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Holstebro Health Centre, Denmark

”
Middelfart står som landets øvrige kom-
muner over for den store udfordring i 
de kommende år at få sat alle de res-
sourcer i spil, der kan være med til at 
sikre velfærden i fremtiden.

Der vil også i fremtiden være borgere, 
som har behov for hjælp og støtte i Mid-
delfart Kommune. Hvis fremtidens behov 
for kommunale indsatser skal dækkes, 
er der brug for, at vi gør tingene på an-
dre måder. Så fremtidens rammevilkår 
stiller krav til os om at ændre tilgang og 
holdninger.

MIDDELFART KOMMUNE 
Strategi for Fremtidens Velfærd
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4 Middelfart havnefront

1. INDLEDNING

Igennem de sidste år har Middelfart Kommune og 
Region Syddanmark haft fokus på at styrke det nære 
og sammenhængende sundhedsvæsen for at imø-
dekomme de sundhedsudfordringer, som vi står 
overfor i nær fremtid. 
 
På sundhedsområdet overdrages flere opgaver fra 
regionerne til kommunerne, og der ses en stigende 
udfordring med flere ældre, flere kronisk syge bor-
gere og flere borgere med psykiske sygdomme og 
mentale udfordringer. Dertil kommer et presseren-
de behov for at sikre rammer, som underbygger den 
faglige kvalitet for kommunens rehabiliteringsplad-
ser og træningstilbud samt sikre et godt arbejdsmil-
jø.

På den baggrund ønsker Middelfart Kommune at af-
søge mulighederne for at etablere et bynært sund-
hedscenter, hvor borgerne kan tilbydes en bred vifte 
af fagligt stærkere sundhedstilbud nær den enkelte.  
Kommunen har derfor påbegyndt en proces, som i 
første omgang resulterer i dette prospekt, der kon-
kretiserer baggrunden for en eventuel etablering af 
et sundhedscenter i Middelfart Kommune. 
 
Prospektet skal danne baggrund for en politisk god-
kendelsesproces og vil efterfølgende blive viderebe-
arbejdet til et idéoplæg og byggeprogram efterfulgt 
af en udbudsproces, såfremt et flertal i byrådet kan 
godkende prospektet. 
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HVORFOR SÅ ET SUNDHEDSCENTER I  
MIDDELFART? 

1. Rehabiliteringscenteret Kongshøj er nedstlidt                                
Aktuelt står Middelfart Kommune med en akut 
udfordring, idet Kongshøjscentrets nedslidte og 
utidssvarende rammer løbende har negative konse-
kvenser; for borgere i form af utidssvarende og ned-
slidte rehabiliteringspladser og træningsmuligheder, 
for medarbejdere i form af ringe arbejdsmiljømæssi-
ge forhold. 

Den nuværende lokalitet på Kongshøjcentret giver 
ikke mulighed for at levere sundhedsydelser af 
tilstrækkelig høj kvalitet, hvilket senest er beskrevet 
i arbejdsmiljørapport af Veritas. Dette har medført, 
at der for at sikre arbejdsmiljøet for en tre årig 
periode er fundet midlertidige løsninger i form af en 
bevilling af ekstraordinære anlægsmidler til delvise 
renoveringer på Kongshøjcentret samt en overflyt-
ning af det nyetablerede Borgerteam til Fælleshåb. 

2. Salg af  administrativ centerdel i Skovgade                                         
Den administrative centerdel i Skovgade indgår i det 
kommunale P30 beslutningsgrundlag, og indgår 
derfor i kataloget over mulige kommunale bygning-
er, som skal sælges. Hvis dette bliver effektueret, 
medfører det ligeledes, at der for forvaltningens 
funktioner under Sundhed og Træning, skal findes 
anden placering. Etablering af et fælles sundheds-
center, med samling af træningstilbud, sundheds-
piloter og øvrige forebyggende, behandlende og 
rehabiliterende sundhedstilbud ét sted, vil skabe 
mulighederne for mere effektive arbejdsgange og et 
stærkere fagligt miljø.

3. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen                          
Med udviklingen af det nære og sammenhængen-
de sundhedsvæsen skal borgerens nærmiljø styr-
kes. Fokus er på at forebygge unødvendige (gen-) 
indlæggelser samt at sikre tidlig hjemtagning af 
borgere efter endt sygehusbehandling.  
Et sundhedscenter med involvering af kommunale, 
regionale, private og frivillige sundhedsaktører vil 
medføre, at størstedelen af borgernes kontakt med 
sundhedsvæsnet kan foregå lokalt.

I de seneste år har der været stort fokus på at øge 
effektiviteten på sygehusene, hvilket har medført 
kortere indlæggelser, et øget antal indlæggelser og 
flere ambulante sygehusbesøg. Det øger presset på 
kommunerne, der modtager flere borgere efter ind-
læggelse på et tidligere tidspunkt i patientforløbet, 
og ofte med et højt plejebehov og fortsat behov for 
sundhedsfaglig bistand. 

4. Tværsektorielt samarbejde og læring fra Covid-19                                           
Covid-19 situationen har medført en intensivering 
af det tværsektorielle samarbejde på sundhedsom-
rådet, herunder fra sygehus til kommune og mellem 
almen praksis og kommune. Konkret har den lokale 
håndtering af Covid-19 situationen lært os vigtighe-
den af at sikre en tæt og forløbende koordinering 
på tværs af sektorer, fysisk såvel som virtuelt. Det 
angår løbende justeringer af vores kapacitet og 
faglige kvalifikationer i akutsygeplejen, hjemmesy-
geplejen og ved anvendelse af rehabiliteringsplad-
serne afhængigt af det aktuelle patientflow fra 

sygehusene og mulighederne for lægebistand fra 
almen praksis side.          

5. Forventning om øget antal ældre borgere               
Det fremgår af en ny befolkningsprognose 2020-
2032 for Middelfart Kommune, at alderssam-
mensætningen blandt kommunens borgere bliver 
stadigt ældre. Med andre ord forventes et større 
antal ældre borgere (65+), hvoraf mange vil have 
sundhedsrelaterede udfordringer og medvirke til at 
presse sundhedsområdet i kommunen. 

Det er kommunens intention, at det nye sundheds-
hus kan være klar til drift ultimo 2023.

Borgere i Middelfart
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Visionen for Middelfart Sundhedscenter tager ud-
gangspunkt i en politisk prioritering af borgernære 
fællesskaber og sundhedsfremmende løsninger, 
hvor borgerne med baggrund i en rehabiliterende 
tilgang tager medansvar for egne sundhedsforløb, 
og hvor rammerne for dette muliggøres af et tæt 
tværsektorielt samarbejde mellem Region Syddan-
mark, Middelfart Kommune, almen praksis, frivillige 
organisationer og civilsamfundet. 

Visionen for et nybygget sundhedscenter er klar. 
Middelfart Sundhedscenter skal: 

•  Sikre borgernære og sammenhængende sund-
hedstilbud af høj faglig kvalitet og fungere som 
hovedindgang til det nære og sammenhængen-
de sundhedsvæsen for både borgere og sund-
hedsaktører i og omkring Middelfart  

•  Binde sektorerne (herunder kommunale, 
regionale, private og frivillige aktører) tættere 
sammen både fysisk, praktisk og virtuelt   

•  Fungere med afsæt i en rehabiliterende og 
værdiskabende tilgang, hvor både borger-, hel-
heds-, forebyggelses- og samarbejdsperspekti-
vet er i højsædet

•  Bygges til at kunne håndtere de udfordringer af 
demografisk og sundhedsmæssig karakter, som 
viser sig nu og i årene, der kommer

•  Være effektivt, levende, fleksibelt og multi-
funktionelt i kraft af fælles lokaler, funktioner, 
målgrupper og opgaveløsninger  

•  Bidrage til øget vidensdeling og afprøvning af 
nye innovative og digitale sundhedsløsninger

•  Udgøre en attraktiv arbejdsplads i kraft af mo-
derne faciliteter, tværfaglighed og nye mulighe-
der for samarbejde, kommunikation og videns-
deling

•  Styrke muligheder for sammenhæng og en 
indgang i samarbejdet mellem sundhedspro-
fessionelle, frivillige, foreninger, pårørende og 
civilsamfundet

Visionen skal realiseres ved, at sundhedscenterets 
aktører i fællesskab kæder tidlig opsporing, fore-
byggelse, behandling, pleje og rehabilitering endnu 
tættere sammen. Sundhedscentret skal i praksis 
fungere som et fælles samlingssted for forskellige 
sundhedsrettede indsatser fra kommune, region, 
praktiserende læger, patientforeninger og andre 
sundhedsaktører.  

Sundhedscentret er målrettet borgere i hele kom-
munen, og skal række ud over de fysiske mure ved 
hjælp af udgående funktioner og satelitter. Dette 
gøres ved intensiveret samarbejde med civilsam-
fundet og ved at sundhedscentret fungere som et 
fælles videnscenter og et lokalt samlingssted for en 
række forskellige sundhedsaktører. Centret samler 
en række aktører og faglige kompetencer ét sted 
og har herved i høj grad potentiale til at skabe både 
nærhed og øget kvalitet i de sundhedstilbud, som 
leveres.  

Visionen bag etableringen af sundhedscentret er 
ligeledes i sammenhæng med sporene i Middelfart 
Kommunes Strategi for Fremtidens Velfærd:

•  Sammen med børn, unge og voksne skal vi få 
alle ressourcer og fællesskaber i spil

•  Vi skal lykkes sammen med borgerne

•  Vi behandler alle forskelligt – efter deres indivi-
duelle behov

•  Vi har fokus på forebyggelse

2. VISIONEN

”
Målet er at flere borgere selv kan 
komme til sygeplejeklinikken frem for 
at få hjemme besøg. En samlokalisering 
med andre funktioner kunne potentielt 
”trække” flere borgere ind til klinikken.

SYGEPLEJEN 
Citat fra Brugerinterview
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DET DIGITALE SUNDHEDSCENTER

Velfærdsteknologiske løsninger vil udgøre en central 
rolle i det digitale Sundhedscenter. Dette gælder for 
allerede afprøvede og iværksatte løsninger som f.eks. 
telemedicin på KOL-området, men det gælder også i 
forbindelse med fremtidssikring af borgertilbud og de 
muligheder, som teknologien i stigende grad vil give i 
de kommende år. 

Middelfart Kommune tror på, at der er meget værdi at 
hente – for borgerne, for de pårørende og for kommu-
nen – i et fleksibelt og digitalt sundhedscenter, hvor 
følgende løsninger vil blive prioriteret:

• Telemedicinske løsninger – for  KOL, Diabetes, Hjerte mfl.

• Skærmbesøg mellem eget hjem og sundhedscenter

• Telepsykiatri

• Virtuel sygeplejeklinik

• Virtuel træning

• Callcenter funktion

Løsninger som de ovenstående rammer forskellige 
behov og forskellige grader af kontakt til det fysiske 
sundhedscenter. Fælles for dem er, at de indebærer 
muligheden for individuelle, fleksible og borgertil-
passede løsninger. 

For medarbejderne i sundhedscentret vil fokus på 
digitalisering også give nye muligheder for samar-
bejde og vidensdeling. Faglighed, ideer og input på 
tværs af fagretninger vil være væsentlige elementer 
samarbejdet og i en udnyttelse af de digitale mulig-
heder nu og i fremtiden.Borgere i Middelfart
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Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 
bliver defineret ved, at flere opgaver og indsatser 
skal løftes og løses tæt på borgeren. Det kræver, at 
det samlede sundhedsvæsen (kommune, region og 
almen praksis) rykker tættere sammen, nedbryder 
barrierer og øger samarbejdet. 

Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 
skal nemlig kunne mere end sektorerne kan hver for 
sig i dag. 

I de seneste år har sygehusene effektiviseret, hvilket 
har medført kortere indlæggelser, flere indlæggelser 
og flere ambulante sygehusbesøg, som tabellen 
nedenfor viser1:

DANSK SYGEHUSVÆSEN DE SENESTE 40 ÅR

Udskrivninger

Ambulante besøg

Sengepladser

Sengedage

Liggetid i snit (kun somatik)

Organisatoriske enheder

1980

939.000

3.384.200

41.621

11.956.400

9,9

128

2000

1.154.213

4.436.507

22.927

7.298.396

5,8

76

2020*

1.500.000

10.700.000

13.000

3.400.000

2,7

21

Kilder: 
1980: Tiårsoversigt for sundhedsvæsenet 1977-86. Statistiske oversigter IV:2:1988. Tabeller s. 92-100 
2000: Sundhedsstatistikken 2002:2, Virksomheden ved sygehuse 2000. Tabel 9 og 10. Sundhedsstyrelsen
2020*: Definitionerne blev ændret i 2018. Der er tale om et kvalificeret skøn efter de gamle definitioner

3. DET NÆRE OG 
SAMMENHÆNGENDE  
SUNDHEDSVÆSEN 
I FREMTIDENS SUNDHEDSCENTER

NYT BILLEDE ??
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Udviklingen udfordrer kommunerne og øger be-
hovet for at ændre organiseringen på sundheds-
området, så både det nære sundhedsvæsen og de 
specialiserede sygehuse bliver rustet til at kunne 
håndtere og finde løsninger på de udfordringer, 
som vil presse det samlede sundhedsvæsen i årene, 
der kommer.   

Middelfart Kommune vurderer, at 20 rehabilite-
ringspladser vil medvirke til at imødegå den frem-
tidige opgaveglidning fra region til kommune, 
opgavevaretagelsen i det nære og sammenhængen-
de sundhedsvæsen samt den forventede demogra-
fiske udvikling i kommunen. Læringen fra Covid-19 
situationen er også, at disse pladser skal indrettes 
efter dette behov, og skal derfor udgøre en fuld 
funktionsdygtig lokal sengekapacitet. 

I det nære og sammenhængende sundhedsvæ-
sen skal aktørerne i fællesskab kunne kæde tidlig 
opsporing, forebyggelse, behandling, pleje og 
rehabilitering endnu tættere sammen i borgernære 
forløb og samtidig anvende borgernes ressourcer 
på bedste vis. Det betyder, at hver enkelt borger 
skal behandles efter behov og ressourcer, og med 
baggrund i det rehabiliterede borgerforløb- og i 
samarbejde med det omkringliggende civilsamfund.

I Middelfart Sundhedscenter vil der fortsat være 
fokus på opgaveløsning af høj kvalitet, og det tætte 
samarbejde på tværs af sundhedsvæsenets aktø-
rer skal løftes både i form af fælles opgaveløsning, 
fysisk tilstedeværelse samt virtuelle løsninger. 
Det tætte samarbejde mellem faggrupper og på 
tværs af sektorer vil især vise sig i forbindelse 

med rehabiliteringspladserne, hvor høj kvalifice-
rede sundhedsfaglige medarbejdere arbejder tæt 
sammen med regionale speciallæger samt almen 
praksis, 

Den faglige og daglige sparring vil udvikle og styrke 
faglige kompetencer, og binde sundhedsvæsenet 
tættere sammen, eksempelvis via udskrivnings-
konferencer og forløbsaftaler, for IV behandling, 
borgere med vindueskiggersyndrom, borgere med 
hjertesygdom mv., som allerede kører i Region 
Syddanmark.  

Sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende op-
gaver bliver et bærende element i sundhedscentret. 

Meget forebyggelse og tidlig opsporing kommer 
til at foregå i selve sundhedscentret, f.eks. med 
kontrol af en kronisk sygdom, rygestoptilbud, 
sundhedssamtaler osv. Men sundhedscentret skal 
også fungere som videnscenter for den sundheds-
fremmende og sygdomsforebyggende tiltag, der 
foregår andre steder i kommunen, f.eks. i skoler, 
daginstitutioner, på teknik- og miljø område osv. 
Da sundhedscenteret skal fungere såvel som 
videnscenter for forebyggelsesindsatser som for 
konkrete, sundhedsfremmende aktiviteter i huset, 
kræves der gode, tidssvarende rammer, samt højt 
kvalificeret personale, der kan varetage de mere og 
mere komplekse borgere, vi forventer at modtage i 
sundhedscentret fremover. 

I de seneste år er der kommet større fokus på 
mental sundhed – og med god grund. Flere og flere, 
både unge og ældre lever med angst, stress og 
depression end tidligere. Det er belastende for både 
den ramte og de pårørende og sundhedscentret vil 
derfor have tilbud, der kan øge den mentale sund-
hed – inden det udvikler sig til en regulær psykisk-
sygdom. 

Fællesskaberne i og udenfor sundhedscenteret skal 
styrkes i tæt samarbejde med patientforeninger og 
de kommunale råd, hvorved flere borgere forventes 
at få deres naturlige gang i sundhedscentret.

1: Jes Søgaard, Professor i sundhedsøkonomi og direktør for  
Interdisciplinary Center for Population Dynamics, SDU
https://politikensundhed.dk/debat/art7640143/Den-ufinansierede-og-up-
lanlagte-opgaveglidning-til-kommunerne-kan-ikke-forts%C3%A6tte

Borgere i Middelfart
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”
Jo mere vi møder hinanden i daglig- 
dagen, jo mere mulighed har vi for at 
få faglig sparing og større kendskab til 
i hinanden. 

Idag ved jeg jo ikke ret meget om hvad 
de andre laver.

SYGEPLEJEN 
Citat fra Brugerinterview
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Middelfart Sundhedscenter skal også være synlig 
og nærværende i den resterende del af kommunen. 
Middelfart Kommune forventer at etablere udgå-
ende funktioner, som har det faglige fundament 
i sundhedscentrets faglighed og tværsektorielle 
tilgang og vil virke i det helt nære – hos borgerne 
f.eks. på plejehjem, på sygeplejeklinikker, via mulig-
hed for genoptræning m.v.     

Et sundhedscenter i Middelfart by vil både direkte, 
indirekte og i nærområdet involvere en lang række 
af interessenter. Kommunale interessenter i form 
af forvaltninger udover Social- og Sundhedsfor-
valtningen, regionale interessenter, praktiserende 
læger, frivilligorganisationer, patientforeninger, 
civilsamfundet som et hele. Diagrammet viser en 
oversigt over interessenterne. Oversigten er ikke 
udtømmende.

Som grundlag for udarbejdelse af nærværende 
prospekt var planlagt involverende aktiviteter i form 
af en workshoprække for interessenter. Grundet 
Covid-19 blev disse aktiviteter beklageligvis aflyst. 
I stedet er der udført telefoniske brugerinterviews i 
et muligt omfang. 

Der er i projektets videre forløb planlagt afholdel-
se af involverende aktiviteter for interessenterne, 
særligt i forbindelse med den fremtidige program-
mering.

MIDDELFART
 SUNDHEDS-

CENTER

RÅD 

Handicapråd 
Udsatteråd 
Ungdomsråd 
Ældreråd

ALMEN PRAKTISERENDE  
LÆGER

APOTEK

FRIVILLIGCENTRET

PATIENTORGANISATIONER 
Diabetesforeningen 

Kræftens Bekæmpelse 
Hjerteforeningen 

Bedre Psykiatri

BYRÅDET I   
MIDDELFART KOMMUNE 

REGION SYDDANMARK  
Middelfart Sygehus 

Sygehus Lillebælt, 
Psykiatrisygehuset, 

Almen Praksis

MIDDELFART KOMMUNE  

Børn & Unge 
Job og Vækstcenter 

Social & Sundhed 
Sygepleje,  

Træning,  
Rehabilitering

Diagram:  
Involverede interessenter, 
Middelfart Sundhedscenter

4. INTERESSENTERNE
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Visionen for Middelfart Sundhedscenter tager ud-
Middelfart Kommune har Danmarks mest bæredyg-
tige rådhus og er yderligere involveret i klimadags-
ordenen, blandt andet i forbindelse med afholdelse 
af Danmarks klimafolkemøde i september 2020.

På baggrund af kommunens engagement i klima-
dagsordenen skal også Middelfart Sundhedscenter 
bygges til fremtiden og en klimabevidst dagsorden 
– såvel inde som ude.

Der arbejdes for en DGNB certificeringen, som 
sikrer en helhedsorienteret tilgang til udvikling af 
et bæredygtigt byggeri, der samtidig giver konkrete 
svar på de 4 FN verdensmål, som er i fokus i kom-
munens udviklingsplan og de 4 verdensmål er:

5. MIDDELFART KOMMUNES 
KLIMAINTENTION
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”
Klimatilpasningsstrategien tager hensyn 
til de klimaændringer, som vi allerede 
nu forventer, kommer. Sideløbende har 
Middelfart Kommune udarbejdet en 
strategisk energiplan, som fokuserer på 
reduktion af energiforbrug og anven-
delse af andre energikilder end fossile 
brændstoffer og derigennem begrænser 
de fremtidige klimaforandringer mest 
mulig.

MIDDELFART KOMMUNE 
Strategi for klimatilpasning
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6. DET ARKITEKTONISKE MÅL MED 
DET NYE SUNDHEDSCENTER

Middelfart Kommune ønsker at etablere et nyt 
sundhedscenter i direkte nærhed til Middelfart 
Sygehus, der kan levere tilbud indenfor sundhed og 
psykiatri. Sundhedscenteret skal være den naturlige 
indgang til det nære og sammenhængende sund-
hedsvæsen i Middelfart Kommune. 

Middelfart nye Sundhedscenter skal have en arki-
tektonisk identitet der signalere sundhed, nærhed, 
tryghed og samtidigt være et moderne funktionelt 
hus med tætte relationer til det eksisterende syge-
hus.

Arkitektonisk koncept - fælleskab og sammenhæng
Gennem den rette disponering af bygningen på 
grunden, samt overskuelige placeringer og sam-
menhænge af de enkelte funktioner i huset, kan 
arkitekturen understøtte arbejdet med sundheds-
fremme hos borgerne, samt bidrage til skabelse af 
gode fællesskaber og et stærkt fagligt miljø. 

Ved at arbejde med helende arkitektoniske elemen-
ter, som eksempelvis rigeligt med dagslys og god 
kontakt til udearealer, kan arkitekturen være med til 
at støtte visionen om sundhed, træning og forebyg-
gelse samt sikre optimale forhold for personale.

Der skal være synergier på tværs af funktioner såvel 
inde som ude. Sammenhæng mellem rehabilitering, 
træningslokaler, udendørs træningsbaner og sanse-
have.

Ved at udforme bygningen med et sammenhængen-
de fælles areal kan alle funktioner bindes sammen. 
Dette medfører, at borgere og medarbejdere kan 
bevæge sig rundt i bygningen uden at krydse igen-
nem andre funktioner. 
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Middelfart Sundhedscenter
Funktionsområderned Areal fordeling

Ankomst og Foyer

Rehabilitering

Sundhed og Træning

Sygeplejeklinik

Kontor og Møde

Konference og Undervisning

Lægeklinik /privatpraktiserende læge

Apotek

”
Træning og Sundhed i centrum

-En central placeret træningssal med 
direkte forbindels til foyer kan udnyttes 
fleksibelt og åbnes ved store arrange-
menter samt være med til at synliggøre 
visionen om sundhed træning og 
forebyggelse.

 

Vejle Psykiatri, Denmark, Arkitekma Architects

Materiale- og farvevalg kan bidrage til at det 
opleves behageligt og hjemligt og en overskuelig 
skiltning og way-finding skal sikre trygheden hos 
borgeren.

Fleksibilitet
Middelfart Sundhedscenter skal fungere såvel for 
de borgere, der har behov for en akut og højt spe-
cialiseret sundhedsfaglig rehabiliteringsindsats, som 
for borgere, der har brug for genoptræning og/eller 
et  sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende 
sundhedstilbud. 

For at opnå størst muligt synergieffekt, bygges 
huset til at kunne håndtere de udfordringer af de-
mografiske og sundhedsmæssig karakter, som viser 
sig nu og i årene, der kommer. Samtidig skal huset 
være effektivt, levende, fleksibelt og multifunktio-
nelt i kraft af fælles lokaler, funktioner, målgrupper 
og opgaveløsninger.

Sundhedscentret har aktører med en række fælles 
funktionsområder:

Områdernes individuelle rumbehov og areal vil blive 
udviklet løbende i tæt dialog med de forskellige 
interessenter, hvor der er fokus på effektiv og flek-
sibel arealudnyttelse. Grundet Covid-19 situationen 
har det ikke været muligt fysik at samle interessen-
terne til dette fælles arbejde.

De enkelte funktioner vil blive beskrevet i følgende 
afsnit.
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Ankomst og foyer
Ankomsten og foyeren skal være den éne indgang, 
som borgeren møder, uanset hvilket ærinde, man 
har i sundhedscentret. Her skal imødekommenhed, 
overskueliged og fleksibiliteten være i fokus, såle-
des at de forskellige områder kan bruges forskelligt 
over dagen. Ankomsten forventes at indeholde en 
fælles reception og modtagelsesområder, hvor man 
kan henvende sig samt hvor der vil forefindes ven-
tepladser, lille cafe m.m. 

Foyeren vil desuden være det samlende element og 
bruges fælles af såvel borgere, personale og frivillig-
hedsorganisationer. Det vil være et sted, der indby-
der til uformel snak/hygge, som gør stedet ”mindre 
sterilt” med henblik på at løfte mental sundhed, 
trivsel og velvære. 

Ved at arbejde med et højt rum kan der arbejdes 
med et trappeelement, som kan bruges til ophold 
ved større arrangementer.  
 
Rehabilitering
Rehabiliteringsafsnittet i sundhedscenteret vil blive 
det fysiske omdrejningspunkt for rehabiliteringsind-
satsen i Middelfart Kommune. 

Rehabiliteringen vil udgøre den største arealmæs-
sige andel i sundhedscenteret. Rehabiliteringen vil 
bestå af 20 fremtidssikrede sengepladser med eget 
toilet og bad, da pladserne skal have kapacitet til at 
modtage patienter med fortsat behandlingsbehov 
fra sygehusene. Et ophold vare typisk 6-8 uger. 
 
Udover borgere og pårørende forventes et medar-
bejderflow på ca. 50 medarbejdere. Rehabiliteringen 

vil modtage mange forskellige patient-/borgergrup-
per med forskelligartet behov for træning og støtte. 

Sundhed, træning og forebyggelse
Ved samlokalisering af flere af kommunens træ-
ningsfaciliteter i en ny bygningen, vil arealerne 
kunne udnyttes mere fleksibelt.

Her vil der være såvel genoptræning, undervisning 
og samtaler, såvel på individniveau som i hold. 
Indenfor dette område forventes der et borger-
flow på omkring 170 borgere om dagen samt et 
medarbejderflow på ca. 30. Træningsfaciliteterne 
forventes placeret som et omdrejningspunkt for 
hele sundhedscenteret med høj udnyttelsesgrad og 
skal kunne ligeledes kunne anvendes om aftenen af 
personale eller forskellige patient- og borgerorgani-
sationer. 

Ankomst -synlig udvendig visuel identitet Ankomst -fælles foyer med en velkommende og 
uformel atmosfære

Foyer i flere niveauer -                 
”Sundhedstrappe” til fælle aktivitet

Synlig fælles reception og modtagelse

8. FUNKTIONER
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Dobbelthøjt rum giver god visuel-
kontakt og større fælles identitet

Træning og Sundhed -Et central placeret trænings-
rum/sal kan udnyttes fleksibelt og være mere eller 
mindre åbent fra foyer 

Rehabilitering sengestuerne indrettes med moderne 
velfærdsteknologi, gode dagslysforhold og plads til 
pårørende.

Konference og undervisning åbne planløsninger 
kan skabe mere fleksibel udnyttelse af arealerne og 
flere varierede muligheder for ophold

Derudover vil der i centret også være almen prakti-
serende læger, apotek, samarbejde med regionale 
funktioner, kontor- og mødefaciliteter.

Sygeplejeklinik
I sundhedscentret etableres en sygeplejeklinik, hvor 
borgere modtager sygeplejefaglig bistand, hertil 
kommer, at sygeplejen leverer udkørende funktion 
til borgerne.

Medarbejderflowet forventes at være ca. 35 med 
kontorfunktion i det fælles kontorafsnit.

Kontor og Møde 
Det er en klar ambition at kontor- og møde facilite-
ter skal samles i én fælles og fleksibel enhed. Sund-
hedscenteret planlægges at rumme ca. 40 kontor-
pladser. Det vurderes, at centret dagligt vil have et 

medarbejderflow på 120 medarbejdere, hvoraf en 
stor del af disse vil møde borgerne i centret eller via 
en udkørende funktion. Ved at samle kontorfunkti-
onerne på tværs af fagområder, ønskes det, at der 
opnås størst muligt fagligt fælleskab som vil være 
med til at styrke det tværsektionelle samarbejde.

Konference og Undervisning
Møde og konference rum forventes ligeledes at 
placeres samlet som en fælles enhed med stor grad 
af fleksibilitet. Rummene kan evt. placeres således 
de kan deles i store og mindre rum alt efter behov. 
For at give huset en så åben karakter som muligt, 
tænkes det at konference og undervisningsrum 
ligeledes kan være tilgængelige for lokalsamfundet. 

Lægeklinik

For at opnå støre sammenhængskraft mellem både 
kommunale, regionale og private sundhedstilbud, 
er det ambitionen at sundhedscenteret skal kunne 
rumme en eller flere privatpraktiserende lægeklinik-
ker. Lægeklinikken skal indgå i fælleskabet og have 
mulighed for at bruge de fælles faciliteter.  

Apotek
Sundhedscenteret tænkes ligeledes at rumme et 
apotek til privat udsalg. 
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MIDDELFART 
SUNDHEDSCENTER 

10 meter

HOVEDINDGANG

VAREINDLEVERING

KØKKEN
BIBEHOLDES

LÆGEBOLIGER, 
ønskes som udgangs-
punkt nedrives.

EVT KOBLINGSPUNKT

Diagramatisk afbilleding af byggefelt ved Middelfart sygehus
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9. BYGGEFELTET

GRUNDEN - synergi med eksisterende sygehus.
Placering ved eksisterende Middelfart Sygehus, kan 
skabe synergieffekt mellem Middelfart Sundheds-
center og Sygehus Lillebælt. Placeringen skal være 
med til at styrke følgende:

• Mulig fysisk kobling mellem sygehus og det 
nye sundhedscenter

• Nærhed til eksisterende rehabilitering og træ-
ning 

• Nærhed til billeddiagnostik og laboratorieydelser
• Evt. mulighed for fælles brug af møde og kon-

ference m.m
• Evt. mulighed for at brug fælles vareindlevering. 
• Evt. mulighed for køkkenet kan forsyne sund-

hedscenteret.

AREAL:
Nuværende vurdering er at Middelfart Sundheds-
center vil skulle rumme funktioner svarende til 
bruttoetageareal på ca. 3.900 m².

HØJDE
Af hensyn til gene af eksisterende nabobebyggelser, 
grundarealbehovet forventes byggeriet kun opført 
i to etager. Det vil endvidere styrke funktionaliteten 
af huset.

BINDINGER
Sammenkobling til det eksisterende Middelfart 
Sygehus, vil kunne styrke logistiske sammenhænge 
samt give funktionelle synergieffekter i samarbejdet 
mellem region og kommune.

FORPLADS OG ANKOMST
Indgangen til det nye sundhedscenter kan etableres 
central med indgang via P.V. Tuxens Vej. Varetrans-
port til det eksisterende sygehus må ikke blokeres 
og skal bibeholdes. 

NEDRIVNING OG PARKERING
Det vurderes at et-plans bygningerne ved P.V. Tu-
xens Vej, som i dag indeholder kontorer og boliger, 
skal nedrives, så der skabes plads for ankomst og 
parkering. På nuværende tidspunkt vurderes der 
at parkeringsbehovet vil svare til omkring 65 -100 
parkeringspladser både for borger, personale og 
kommunebiler. Parkeringsforhold skal undersøges 
nærmere, både i forhold til den nye lokalplan, vare-
transport og antal p-pladser.

TRÆNINGSHAVE

P-PLADS

P-PLADS

VARETRANSPORTFORPLADS

FORPLADS

VAREINDLEVERING
Ved at placere  den nye bygning tættere på sygehuset kan der 
evt. etableres en fælles varemodtagelse under den nye bygning.

FORBINDELSE
Ved at placere  den nye bygning indenfor byggefeltet giver 
det nogle udfordringer i forhold til en direkte forbindelse 
til det eksisterende sygehus. det kan dog evt. etableres en 
broforbindels over varegården.  
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Planlovgivning
Den eksisterende lokalplan nr. 22.01 er fra 1978.

I forbindelse etablering af Middelfart Kommunes 
nye sundhedscenter ved P. V. Tuxensvej skal der 
udarbejdes et tillæg til Kommuneplanen.

Når byggeprojektet er dimensioneret og fastlagt 
udarbejdes en projektspecifik lokalplan.
Endvidere skal der udføres en trafikplan redegørel-
se.

Landskabelig sammenhæng med byen
Et forslag til landskabsbearbejdningen omkring det 
nye sundhedscenter og det eksisterende sygehus 
kan være at videreføre tanker og koncepter fra det 
igangværende projekt “KlimaByen” 

De grønne rum mellem bygningerne kan evt. bruges 
som træningshaver til rehabiliteringen og træning. 
Der kan også tænkes i mindre gårdhaver til ophold 
og træning. Dertil kan træ være med til at skærme 
for indkik mellem bygningerne. 

Materialekarakter - en del af helheden med egen 
identitet
Et forslag til materiale valg til det nye sundhedscen-
ter, kunne være at arbejde videre med materialeka-
rakteren som er på stedet i forvejen.

Den klassiske modernistiske sygehusbygning i røde 
tegl fremstår enkelt og klassisk i sit udtryk og geo-
metri. Dette udtryk kan videreføres i en nyfortolk-
ning af den røde tegl, således det nye sundheds-
center får sin egen identitet og på samme tid være 
en del af helheden ved det eksisterende Middelfart 
sygehus.

BYGGEFELT

10. LOKALOMRÅDET

Indtegning på ortofoto byggefelt ved Middelfart sygehus
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CLAY Keramikmuseum Danmark- materialitet  
Middelfart klimabyen - 

G
H

B
 Landskabsarkitekter a/s

G
H

B
 Landskabsarkitekter a/s

Materialekarakter - en del af helheden med egen identitetLandskabelig sammenhæng med byen
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Byggeriet af det nye sundhedscenter har en stør-
relse således, at anlægssummen overstiger EU 
Tærskelværdien, hvorfor byggeriet skal udbydes i 
henhold til EU Direktivet.

Byggeriets størrelse og kompleksitet gør, at det 
anbefales, at projektet udbydes i Begrænset Udbud 
med Forhandling til en totalentreprisekonkurrence.
Totalentreprisekonkurrencens grundlag kan være et 
bygge- og rumprogram ledsaget at en skitsemæssig
disponering.

Middelfart Kommune, kan på baggrund at de 
modtagne ansøgninger, prækvalificere 3–5 total- 
entreprenører, til sammen med deres rådgivere, at 
deltage i konkurrencen.

Invitation til forhandlinger med de bydende teams, 
gør det muligt for bygherre, at optimere projektet 
med hensyn til pris og kvalitet inden endelig prisaf-
givelse.

Når Middelfart Kommune har modtaget Sidste og 
Bedste Bud, evalueres disse og kommunen udmel-
der den vinder som kommunen ønsker at tildele 
entreprisekontrakten.

11. TIDSPLAN OG UDBUDSFORM
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Hovedtidsplan

Periode Aktivitet Leverance

August 2020

August - December 2020

Januar – Juni 2021

April – December 2021

August – Oktober 2021

Nov. 2021 – Marts 2022

April 2022

April – September 2022

August – September 2022

Okt. 2022 – August 2023

Juli – August 2023

August – September 2023

Oktober 2023

Byrådsmøde

Udbud af bygherrerådgiveropgave

Byggeprogram og udbudsmateriale

Lokalplan og Trafikplansredegørelse

Indhentning af prækvalifikationsansøg-
ninger i EU udbud

Tilbudsfase – forhandlinger – evaluering

Byrådsmøde

Projektering

Byggesagsbehandling hos kommunen / 
Byggetilladelse

Udførelsesfase

Performancetest, Mangelafhjælpning og 
Aflevering

Afprøvning af udstyr og indflytning

Ibrugtagning

Bevilgende møde - Proces besluttes igangsat

Udbud, konkurrence og udvælgelse af bygherrerådgiver

Byggeprogram udvikles i samarbejde med brugergrupper

Lokalplan udvikles og sendes i offentlig høring

Prækvalifikationsansøgninger evalueres af bygherre og der udmeldes 
hvilke teams der kan deltage i konkurrencen

Forhandlingsmøder afholdes - Tilbud evalueres - Vinder udpeges

Vinder offentliggøres - Der skrives kontrakt med vinder

Bygherre godkender projektforslag og hovedprojekt

Bygherre har sikret sig at Lokalplansproces er gennemført

Bygherre udfører tilsyn med byggeriet

Bygherre overtager sundhedshuset

Bygherre performancetest

Sundhedshusets sættes i drift

Kulturøen Middelfart
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Anlægsbudgettet er fremkommet på baggrund af 
en indledende dimensionering af brugernes rumbe-
hov og ved anvendelse af erfaringspriser for lignen-
de sundhedsfunktioner.

Der pågår forhandlinger om grundkøb der ikke er 
afsluttet.

Der er ikke afsat midler til løst inventar som skrive-
borde, stole og evt. bløde møbler.

Der er indregnet køreanlæg og parkering til 65 
parkeringspladser. Der kan senere vise sig et behov 
for et større antal.

12. ANLÆGSBUDGET

Anlægsbudget

Aktivitet Beløb i mio. DKK

Grundkøb

Grundforbedrende arbejder

Nedrivning af huse

Bygning på ca. 3.900 m²

Sammenbygning med sygehus

Specialinventar og udstyr

Løst inventar

Bygherreleverancer

Parkeringsareal 65 pladser

Haveanlæg

DGNB Certificering

Omkostninger

Anlægsbudget i alt, Excl. moms

Indeks: 2019k3: 104.8

2

2

61

1

2

2

1,5

1

2,5

6

81

Vejle Municilapity, UCL, Denmark, Arkitekma Architects
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13. BUSINESS CASE

Middelfart Sundhedscenter anlægges som et 
moderne og fremtidsorienteret DGNB-certificeret 
byggeri, som skal varetage funktionsområder for 
rehabilitering, træning og sygeplejeklinik. Neden-
stående har opmærksomheden rettet mod de varige 
årlige udgifter, eksklusiv personaleudgifter, som 
skal opretholde driftsgrundlaget for Middelfart 
Sundhedscenter. 

På baggrund af drifts af eksisterende bygninger, er 
Social- og Sundsforvaltningen bekendt med følgen-
de udgiftsposter:

• Pedeldrift
• Renovation
• Udgift til indvendig vedligehold
• Rengøring
• El, vand og varme til det nye Sundhedscenter

Fra eksisterende byggerier på Kongshøjcentret, 
administrativ centerfunktion Skovgade samt Gen-
optræningscenter Lillebælt findes i dag en række 
udgiftsposter, der frigøres ved overflytning af funk-
tioner til et kommende sundhedscenter. Posterne 
for pedeldrift, renovation og vedligehold forudsæt-
tes her at være på niveau med posterne i eksiste-
rende byggeri / aftaler, skønt effekten af nybyggeri 
må forventes at reducere vedligeholdelsesposten. 
Udgifter til el, vand og varme samt rengøring i et 
nyt sundhedscenter kan ikke forventes at være 
sammenlignelige med udgiftsposter i eksisterende 
byggeri.

Det må forventes, at den årlige drift af sundheds-
centret vil medføre en merudgift, da eksisterende 

byggeri delvist fortsat vil være i drift som plejehjem 
m.v.

Etablering af sundhedscentret vil reducere det 
samlede antal rehabiliteringspladser i kommunen 
(20 mod eksisterende 24 pladser), ligesom der må 
forventes at ske en ressourceoptimering i forhold til 
såvel drift som logistik af funktionerne i Sundheds-
centret. Endelig vil ca. 500 m2 af byggeriet efter 
de nuværende planer blive udlejet til almen praksis 
samt apotek, hvilket vil genererer en fortløbende 
lejeindtægt.

Samlet set medfører ovenstående, at Social- og 
Sundhedsforvaltningen estimerer en positiv busi-
ness case i forhold til de årlige faste driftsomkost-
ninger ved Middelfart Sundhedscenter, i omegnen 
af kr. 1.400.000 på årlig basis.
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