Notat Sundhedshuset i Bogense – ændringer

Dato 6.september 2012

Efter det ministerielle tilsagn om statslig støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer
til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. af 22. marts 2011 har Region Syddanmark og Nordfyns Kommune arbejdet videre med færdiggørelsen af en endelig projektbeskrivelse til ministeriel godkendelse.
Indledningsvis skal det konstateres, at der i den oprindelige projektansøgning som udgangspunkt var medtaget ønsker til funktioner, som ikke kunne realiseres inden for den finansielle
ramme i ansøgningen. Her tænkes især på samling af den kommunale tandpleje og flytning af
jobcenter.
Herudover er der fra den oprindelige ansøgning af 15. februar 2011 sket følgende ændringer,
som bliver kommenteret:
-

De praktiserende læger
I den oprindelige ansøgning søges der om at placere 5 lægeklinikker i Sundhedshuset.
Efter flere forhandlinger med de praktiserende læger indrettes der fremadrettet til 4
lægeklinikker, hvilket svarer til en gennemsnitlig lægedækning på 1650 gruppe 1 sikre
pr. læge.

-

Kommunal tandpleje
Den kommunale tandpleje var i første omgang tænkt ind i Sundhedshuset indenfor den
økonomiske ramme, der er til rådighed for fase 1. Det har i midlertidig vist sig ikke at
være muligt at indeholde tandplejen. Tandplejen er fortsat i spil som et af de mulige
aktiviteter i anvendelsen af den resterende bygning i fase 2.

-

Lokal psykiatri
Nordfyns Kommune har efterfølgende valgt at placere samarbejdet omkring lokal psykiatri i Særslev lidt udenfor Bogense i forbindelse med omdannelse af ældreboliger til boliger målrettet borgere med sindslidelser.

-

Jobcenter
Placering af jobcenter personale har vist sig mest hensigtsmæssigt at være placeret i
Søndersø i stedet for, hvor der arbejdes med at fremme den elektroniske kommunikation mellem de praktiserende læger og jobcentret.

-

Frivilligcenter Nordfyn
Frivilligcenter Nordfyn tænkes fortsat placeret på Solgården, dog ikke i fase 1, men i fase 2.
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-

Speciallægekonsultation
Der er ikke givet rum til speciallægepraksis i sundhedshuset, da der ikke har været interesse fra speciallægepraksis herom.
Dertil kommer, at man med sundhedshuset i Bogense har haft et positivt problem i forhold til at indplacere alle de funktioner, som man i konkretiseringsfasen er nået frem til
bør være i huset, men som ikke var beskrevet i den oprindelige projektbeskrivelse.
Blandt andet ønsker praktiserende psykolog og jordemoder samt aktivitetscenter at være en aktiv del af husets dagligdag. Dertil kommer, at flere andre funktioner har været
mere pladskrævende end forventet.

-

Jordmoderen
Efter ønske fra de praktiserende læger er jordmoderen medtaget i Sundhedshuset, da
det derved skabes en større synergi mellem sundhedsplejen, jordmoder og de praktiserende læger til gavn for børnefamilierne i Bogense og omegn. Dette er en funktion, der
ikke var med i den oprindelige projektbeskrivelse.

-

Praktiserende psykolog
Den praktiserende psykolog i Bogense har tilkendegivet at hun ønsker at flytte ind i
Sundhedshuset i Bogense, hvilket giver nye muligheder for de praktiserende lægers
henvisningspraksis. Dette var en funktion, der ikke var med i den oprindelige projektbeskrivelse.

Fremtidig anvendelse af hele bygningen
I den første projektbeskrivelse var Sundhedshuset tiltænk at dække over den østlige del af
Solgården. I den nye projektbeskrivelse dækker Sundhedshuset over hele stueetagen undtagen det østligste ben, samt forskellige lokaler på 1. og 2. sal. Områderne på 1. sal og det østligste ben i stueetagen indgår i fase 2 grundet de bygningsmæssige muligheder.
Fase 2 iværksættes når den ministerielle godkendelse af projekt Sundhedshus i Bogense foreligger og når der er klarhed over hvordan det vindende licitationsbud er udformet.
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