
        Borgermøde 13. juni 2022 kl. 19.00-21.00 i Arena Assens 

Optageområder  på  Fyn 

- og  den  fremtidige  profil  
for  Svendborg  Sygehus  

https://19.00-21.00


   

VELKOMMEN 

• Ved regionsrådsformand Stephanie Lose 
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Hvad  skal  vi  i  aften? 

• Oplæg ved koncerndirektør Kurt Espersen 
– 

og Svendborg Sygehus bliver specialsygehus 

– Scenarier for fremtidige optageområder Fy 

• Drøftelser ved café-borde 

• Opsamling og videre proces 

• Tak for i dag 

13-06-2022 

Orientering om ændringer, når det nye OUH i Odense tages i brug 
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Svendborg  Sygehus  som  
specialsygehus 

• Oplæg ved koncerndirektør Kurt Espersen 
– Orientering om ændringer, når det nye OUH i Odense tages i brug 

og Svendborg Sygehus bliver specialsygehus 

– Scenarier for fremtidige optageområder Fyn 

13-06-2022 
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OUH  Odense  Universitetshospital  
og  Svendborg  Sygehus 

• OUH Odense Universitetshospital (akutsygehus) 
– Optageområde: 

• Odense og Nordfyns kommuner 

• OUH Svendborg Sygehus (akutsygehus / specialsygehus) 
– Optageområde: 

• Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Assens, Nyborg, Kerteminde, 
Langeland og Ærø kommuner 

• OUH Nyborg Sygehus (sammedags-sygehus) 

• OUH Ærø Sygehus (Ø-sygehus) 

13-06-2022 
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Den  fremtidige  profil  for  Svendborg 

Fremtidens Svendborg Sygehus 

• Specialsygehus med bred vifte af behandlingstilbud 

• Profilen bygger på regionsrådets beslutninger fra 2010 og 
frem 

• Modernisering af fysiske forhold: 

o flest mulige én-sengsstuer, 

o samling af ambulante funktioner, 

o modernisering af installationer, ventilation m.v. 

13-06-2022 
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Den  fremtidige  profil  for  Svendborg  1/2 

• Stor og bred medicinsk / ældremedicinsk funktion. 

• Modtagelse hele døgnet af visiterede akutte patienter, herunder 
hjertepatienter, i et medicinsk modtageafsnit 

• Omfattende planlagt kirurgi (med behov for indlæggelse) inden for 
visse specialer samt dagkirurgi – betjener hele OUH’s 
optageområde 

• Veludbyggede ambulante funktioner inden for medicin og kirurgi, 
herunder stort hjerteamb. og demensklinik for hele OUH 

• Skadeklinik med lægelig back-up, kl. 8 – 22 

• Fødefunktion for ukomplicerede fødsler samt 
jordemoderkonsultation 

• Neurorehabiliteringsfunktion for hele OUH, samt for hele regionen, 
hvis patienter har behov for respirator 

13-06-2022 
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Den  fremtidige  profil  for  Svendborg  2/2 

• Dialyse for patienter fra 1/3-del af OUH’s 
optageområde (syd for Haarby-Ringe-Nyborg) 

• Diagnostisk center - hele OUH’s optageområde 

• Kliniske støttefunktioner: radiologi, laboratorier 
samt anæstesi, opvågning og intensiv 

• Serviceafdelinger 

• Forskning (herunder excellence-center som forsker i 
kamerapille-teknologi til screening for tarmkræft) 

• Læring- og uddannelsesaktiviteter 
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Patienter  fra  hele  Fyn  (ex.  Middelfart)  
behandles  i  Svendborg 

• Demensudredning (Demensklinik - neurologi) 

• Neurorehabilitering (indlagte) 

• Udredning af patienter med potentielt livstruende 

sygdomme uden kendt diagnose 

(Diagnostisk Center) 

• Visse typer af planlagt kirurgi og dagkirurgi 
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Uændret  i  Odense  
når  Svendborg  bliver  specialsygehus 

Patienter  fra  Svendborgs  optageområde  

Aktivitet Eksempler Behandling i dag – Ændres? 
hvor? 

Svær åndenød KOL-patienter Nærmeste sygehus Nej 

Hjertestop Odense Nej 

Højt Hjerteoperationer, Odense Nej 
specialiserede neurokirurgi, stor 
behandlinger blodprop i hjertet 

Akut livstruende Meningitis, svær Odense Nej 
sygdom blodforgiftning 

Børn Odense Nej 

13-06-2022 
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Uændret  i  Svendborg  
når  Svendborg  bliver  specialsygehus 

Patienter  fra  Svendborgs  optageområde  

Aktivitet Eksempler Behandling i Ændres? 
dag - hvor? 

Svær åndenød KOL-patienter Nærmeste Nej 
sygehus 

Visiteret akut Væskemangel, Svendborg Hovedregel nej, men 
medicin / lungebetændelse, afhænger af 
ældremedicin KOL-patienter, visitationsretningslinjer 

hjertepatienter 

Planlagt medicin / Hjerte-, lunge-, Svendborg Nej 
ældremedicin – dialyse, demens-
indlagt eller udredning m.v. 
ambulant 

Ukomplicerede Svendborg Nej 
fødsler 
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Aktivitet Eksempler  Behandling   i  dag Ændres? 
- hvor? 

 Visse  slags  Tyktarmskræft Svendborg  Nej  
planlagt kirurgi (indlæggelse), 12 

 urinvejsoperation 
(samme-dag) 

 Kirurgi -  Forundersøgelser Svendborg Nej 
ambulatorier  og kontroller 

 Radiologi  /  MR, CT Svendborg  Nej  (dog  flytter 
skanninger  ”Almindelig”  akutte  kirurgiske 

 røntgen  forløb  til Odense) 

Skader  De  fleste  mindre Svendborg Nej 
skader 

13 06 2022- -

Dialyse Svendborg Nej 

Uændret  i  Svendborg  
når  Svendborg  bliver  specialsygehus 

Patienter  fra  Svendborgs  optageområde  



  
  

      

   
  

  

 
 

     
  

Ændringer  
når  Svendborg  bliver  specialsygehus 

Patienter  fra  Svendborgs  optageområde  

Aktivitet Eksempler Behandling Ændres? 
i dag - hvor? 

Akut kirurgi Fjernelse af Svendborg Ja, til Odense 
blindtarm 

Større skader Mistanke om Svendborg Ja, til Odense 
større brud mv. 

Visse akutte Ved tvivl om Svendborg Ja, til Odense, 
medicinske diagnose (afhænger af 
patienter visitationsretningslinje) 

13-06-2022 
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Indgange  og  beredskab  
i  den  akutte  situation  (somatik) 

• Primære indgange (somatik) 
– Egen læge eller lægevagten 

– Skadesvisitationen i Region Syddanmark 

– 1-1-2 alarmcentralen 

– Den kommunale sygepleje 

• Beredskab/behandling 
– Egen læge eller lægevagt 

– Præhospitale beredskab: akutlægebil, akutbil, ambulance, 
helikopter, akuthjælpere, hjerteløbere, 

– Akutmodtagelser, skadestuefunktioner, skadeklinikker, Ø-sygehus 

– Kommunale akutfunktioner 

13-06-2022 
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Ved  akut  behov  for  
undersøgelse  /  indlæggelse 

Sker typisk via egen læge, vagtlæge, akutlægebil, ambulance, helikopter 

 Mulighed for undersøgelse / indlæggelse døgnet rundt i Svendborg, hvis funktionen 
er i Svendborg. 

 Den akutte medicinske modtagelse forbliver i Svendborg og kan tage imod 
døgnet rundt. 

 Man skal til Odense hvis funktionen kun findes i Odense. Det gælder også i dag. 
 Ændring: Fremtidigt er der kun akut kirurgi i Odense. 

Eksempler: 

 Børn skal fortsat til Odense, hvor der er børnemodtagelse. 

 Mistanke om blindtarmsbetændelse vil fremtidigt skulle ses i Odense (døgnet rundt) 

 Undersøgelse eller indlæggelse for lungebetændelse kan fortsat ske døgnet rundt i 
Svendborg. 

13-06-2022 
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Ved  akut  behov  for  behandling  af  skade 
Sker typisk via skadevisitation, egen læge/lægevagt: 

 Behandling af større skader skal til Odense døgnet rundt. 
I dag: 

 Visse større skader behandles i Odense. 

 Efter kl. 21 behandles ortopædkirurgiske skader kun i Odense. 

 Mindre skader kan behandles i Svendborg i skadeklinik med 
lægelig backup 
 Fremtidige åbningstider i skadeklinik med lægelig backup: Kl. 8-22 

 I tidsrummet kl. 22-8 vil man skulle køre til Odense. 

13-06-2022 
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Hvad  kan  jeg  få  behandlet  i  en  
skadeklinik  med  lægelig  backup? 
• De fleste mindre skader, herunder på albue, knæ, skulder, 

• Mistanke om fraktur eller forstuvning på håndled, hånd, 
finger, arm, fod, tå, ankel (vurdering, røntgen, evt. sættes på 
plads, evt. gips) 

• Sprunget achillessene (vurderes og fikseres) 

• Fjernelse af løse fremmedlegemer i øjne, øre og næse, hud 

• Insektstik og bid 

• 1. grads- og mindre overfladiske 2. grads forbrændinger på 
krop 

• Sårskader 

13-06-2022 
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1-1-2  patient  – hvor  køres  man  hen  i  dag? 

Kørsel A: Akut og livstruende/førlighedstruende: 

Mange kørsler til OUH Odense fra alle kommuner: 

• Visse behandlinger foregår kun i Odense 

• En del borgere i Svendborgs optageområde har OUH 
Odense som nærmeste sygehus og køres hertil ved 
akut, livstruende sygdom 

Kørsel B: Akut og alvorlig, men ikke livstruende: 

Mange kørsler til OUH Svendborg i en stor del af 
kommunerne afspejler optageområderne på Fyn. 

13-06-2022 
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1-1-2  patient  – hvor  køres  man  hen  i  dag? 
Kørsel A Kørsel B 

Optageområde Svendborg Odense Svendborg Odense Svendborg 
Assens Kommune 152 24 412 777 
Faaborg-Midtfyn Kommune 140 73 426 1.042 
Kerteminde Kommune 110 6 330 344 
Nyborg Kommune 93 39 325 704 
Svendborg Kommune 267 108 522 1.339 
Langeland Kommune 29 34 92 387 
Ærø Kommune 12 6 10 19 

Optageområde Odense Odense Svendborg Odense Svendborg 
Odense Kommune 693 5 6.331 111 
Nordfyns Kommune 129 868 14 
Data for perioden 1. sep. 2021 - 20. feb. 2022 

13-06-2022 
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Der  er  iboende  udfordringer  og  dilemmaer  i  
de  eksisterende  optageområder 

• Langt de fleste borgere fra Kerteminde, Assens og 
Nyborg kommuner vil have kortere transportafstand og 
transporttid til det nye OUH 
– Det er også tilfældet i dag, men det forstærkes af den 

geografiske placering af det nye OUH tæt på motorvejen 

• Behov for velfungerende sygehus i Svendborg 

• Fremtidige beslutninger skal bygge på hensyn til patienter 
og pårørende, samt til økonomi, rekruttering og effektivitet 
– Nok mere ambulant aktivitet i Svendborg 

– OBS på fysiske rammer i Odense 

13-06-2022 

20 



Nuværende  optageområder  OUH 
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Ens  køretid  til  det  nye  OUH  og  Svendborg:  

ca.  100.000  indb.  i  underlag  for  Svendborg  Sygehus 
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I  et  vist  omfang  hensyn  til  køretid  til  det  nye  OUH  og  

Svbg:  ca.  115.000  indb.  i  underlag  for  Svbg.  Sygeh 

13-06-2022 
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Længere  køretid  til  Svendborg  Sygehus:  

ca.  150.000-160.000  indb.  i  underlag  Svbg Sygehus 
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Mulige  scenarier  for  optageområder  
(akutte  visiterede  medicinsk/geriatriske  pt.  ) 

1. Uændret optageområde og uændret dimensionering (gul streg) 

Underlag på ca. 225.000 indbyggere for Svendborg Sygehus 

2. Der tages i fuldt omfang hensyn til køretid til nærmeste hospital (rød streg). 

Underlag på ca. 100.000 indbyggere for Svendborg Sygehus. 

Ca. 125.000 indbyggere fra Kerteminde, Assens og dele af Nyborg og 
Faaborg- Midtfyn kommuner behandles på det nye OUH. 

3. Der tages i et vist omfang hensyn til køretid til nærmeste hospital (grøn streg) 

Underlag på ca. 115.000 borgere for Svendborg Sygehus 

Ca. 110.000 indbyggere fra Kerteminde, Assens og dele af Nyborg og 
Faaborg- Midtfyn kommuner behandles på det nye OUH 

4. Der tages i mindre grad hensyn til køretid til nærmeste hospital (blå streg) 

Underlag på ca. 150.000 – 160.000 indbyggere for Svendborg Sygehus 

Ca. 65.000 – 75.000 indbyggere fra Kerteminde Kommune samt dele af 
Assens, Faaborg-Midtfyn og Nyborg kommuner behandles på det nye OUH 

13-06-2022 
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Betydning  /  konsekvenser  
ved  ændret  optageområde 

• Rødt scenarie (2): 55-60 medicinske/ ældremedicinske 
senge flyttes fra Svendborg til Odense 

• Grønt scenarie (3): 45-50 medicinske/ ældremedicinske 
senge flyttes fra Svendborg til Odense 

• Blåt scenarie (4) : 25-33 medicinske/ ældremedicinske 
senge flyttes fra Svendborg til Odense 
(Ud af aktuelt 112 medicinske/ældremedicinske senge) 

• Tilknyttet intensiv og radiologisk aktivitet samt 
opfølgende medicinsk ambulant aktivitet vil naturligt 
følge med 

13-06-2022 
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Specialsygehuse  og  optageområder 

Svendborg Vejle Sønderborg 

Optageområde Ca. 226.000 Ca. 125.000 75-100.000 
(afhænger dog 
af speciale) 

Medicinske senge 64 (ex. 35 46-48 
ældremedicin) 

FAM/modtageafsnit 16 16 + flystole mv. 14 

I alt 80 51+ 60-62 

OBS: Forskelle i patientforløb og måder at opgøre 
sengekapacitet på, kan påvirke tallene. 

13-06-2022 
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Styrkede  tilbud  i  Svendborg 

Meget vil være uændret på OUH Svendborg Sygehus 

Overvejelser om: 

• Medicinsk daghospital med flere medicinske tilbud til 
borgere på Sydfyn 

• Center for planlagt kirurgi 

• Samle hoftenære frakturer fra hele OUH’s område 

• Faglige fyrtårne – måske bl.a. for demensbehandling 

• Andet? - proces 

13-06-2022 
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Transportmuligheder  på  Fyn 

Tilgængelighed for pårørende ved indlæggelse 

• Vejnet for biltrafik (og herunder ambulancer) 
– motorvej øst-vest til Odense 

– Svendborg-motorvejen via Ringe 

– Landeveje 

• Jernbane og letbane 
– Tog øst-vest til Odense + letbane til det nye OUH 

– Svendborg-banen nord-syd via Ringe + gå-afstand til sygehus 

• Busser 

• Flextrafik 

13-06-2022 
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Transport  på  Vestfyn 

Fra Til Køretid Køretid tog/bus/letbane 
bil og eventuel gang 

Assens Det nye OUH 38 min 75 min (1 skift) 

Assens Svendborg Sygehus 61 min 130 min (1 skift) 

Haarby Det nye OUH 29 min 47 min (1 skift) 

Haarby Svendborg Sygehus 47 min 110 min (1 skift) 
30 

Vester Hæsinge Det nye OUH 28 min 66 min (1 skift) 

Vester Hæsinge Svendborg Sygehus 40 min 86 min (1 skift) 

Faaborg Det nye OUH 37 min 80 min (1 skift) 

Faaborg Svendborg Sygehus 34 min 43 min (direkte) 

13-06-2022 



   
  

     

   

     

    

     

    

     

   

Transport  på  Østfyn 

Fra Til Køretid bil Køretid tog/bus/letbane 
og eventuel gang 

Nyborg Det nye OUH 21 min 40 min (1 skift) 

Nyborg Svendborg Sygehus 41 min 60 min (direkte) 

Ørbæk Det nye OUH 25 min 40 min (1 skift) 
31 

Ørbæk Svendborg Sygehus 25 min 50 min (1 skift) 

Ryslinge Det nye OUH 16 min 55 min (2 skift) 

Ryslinge Svendborg Sygehus 19 min 60 min (2 skift) 

Hesselager Det nye OUH 37 min 85 min (2 skift) 

Hesselager Svendborg Sygehus 26 min 40 min (direkte) 

13-06-2022 



    
     

  

    
 

     
   

Opsamling 

 Stadig mange akutte funktioner 
på Svendborg Sygehus, når det 
bliver et specialsygehus 

 Mulighed for styrkede funktioner 
som specialsygehus 

 Dialog forud for beslutning om 
fremtidige optageområder på 
Fyn 

32 
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Hvad  tænker  du? 

Tal med en politiker og del dine overvejelser. 

 Hvad skal vi være opmærksomme på, når vi skal træffe den 
endelige beslutning? 

• Optage-områder på Fyn: Hvor skal vi køre hen? 

• Fremtidig profil for Svendborg Sygehus: Hvad er et attraktivt 
sygehus? 

• Det fremtidige akutte beredskab: Hvordan sikrer vi tryghed 
for borgere på Fyn? 

13-06-2022 
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Temacafé:  Introduktion 

35 

3 temaer 

3 samtalerunder på 15 minutter 

1 ordstyrer pr bord: Direktør, chef, fageksperter fra regionen 

1-2 politikere pr. bord 

10-15 borgere pr. bord (fordel jer) 

Jeres opgave: Del jeres holdninger, lyt til andres, spørg 



    

  

  
   

   
  

Før  du  går… 

Skriv korte og klare 
pointer 

Aflever ved udgangen 

PS: Personhenførbart 
indhold bliver anonymiseret 
– dvs. minus navn, 
personlige data o.l. 

36 



 

Hvad  har  vi  hørt? 

• 3 politikere 

37 
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Videre  proces  

• Borgermøder 13. – 22. juni i Assens, Svendborg og Nyborg 

• Sundhedsudvalgsmøde 28. juni 2022: udvalget peger på 
forslag til fremtidige optageområder for det samlede OUH 

• Sundhedsudvalgsmøde 9. august og primo september: 
udvalget drøfter forslag til fremtidig profil for OUH 
Svendborg Sygehus 

• Regionsrådsmøde 26. september: beslutning om 
optageområder og profil for OUH Svendborg Sygehus 

13-06-2022 
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TAK  FOR  I  AFTEN! 

KOM GODT HJEM! 
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