. håndvask / brusefaciliteter
· Venteværelse*
· Undervisningslokale til sundhedsfremme og forebyggelse,
patientuddannelse, rehabiliteringsundervisning mv.*
· Depot til sygeplejeartikler
· Kontor med 7 arbejdspladser
Genoptræning – både
specialiseret og almen.
Ergoterapeut
Forebyggelsesterapeut

Sundhedsplejen
Alkoholkonsulent
Diverse støttegrupper og
samtalegrupper under
famlieafdelingen/socialpsykiatrien
Personalefaciliteter

·
·
·
·
·

Træningsfaciliteter – fælles for både sygehusfysioterapeut
og kommunale fysio/ergoterapeuter
Undervisningslokale til brug ved rehabiliteringsundervisning,
og borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelsestilbud.*
Venteværelse*
Handicaptoilet ifm. træningsfaciliteterne
Kontorfaciliteter til 8 terapeuter

Undervisnings/undersøgelsesrum
Samtalerum
(Behov ca. en dag om måneden)
Samtale/undervisningsrum
·
·
·

Omklædningsrum
Bad/toiletter
Kantine/personalerum

Der vil i Marstal Sundhedshus være følgende kommunale funktioner : Sygeplejeklinik,
hjemmehjælpsgruppe og jobcenter. Endvidere etableres der plads til en privatpraktiserende
fodterapeut.
Nye funktioner på det tidligere rådhus i Marstal
Aktiviteter
Bemærkninger
Lægehus
Del af stueetagen udlejes til Marstallægerne
Kommunal sygeplejeklinik
I stueetagen
Privat Fodklinik
I stueetagen
Jobcenter samtalerum
I stueetagen
Jobcenter administration
På 1. sal
Jobcenter jobklub
På 1. sal
Hjemmehjælpergruppe Øst
På 1. sal
Fælles kantine
På 2. sal
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5.

Byggebeskrivelse og budget
2

På sygehuset etableres sundhedsfunktioner i et bygningsareal på ca. 1.050 m , jf. beskrivelsen af
aktiviteter og funktioner i et kombineret sundhedshus og sygehus. Indretningen af sundhedshuset sker
således, at hovedparten af sundhedshuset etableres indenfor bestående bygningsmæssige rammer,
mens der etableres en træningshal til genoptræning i en mindre tilbygning. Etableringen af dette
sundhedshus andrager 6,6 mio. kr.
I Marstal vil der være behov for at indrette stueetagen i Marstal tidligere rådhus til at kunne rumme
praksis for 3 læger og en uddannelsesplads, kommunal sygeplejeklinik, fodterapeutklinik og 4
samtalerum for jobcenteret, der har administration og jobklub placeret på 1. sal i samme bygning.
Lægepraksis i Marstal inkl. de kommunale funktioner i stueetagen andrager 3,4 mio. kr.
Der er til byggeprogrammerne udarbejdet anlægsbudget for etablering af sundhedshusene.
6.

Tidsplan

Sundhedshusene vil blive taget i brug i 2013 afhængig af Ærø kommune og dennes rokadeplan for
flytning af personale.
Der er til byggeprogrammerne udarbejdet tidsplan for etablering af sundhedshusene.
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