Notat: Inddragelse af interessenter i Hanstholm sundhedshus
Thisted Kommune har modtaget 11,72 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til læge og
sundhedshuse, som skal finansiere etableringen af et nyt sundhedshus i Hanstholm gl. rådhus. Kommunen har samtidig afsat 3 mio. kr. til projektet, hvormed det samlede budget er 14,72 mio. kr. Dette
notat forholder sig til den ombygning, der er bugdetteret midler til dvs. ca. 70 pct. af huset eksklusiv
kælderarealerne. Hvorvidt der i den resterende del af huset skal etableres lokaler til lokale erhvervsdrivende eller andre faciliteter, forholder dette notat sig derfor ikke til.
Ambitionen med sundhedshuset er at skabe et hus, hvor almen praksis, kommunale sundhedstilbud
og det lokale foreningsliv bor side om side i forhåbningen om, at det vil skabe bedre sammenhæng
mellem eksisterende og fremtidige sundhedstilbud.
Interessenterne i det kommende sundhedshus er derfor:
- Praktiserende læger
- Kommunale sundhedstilbud/-medarbejdere
- Civilsamfundet i og omkring Hanstholm
På Kommunalbestyrelsens møde den 17. september behandles strategien for rekruttering af sundhedspersonale til sundhedshuset, heriblandt både kommunalt sundhedspersonale og almen praksis.
Begge interessentgrupper inddrages i projekteringen af sundhedshuset, når grupperne er nærmere definerede.
Inddragelse af civilsamfundet i og omkring Hanstholm
Civilsamfundets engagement i sundhedshuset er essentielt for ambitionen om at skabe sammenhæng
mellem kommunale sundhedstilbud og foreningslivet i lokalsamfundet. Når borgere kommer i kommunale sundhedstilbud eller hos almen praksis med en sundhedsmæssig problemstilling, er det nemlig
essentielt, at foreningerne i huset interesserer sig for de behov, der opstår andre steder i huset, således at borgernes behov kan imødekommes i videst muligt omfang.
Derfor er det vigtigt, at inddragesen af civilsamfundet sker ved påbegyndelsen af projektet, idet det forventes at skabe større ejerskab, at huset så vidt muligt tilpasses civilsamfundets behov fra starten. Modellen for inddragelse foreslås at følge modellen fra projektet på plejecentret i Frøstrup, hvor der først
afholdes et åbent borgermøde, hvorpå der nedsættes en følgegruppe, som følger projektet i hele projektperioden.
I Frøstrup var borgermødets indhold information til borgere i lokalsamfundet om tankerne bag byggeriet, men eftersom civilsamfundet har en anden rolle i Hanstholm, foreslås borgermødet afholdt i projekteringsfasen og med et andet indhold. Indholdet på borgermødet vil i så fald kunne være:
1. Afdækning af målgrupper: Affækning af målgrupper, der kan være relevante for sundhedshuset. Herunder også afdækning af, hvilke målgrupper der er optimale for den konkrete lokation i
sundhedshuset.
2. Afdækning af behov: På baggrund af målgrupperne afdækkes, hvilke behov disse målgrupper
kan have og kan få dækket i huset. Er der fx behov for et større lokale, hvor større forsamlinger
kan mødes og spille banko, eller er i højere grad behov for små rum, hvor mødregrupper kan
mødes?
Tidsplan for borgermøde og følgegruppe
 Samarbejde med arkitekter: august – november 2019
 Projektering: oktober 2019 – marts 2020




Borgermøde: 12. september 2019
Følgegruppe: hele projektperioden
2. august 2019/JTN

