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Orientering om etablering af et nært sundhedstilbud på Endelave
I overensstemmelse med regionsrådets beslutning pr. 26. august
2015 arbejder administrationen med en alternativ ordning for et nært
sundhedstilbud på Endelave, der ligner ordningen på Tunø, hvor en
på øen bosiddende kommunal hjemmesygeplejerske varetager
døgnvagtsforpligtelsen på øen, suppleret af en satellitpraksis der
tilbyder lægebetjening på øen to dage ugentligt. Administrationen har
indgået aftale med Horsens kommune vedrørende opslag af en
stilling som ø-sygeplejerske i januar 2016. Samtidig iværksætter
Region Midtjylland et udbud med henblik på at sikre en satellitpraksis
der kan forestå lægebetjeningen på øen. De samlede udgifter
forbundet med at etablere en sådan ordning på Endelave vurderes at
være mellem 1 mio. - 1.5 mio. kr. årligt.
Såfremt forudsætninger for en sådan ordning ikke er til stede, fordi
der ikke er nogen ansøgere til stillingen som ø-sygeplejerske, eller
ingen byder ind på lægebetjeningsopgaven, er tre forskellige
scenarier mulige:
1) hvis der er ansøgere til stillingen som ø-sygeplejerske på
Endelave, men der ikke er tilbudsgivere på
lægebetjeningsopgaven, kan det fremtidige sundhedstilbud på
øen bestå i, at der alene er en ø-sygeplejerske på øen, som
varetager døgnvagtsforpligtelsen, samtidig med at øens
beboere tilmeldes lægepraksis på fastlandet.
2) hvis der ikke er ansøgere til stillingen som ø-sygeplejerske på
Endelave, men der er tilbudsgivere på
lægebetjeningsopgaven, kan det fremtidige sundhedstilbud på
øen bestå i, at der alene er en satellitpraksis på øen et par
dage om ugen. En sådan ordning vil begrænse
behandlingsmulighederne på øen i vagttid.
3) hvis der hverken er ansøgere til stillingen som ø-sygeplejerske
eller tilbudsgiver på lægebetjeningsopgaven, kan det
fremtidige sundhedstilbud på øen bestå i en regionsklinik. En
regionsklinik kan også være en mulighed, hvis de to
ovenstående scenarier ikke vurderes tilstrækkelige.
Det er nødvendigt at etablere et midlertidigt regionalt tilbud på øen i
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en overgangsperiode på fire måneder, når den nuværende ø-læge på Endelave ophører ultimo
januar 2016. Handlingsplanen skitseres nedenfor:
Dato

Handling

Bemærkninger

08-01-2016

Opslag af stillingen som øsygeplejerske på Endelave

Stillingsopslaget offentliggøres

01-02-2016

Annoncering af udbud for
satellitpraksis som en del af det
nære sundhedstilbud på Endelave Udbudsmaterialet offentliggøres
Nuværende ø-læge ophører og Region
Iværksættelse af midlertidig
Midtjylland starter et midlertidigt
alment medicinsk tilbud på øen
sundhedstilbud i en overgangsperiode

12-02-2016

Ansøgningsfrist til stilling som øsygeplejerske på Endelave

22-02-2016

Ansættelsessamtaler til stillingen
som ø-sygeplejerske på Endelave

26-02-2016

Frist for bud på satellitpraksis

08-01-2016

10-03-2016
30-04-2016

01-05-2016

Udnævnelse af udbudsvindere af
satellitpraksis
Regionalt midlertidig alment
medicinsk tilbud på øen ophører
Iværksættelse af nyt nært
sundhedstilbud for beboerne på
Endelave

Frist for ansøgning til stillingen som øsygeplejerske på Endelave.

Der udvælges en kandidat til stillingen
Frist for bud på satellitpraksis på
Endelave.
Der udnævnes en vinder af opgaven med
at varetage lægebetjeningen på øen via
satellitpraksis
Regionalt midlertidig alment medicinsk
tilbud på øen ophører
Det nye sundhedstilbud på Endelave
starter op

Administrationen vil orientere beboerforeningen på Endelave om den ovenstående
løsningsmodel. Derudover vil det Rådgivende Udvalg for Nære Sundhedstilbud blive orienteret
omkring handlingsplanen for etableringen af en sådan løsning ved udvalgsmødet d. 5. januar
2015.
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