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Velkommen til

Fremtidens Sygehus Sønderjylland
Sønderborg

• Specialsygehus
• Kortere ventetid med ni operationsstuer
• Skadestuefunktion – åben døgnet rundt

Ny struktur sætter

Patienterne
i centrum
Sygehuset i Sønderborg bliver specialsygehus, og borgerne  
kan fortsat forvente at få den rette hjælp, når de har brug
for den.
Den nye sygehusstruktur for Region
Syddanmark betyder også store
ændringer for regionens sønderjyske
sygehuse. Når den nye sygehusstruktur er
helt gennemført om 8-10 år betyder det,
at Sygehus Sønderjylland har:
•

•
•

Akutsygehus i Aabenraa med fælles
akutmodtagelse samt et psykiatrisk
sygehus
Specialsygehus i Sønderborg med
døgnåben skadestuefunktion
Sammedagssygehus i Tønder med
skadeklinik

Der følger mange nye tiltag med
fremtidens sygehuse. Målet er at give
syddanskerne et sundhedsvæsen i
verdensklasse. Derfor er der fokus på at
bevare den høje kvalitet.
Den ambulante behandling er i stærk
vækst, og her får sygehuset i Sønderborg
en central rolle.

Sådan kommer fremtiden til at se ud:
Specialsygehus
Sygehuset i Sønderborg får en række
funktioner:
•
•
•
•

Visiterede akutte medicinske patienter
Ambulante behandlinger inden for en række
medicinske og kirurgiske specialer
Visse kroniske sygdomme
Ortopædkirurgi, der kræver indlæggelse, for
eksempel hofteoperationer

Ambulant behandling – hjem samme dag
1

Sygehuset i Sønderborg får ni operationsstuer, hvor
der blandt andet vil være planlagte ortopædkirurgiske
patienter, for eksempel knæ- og skulderoperationer.
Herudover placeres en række serviceydelser på sygehuset:
• Røntgen, CT-, MR- og ultralydsscanninger
• Blodprøver
• Hjerteundersøgelser
• Lungefunktionsundersøgelser
• Svangerambulatorium og jordemoderkonsultationer

Skadestuefunktion

Vi er her 24 timer i døgnet

Sygehuset i Sønderborg fik 1. september 2009
døgnbemandet skadestuefunktion. Skade
24
stuefunktionen er bemandet med special
uddannede behandlersygeplejersker, som kan
behandle en lang række mindre skader og ikke alvorlige
sygdomme.

Skadestuefunktionen er døgnåben, hvor skadeklinikken
hidtil kun har været åben fra kl. 8.00-22.00.

Der er lægelig back-up, hvor behandlersygeplejerskerne
har mulighed for at rådføre sig med lægerne.

Akutbilen bliver fra 2011 døgndækkende, hvor den
tidligere kun har kørt i dagtimerne.
Skadestuefunktionen kan også trække på lægebilerne fra
Aabenraa og Flensborg. Så hjælpen er nær, hvis du får
brug for den.

Åben hele døgnet
Hvis du kommer til skade, kan du
tage direkte på skadestuefunktionen på sygehuset i Sønderborg
– og nu hele døgnet. Specialuddannede behandlersygeplejersker
står klar til at hjælpe dig med min
dre skader. I de fleste tilfælde vil
de kunne afslutte din behandling.
Mere alvorlige skader behandles i
Aabenraa.

Kvalitet hele døgnet
Der bliver investeret i sygehuset i Sønderborg, så de fysiske
rammer bliver tilpasset de nye funktioner.
Regionen investerer 12 mia. kr. i alle sine sygehuse.

med åbningen af skadestuefunktionen den 1.
september 2009.

Sygehuset i Aabenraa, som bliver akutsygehus
bliver udbygget for 1,4 mia. kr.

De bygninger, der ikke skal bruges til sygehus i
fremtiden, rummer en helt særlig mulighed for
at skabe noget nyt til gavn for hele Sønderborgområdet. Derfor har Region Syddanmark alle
rede inviteret Sønderborg Kommune og andre
relevante parter til at deltage i dette arbejde.

Sygehuset i Sønderborg bliver ombygget
for omkring 250 mio. kr. for at få sygehuset
tilpasset fremtidens funktioner. Den første
investering i Sønderborg skete i forbindelse

