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Ændring af placering af sundhedshuset i
Nordborg samt ændring i sammensætningen af
funktioner, der skal indgå i sundhedshuset
Notat
otat Sundhedshuset i Nordborg – ændringer

Siden det ministerielle tilsagn om statslig støtte fra IndenrigsIndenrigs og Sundhedsministeriets puljer til
facilitering af løsninger på det præhospitale område
område m.v. af 22. marts 2011, har Sønderborg
Kommune og Region Syddanmark arbejdet videre med færdiggørelsen af en endelig
projektbeskrivelse til ministeriel godkendelse. I perioden er der sket ændringer dels i forhold til selve
placeringen af sundhedshuset og dels i forhold til, hvilke funktioner, der skal indgå.
Placering af sundhedshuset
I forbindelse med udformningen af den oprindelige projektbeskrivelse vedr. etablering af et
sundhedshus i Nordborg blev der peget på, at sundhedshuset skulle placeres i et tidligere plejehjem i
Nordborg. Efter det ministerielle tilsagn vedr. sundhedshuset pågik en række overvejelser i forhold til
det initiale forslag til placering af sundhedshuset. Begrundelsen for disse overvejelser var dels, at der
opstod en formodning om, at ikke alle funktioner ville kunne være der, idet der over tid kom
tilkendegivelser fra flere parter om interesse i at indgå i sundhedshuset, og dels at bygningens stand
på baggrund af en tilstandsrapport vurderedes at være i dårligere stand end først antaget.
Dette medførte en række forslag fra lokale borgere i Nordborg-området
Nordborg området til, hvor man mest
hensigtsmæssigt kunne placere et kommende sundhedshus. Sideløbende undersøgte Sønderborg
kommune, hvorvidt der kunne være andre kommunale bygninger i Nordborg, som ved ombygning
med fordel ville kunne anvendes til sundhedshus.
Der nedsattes på baggrund af disse overvejelser en politisk styregruppe med repræsentanter fra såvel
kommunen som regionen, der på et møde den 13. april 2012
2012 traf beslutning om, at det skulle indstilles
til Sønderborg Byråd, at det kommende sundhedshus i Nordborg skulle placeres i det tidligere rådhus
på Mads Clausens Vej 13 i Nordborg. Begrundelsen herfor var blandt andet nærhed til bymidte,
bymidte
bygningens gode stand og kvadratmetermæssige volumen, hvoraf sidstnævnte ville kunne skabe
mulighed for, at alle sundhedsprofessionelle,
sundhedsprofessionelle som havde vist interesse for det, kunne indgå.
Sønderborg Byråd
yråd vedtog som følge af indstillingen fra den politiske styregruppe den 2. maj 2012, at
sundhedshuset skulle etableres i det tidligere rådhus på Mads Clausens Vej 13 i Nordborg.

Side 1 af 3

Praktiserende sundhedsfaglige i sundhedshuset (regionale funktioner)
Efter Sønderborg kommunes behandling og vedtagelse af placeringen af det kommende sundhedshus
sundhed
i Nordborg, inviterede Region Syddanmark og Sønderborg kommune i fællesskab de praktiserende
sundhedsfaglige i Nordborg og omegn til et informationsmøde om det kommende sundhedshus.
Mødes afholdtes den 27. juni 2012 og havde til formål dels at informere om det kommende
sundhedshus, herunder om visioner for samarbejde samt forventninger til tidsplan og økonomi, og
dels at invitere de praktiserende sundhedsfaglige i Nordborg og omegn til at indgå i det kommende
sundhedshus.
Ved tilbagemeldingsfristen
eldingsfristen medio august 2012 var der indkommet et foreløbigt tilsagn om at indgå i
sundhedshuset fra to praktiserende fysioterapeuter, en praktiserende fodterapeut, en praktiserende
psykolog samt fra tandlægen i Nordborg.
Idet der endnu ikke er udarbejdet
ejdet huslejekontrakter mm,, er der ikke tale om et endeligt bindende
tilsagn fra de regionale aktører, men der er indgået aftale med dem om, at de løbende vil blive
involveret i processen og at de, efter et endeligt ministerielt tilsagn om midler til etablering
etabl
af
sundhedshuset i Nordborg atter vil blive indkaldt til et møde, hvor formålet vil være at blive langt mere
konkrete i forhold til det kommende sundheds i Nordborg.
De praktiserende læger i Nordborg
Nordborg og omegn er rekrutteringstruet i forhold til at sikre den fremtidige lægedækning, hvilket er en
af de primære årsager til, at der er opstået et ønske om at etablere et sundhedshus i Nordborg.
Nordborg Det er
forhåbningen såvel som forventningen,
forventningen, at et sådant sundhedshus vil bidrage positivt til rekrutteringen
rekrutter
af nye læger til området.
Sideløbende med processen vedr. placering og indretning arbejder regionen derfor løbende med
rekruttering af læger til at flytte ind i det kommende sundhedshus. Det har betydet, at et lægehuset
med to kapaciteter i den nærliggende
iggende by Havnbjerg, inkl. den yngre læge, som den 1. januar 2013 er
startet der, flytter til sundhedshuset i Nordborg,
Nordborg når dette er færdigt. Der vil desuden i løbet af 2013
blive afholdt orienteringsmøder for de af regionens yngre læger, som er på vej i praksis. Formålet med
disse møder er dels at gøre opmærksom på det kommende sundhedshus, og dels at give
interesserede læger en mulighed for at være med fra starten i forhold til indretning og samarbejde.
Det er forventningen, at sundhedshuset på sigt vil skulle rumme op til seks læger, hvilket der vil blive
gjort plads til, men foreløbigt er der kun indgået aftale med en praksis med to kapaciteter om at flytte
ind.
Kommunale funktioner i Sundhedshuset
I forhold til den foreløbige projektbeskrivelse er der to ændringer for så vidt angår de kommunale
funktioner i Sundhedshuset.
Tidligere var der forudsat etableret en træningssal til brug for kommunale træningstilbud på det
de
borgerrettede forebyggelsesområde. I den mellemliggende periode har Sønderborg Kommune
K
arbejdet videre med udviklingen af kommunale tilbud i det nære sundhedsvæsen og med
formuleringen af en rehabiliteringsstrategi for hele den kommunale virksomhed. Som følge heraf er
træningsdelen af de borgerrettede tilbud fremadrettet samlet på andre
andre centralt beliggende matrikler af
hensyn til kvaliteten af indsatserne
ne samt en effektiv udnyttelse af de anvendte ressourcer. Den
tidligere påtænkte træningssal er derfor udgået af projektet.
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I den nuværende kommunale anvendelse af rådhusbygningen i Nordborg
Nordborg er der blandt andet placeret
en filial af kommunens Borgerservice i huset. Undervejs i udviklingsprocessen er en
e placering af
sundhedstilbud og Borgerservice i samme bygning af flere af de private aktører fremhævet som et
gode. Da der er forholdsvis god plads i rådhusbygningen, og da Borgerservices arealbehov ikke er
overvældende stort, er der således mulighed for at bibeholde funktionen i bygningen på den for
borgerne i Nordborg velkendte placering.
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