Fælles Sundhedsklinik – en ny samarbejdsmodel imellem Haderslev Kommune og Region Syddanmark

Baggrund og idé.
Det nære sundhedsvæsen kendetegnes af at skabe helhed og sammenhængende borgerforløb i et tæt
samspil imellem de tre sundhedsaktører ‐ sygehuset, den praktiserende læge og kommunen.
Med dette oplæg til en ny form for en Sundhedsklinik tager vi yderligere et skridt i retning af at skabe
sundhedsydelser helt tæt på borgernes hverdag.
Udgangspunktet er taget i den kendte og bærende tanke om 'hvad der ikke er svært skal være nært' og
med en fælles kommunal/regional Sundhedsklinik hjælper vi dels borgeren i dennes nærmiljø og samtidig
aflaster vi det specialiserede sygehusvæsen for de lettere skadestueopgaver. Sygehuset løser de
komplicerede opgaver. Kommunen løser de lette opgaver. Dette er til gavn for borgerne og for
samfundsøkonomien.

Opgaver som kan løses i Sundhedsklinikken.
Faldskader
Sår ‐ skylning og syning
Øjenskylning
Blodprøvetagning
Sundhedssamtaler med forebyggende fokus
Generelle og alsidige kommunale sygepleje‐ og forebyggende sundhedsopgaver

Målgruppe og eksempler på borgercases.
Sundhedsklinikken vil hjælpe en række af de borgere, som kommer til skade i hjemmet, på boldbanen, på
arbejdspladsen og på gaden. Haderslev Kommunes Udvalg for Sundhed og forebyggelse ønsker at skabe et
nært sundheds‐skadetilbud for de 20 % af befolkningen, som har størst behov for den nære
sundhedsindsats. Heriblandt er den voksende gruppe af ældre og socialt ressourcesvage, som ikke har bil
og derfor meget vanskeligt vil kunne transportere sig til et skadetilbud i Aabenra eller Kolding.
Disse borgere undgår med det nære skadestilbud at skulle transportere sig over længere afstande end det
p.t. er tilfældet i Haderslev Kommune, men kan i nærmiljøet få en professionel og tryg primær‐
skadebehandling. Hovedparten af målgruppen forventes færdigbehandlet på Sundhedsklinikken og en
mindre del vil videresendes til Aabenraa eller Kolding Sygehus.

Borgerne i Haderslev Kommune udtrykker selv et ønske om at bevare et bynært skadestilbud i Haderslev.
F.eks. har der henover sommeren via kommunens facebook været udtrykt en meget stor støtte til
bevarelse af en skadeklinik. Målgruppen har her været børnefamilier, ældre og andre uden bil samt
borgere, som af andre årsager oplever større tryghed ved et lokalt skadestilbud.
Eksempler på borgercases.
1. Den ældre enlige dame, som er faldet på gaden hjælpes hen i Sundhedsklinikken og tilses af en
specialuddannet sygeplejerske. Der er ikke tegn på nogle brud, men hudafskrabninger bliver renset og
forbundet. Samtidig tages der en snak om hverdagen, kost og væske, medicin, boligforhold og borgerens
generelle sundhed. Dermed bliver det almindelige skadeklinikbesøg suppleret med en forebyggende
indsats, som både reducerer antallet af indlæggelser og kommunale hjemmeplejeydelser.
2. En 12‐årig dreng har under fodboldtræningen fået en hård tackling og kan ikke støtte på foden.
Forældrene er på arbejde og træneren kører ham hen på Sundhedsklinikken. Et røntgenbillede sendes via
telemedicin til en lægelig vurdering på Aabenraa Sygehus og afklarer, at der ikke er noget brud. Drengen
færdigbehandles for sin skade og får samtidig et par gode råd om kost og hvile, når man dyrker meget
sport. Forældrene spares for at tage fri fra arbejde og opgaven løses på lavest mulige omkostningsniveau.
3. En 40‐årig mand kommer under sit arbejde til skade på en byggeplads. Han har skåret sig i hånden og det
bløder kraftigt. En kollega kører ham på Sundhedsklinikken, hvor man renser og syr såret og begge er
tilbage på arbejdspladsen 1 time senere.
4. En psykisk syg kvinde, som bor på en bosted i kommunen har fået maling i øjet. Dels har hun ingen
pårørende tæt på og dels er hun utryg ved at skulle på skadestuen alene. En medarbejder følger hende til
Sundhedsklinikken, hvor øjet skylles. Imens får de en god snak med sygeplejersken om KRAM‐faktorer og
bivirkninger ved den medicin, som kvinden får for sin psykiske lidelse.

Organisering, volumen og financering.
Der er tale om en helt ny form for samarbejdsmodel mellem sygehus og kommune. Sundhedsklinikken
bemandes med kommunalt ansatte sygeplejersker med specialuddannelse og i tæt samarbejde med
speciallæger på Aabenraa eller Kolding Sygehus.
Der er opmærksomhed på, at denne samarbejdsmodel kræver en dispensation eller særaftale jf.
Sundhedsloven. Haderslev Kommune er indstillet på at søge ministeriet om en løsning på dette.
I 2013 blev der jf. oplysninger fra Region Syddanmark behandlet 4.564 patienter på skadeklinikken på
Haderslev Sygehus. Dette svarer til gns. 12 besøg pr. dag.
På trods af en ændret praksis til telefonvisitation i foråret 2014, forventes der fortsat at være et
tilstrækkeligt volumen til at bevare et lokalt skadestilbud i Haderslev Kommune – især når dette
kombineres med eksisterende kommunale sygepleje‐ og sundhedsopgaver og samles i en ny form for en
Sundhedsklinik. Yderligere kan der være en opgavemæssig og økonomisk gevinst ved en placering i nærhed
til lægevagten.

Modellen er således en udvidelse af de kendte former for skadeklinikker med lægelig bistand via
telemedicin (som f.eks. kendes fra Tønder)og bygger på en fælles financering imellem Haderslev Kommune
og Region Syddanmark. Projektet foreslås som et 3‐årigt pilotptojekt og financeret af midler fra Det nære
sundhedsvæsen.
De konkrete elementer i Sundhedsklinikken skal estimeres nærmere i et samarbejde mellem Region
Syddanmark og Haderslev Kommune, da der er praktiske og økonomiske detailoplysninger, som kommunen
ikke har adgang til.

