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142. Vedrørende mulighed for kommunal sygeplejeklinik og
genoptræning i Aalestrup Læge- og sundhedshus
Punktoplysninger
Sagsnr.: 02.00.00-P20-4061-18
Sagsbeh.: Maria Thorsager
Resumé
Der har været en dialog med initiativgruppen omkring Læge- og Sundhedshuset i
Aalestrup.
Initiativgruppen har opfordret Vesthimmerlands kommune til at flytte ind i den private
del af det kommende Læge- og sundhedshus i Aalestrup.
Forvaltningen anbefaler, at der fremsendes en betinget interessetilkendegivelse.
Baggrund
Der arbejdes på nuværende tidspunkt på en kravsspecifikation vedr. det kommende
byggeri, både den kommunale og den private del. I den forbindelse er der ønske om,
at Vesthimmerlands kommune giver tilsagn om indflytning i lokaler i den private del af
Læge- og sundhedshuset.
Administrationen kan pege på to områder, der vil kunne indgå i den private del af
Læge- og Sundhedshuset: En sygeplejeklinik og et lokale som fx kan anvendes af
sundhedscenter/sundhedspleje/jobcenter.
En flytning af kommunale funktioner, vil dog medføre merudgifter for kommunen, idet
der ikke betales husleje, hvor de har til huse i dag.
Hvis en flytning af kommunale tilbud til et sundhedshus skal give mening, skal det
medføre en merværdi ift. de nuværende rammer. Merværdien vil i dette tilfælde være
et samarbejde mellem aktørerne i sundhedshuset omkring de enkelte borgere.
Hvis kommunen skal påtage sig en merudgift (i form af husleje) ved en flytning af de
kommunale funktioner, er det derfor forvaltningens faglige anbefaling, at der bør
være en væsentlig merværdi for borgerne – og at mulighederne herfor undersøges
nærmere førend det tages endelig stilling til indgåelse af lejemål.
Der kan f.eks. være tale om et samarbejde om:
1.Den ældre, kronisk syge borger. Det vil kræve et tæt samarbejde mellem
sygehus, lægerne, sygeplejeklinik og sundhedscenter (vores tilbud til
kronikere), hvor borgeren går ét sted hen for at få den rette koordinerede
hjælp. I givet fald skal sundhedscenteret have lokale til kronikerindsats.
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2.Et sundhedscenter med fælles funktioner kan give mulighed for tæt samarbejde
mellem lægerne, sygeplejeklinikken og sundhedscentret om
sundhedsfremmende og forebyggende tiltag.
3.Den “usunde borger”, hvor borgere med overvægtsproblemer eller rygestop
kan få et koordineret tilbud mellem læger og sundhedscenter. Det kan
muligvis begrunde et lokale til sundhedscentret.
4.Mental sundhed, hvor borgere med mentale sundhedsudfordringer kan få et
koordineret tilbud mellem læger, sundhedscenter, jobcenter mv. Det
begrunder muligvis lokaler til sundhedscenter/jobcenter/bostøtte.
Det afgørende for, om der vil blive skabt en reel merværdi, er en
dialog/tilkendegivelse fra de øvrige interessenter i Læge- og sundhedshuset. Det skal
afklares, om de er interesserede i et tættere samarbejde på tværs med borgerne i
centrum eller har de et mere snævert fokus på levering af egne ydelser?
Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der gives en betinget
interessetilkendegivelse om interesse for lokaler jf. ovenstående, og at det samtidig
undersøges nærmere, hvorvidt der er interesse for et samarbejde.
Når samarbejdsmulighederne og dermed tilstedeværelsen af reel merværdi for
borgerne er kendt, kan sundhedsudvalget tage endelig stilling til evt. indflytning og
finansiering heraf.
Forventet konsekvens
En omplacering af kommunale træningslokaler til Læge og Sundhedshus vil være en
forbedring af rammerne for det kommunale genoptrænings tilbud i Aalestrup området.
Borgere vil opleve at træne i nye og specielt tilrettede lokaler og terapeuterne vil få
adgang til omklædning og tekøkken. Hvis det besluttes at sygeplejeklinikken skal
placeres i Læge og Sundhedshuset vil det give mulig for at styrke den faglig sparing
mellem sygepleje og terapeuter.
Men da der allerede er egnede lokaler til rådighed vil en omplacering betyde ekstra
udgifter til husleje. Samtidig skal det understreges at lokalebehovet til brug ved
kommunal genoptræning er 2 dage ugentligt – i alt 13 timer. Der skal således findes
andre relevante aktiviteter i den resterende tid.
Samtidig er antal borgere, der vil modtage deres genoptræning i lokalerne begrænset;
nemlig i gennemsnit 17,5 borgere om ugen.
En placering af sygeplejeklinik i det nye Sundhedshus i Aalestrup vil medføre følgende
fordele:
 Bor tæt på lægehuset
 Sparring kan gå begge veje i forhold til lægerne
 Borgerne kan gå direkte fra lægen over i sygeplejeklinikken og få behandling
eller bestille tid til behandling. Omvendt kan borgeren gå til ”lægehuset”, hvis
Sygeplejersken i klinikken skønner, det er nødvendigt.
 Det kan blive lettere at få borgerne i klinikken, når de kan komme i
lægehuset/Sundhedshuset.
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 Hvis der kommer et apoteket i Sundhedshuset – vil det give fordele for

hjemmeplejen/sygeplejen, at borgerne kan hente det medicin, som de ikke
har fået hentet inden de skal have doseret i klinikken.
Samtidig vil det være en ulempe, at sygeplejen/hjemmeplejen ikke har samme
adresse, som klinik og depotet.
Organisering og kommunikation
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen relevant lovgivning.
Økonomi
Lejeudgift:
Det vurderes, at der vil være behov for følgende:
Sygeplejeklinik 85 m2
Lokale (Sundhedscenter) 15 m2
Depot 5 m2
Toilet, bad og omklædning 20 m2
I alt

125 m2

Prisen forventes i et niveau 850 kr. pr. m2, hvilket vil give en årlig udgift på 106.250
kr. (På nuværende tidspunkt er der ingen udgift forbundet med leje til de pågældende
funktioner.)
Hertil kommer evt. et fælles venteværelse på 30m2 (ca. 25.000 kr. årligt).
Det vurderes således, at der vil være tale om betydeligt højere driftsudgifter for de to
tilbud, som der pt. ikke er anvist dækning for.
Yderligere udgifter:
Udgiften til etablering af decentralt samtalerum (Sundhedssamtaler) vurderes at være
ca. 60.000 kr. (Størrelse på lokale 15m2 - der vil skulle indkøbes møblement, test
cykel og en Tanita vægt).
Procesplan
Ingen bemærkninger.
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Sagen afgøres i
Sundhedsudvalget.
Administrationen indstiller


at sundhedsudvalget godkender, at der afgives en betinget
interessetilkendegivelse for kommunal anvendelse/leje af et anslået areal på
125 kvm i den private del af Læge- og Sundhedshus Aalestrup under
hensyntagen til mulighederne for et fremtidig samarbejdsfællesskab.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 8. oktober 2019
Fraværende: Kirsten Moesgaard
De nuværende lokaler dækker behovet, hvorfor der ikke fremsendes en
interessetilkendelse.
Per Bisgaard underettede om mulig inhabilitet grundet formandsskab for Fonden for
Aalestrup Læge og sundhedshus. Udvalget var enige og Per Bisgaard deltog ikke i
behandlingen af punktet.
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