Notat om Hälsostaden, sept 2014
I Region Skåne er der igangsat et pilotprojekt i Ängelholm med regionen og kommunen samt private aktører.
Kommunen og byen Ängelholm ligger tæt på Helsingborg. Ängelholm
har et mindre sygehus med 150 senge, og med sin nærhed til Helsingborg med et større sygehus, har det været vurderet om sygehuset skulle
lukke,. . Der var derfor kræfter på sygehuset og i kommunen, som begyndte at sammentænke områdets sundhedstilbud på en ny måde.
Det blev til et pilotprojekt - Projekt Hälsostaden, som vil effektivisere
og udvikle virksomhederne på sygehusområdet i Ängelholm.
Der er etableret en projektorganisation på tværs af kommune og region
med et partnerskab med et af de største byggefirmaer i Sverige. Formålet er at udvikle sundhedstilbuddet på tværs af sektorgrænser med et
tilbud af høj kvalitet i byen.
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Ved at skabe sammenhæng mellem kommunens og regionens
forskellige sundhedstilbud er formålet med Projekt Hälsostaden at være
med til at øge tilgængeligheden indenfor sundhedsområdet og forbedre
patientforløb mellem sygehus, praksisområdet og kommunen.
Én samlet organisation og ét budget
Sygehuset , en offentlig/regional vårdcentral og kommunens
ældreomsorg arbejder sammen i én organisatorisk enhed for at finde
nye løsninger og samarbejdsformer, som i fremtiden også kan overføres
til andre skånske sygehuse.
Projekt Hälsostaden har sin egen forvaltningsenhed under Region
Skåne og sit eget budget med midler fra såvel regionen som kommunen.
Ved at sammenføre medarbejdere fra tre forskellige aktører i samme
bygninger, er der mulighed for sammen at studere patientgruppers
forskellige forudsætninger, se muligheder for nye forløb og løsninger.
Projektorganisation
Projektet startede den 1. oktober 2013 og løber over tre år.
Projektet ledes af en styregruppe som består af regiondirektøren i
Region Skåne og Ängelholms kommundirektør og ledende politikere i
kommunen- og regionsstyrelsen.
Til den daglige ledelse er udnævnt en forvaltningschef, som også er
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ansvarlig for at drive projektet. De tre anvarlige chefer fra henholdsvis vårdcentralen,
sygehuset og kommunen mødes én gang om ugen og drøfter udfordringer og løsninger.
Byggeprojekt
Hälsostaden er også et byggeprojekt, som handler om at optimere bygningsmassen i og omkring sygehuset.
Der er indgået et Offentligt Privat Partnerskab med Region Skåne som den ene af de tre parter – hvor de to andre er store byggefirmaer (PEAP Sverige AB og Wihlborgs Fastighet AB) i
Sverige.
Der er bygget et nyt P-hus, herefter bygges et teknikhus.Senere er det planlagt at etablere nye
behandlingsbygninger og en kommunal svømmehal.
Igangsatte aktiviteter
Der er her i 2014 etableret en akut mobil enhed, som har til formål at give behandling til patienterne i eget hjem. Dette initiativ forventes at give færre sygehusindlæggelser.
Ligeledes er der indrettet en særlig (korttids-)afdeling på sygehuset, hvor patienter med behov for rehabilitering efter en indlæggelse kan være, indtil de kan komme hjem i eget hjem.
Personale fra sygehusets øvrige afdelinger kan tilkaldes efter behov.
Hälsostadens øvrige samarbejdspartnere
I regi af samarbejdsprojektet Sundhed over Sundet blev der formidlet viden om Hälsostaden
med bl.a. studiebesøg og samarbejdsprojektet finansierede optagelsen af en film, som
beskriver projektet nærmere.
Hälsostadens ledelse er meget interesserede i at etablere kontakt til lignende initiativer uden
for Sverige - det kunne være såvel danske erfaringer med sundhedshuse eller med Integrated
Care-modellen.
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