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Et fagligt velfunderet sundheds- og trivselshus  

Visionen er at etablere et moderne, evidensbaseret sundhedshus på Ladegården i Nysted. Huset skal danne 
rammen om nytænkende former for samarbejde mellem forskellige faggrupper og aktører med formålet at 
skabe et nært sundhedstilbud til borgerne i lokalområdet samt kursustilbud for både private og 
fagpersoner.  
Sundhedshuset påtænkes foruden Almen lægepraksis, at huse en fysioterapeut, en psykiater på deltid, en 
fodterapeut, en massør, en tandlæge, en diætist og en psykolog så borgerne kan ses lokalt.  
I forbindelse med udviklingen af Sundhedshuset påtænkes det at etablere et tæt samarbejde mellem 
faglighederne både internt i huset og eksternt til hospital og kommune. Begrebet har vi kaldt Nær-Kontakt 
Samarbejde (NKS). Internt vil samarbejdet sikre at særligt sårbare patienter vil kunne bookes til en samlet 
konsultation med ex. fysioterapeut og praktiserende læge, psykiater og praktiserende læge, fodterapeut og 
diabetessygeplejerske, tandlæge og praktiserende læge eller anden fagligt funderet NKS. Sundhedshuset vil 
arbejde i tæt samarbejde med Nykøbing Falster Sygehus. Her er tanken at udvikle NKS konceptet således at 
man kan forestille sig patienten i en konsultation med egen læge og en digitalt tilstedeværende speciallæge 
i rummet, dette for at smidiggøre samarbejdet, mindske transportudfordringer, øge kapaciteten i 
sundhedsvæsenet ved at reducere tidsforbruget og ikke mindst reducere social ulighed ved at understøtte 
patientens compliance og egenomsorg.  



 
Et andet ben i NKS konceptet bliver at videreudvikle det allerede eksisterende samarbejde mellem 
kommunens aktører og almen praksis. Her menes den digitale kommunikation mellem hjemmesygeplejen 
og praktiserende læger, men også at få etableret et enten fysisk eller digitalt samarbejde med kommunens 
socialrådgivere, så der kan afprøves smidigere samarbejde omkring attester samt div. hjælpemidler og 
konkret hjælp vedrørende borgere i økonomisk og social risikogruppe.  
Et bærende element i visionen er desuden et folkekøkken, drevet af kokken Jan Steen, der har lokal 
forankring. Formålet med folkekøkkenet er at undervise og lave mad til borgerne i Nysted, herunder i 
særdeleshed de travle børnefamilier og enlige ældre, så de enten kan købe eller selv være med til at lave 
nemme, sunde retter med fokus på bæredygtighed og lavest mulige omkostninger. De forskellige aktører i 
Sundhedshuset vil i samarbejde med lægehuset kunne tilbyde kurser og forløb med fokus på 
livstilsomlægning, både individuelt og som gruppeforløb.  

Til Ladegården hører foruden et hovedhus også omkringliggende længer, som påtænkes indrettet med 
træningsfaciliteter herunder varmtvandsbassin og træningsbassiner, som er yderst fordelagtigt for 
overvægtige og borgere med lidelser i bevægeapparatet. På udearealet kan man forestille sig at etablere 
drivhus og nyttehave til folkekøkkenet, så borgerne kan få inspiration til bæredygtig udnyttelse af egne 
haver.  

Sundhedshuset vil muliggøre, at forskellige aktører og faggrupper inden for det nære sundhedsvæsen 
samarbejder om at skabe et moderne sammenhængende tilbud af høj faglig kvalitet. Der vil naturligt være 
fokus på intelligent og bæredygtig anskaffelse, anvendelse og udnyttelse af lokaler, faciliteter, udstyr og 
frem for alt fagpersoner. Dette vil bidrage til at tiltrække, uddanne og fastholde kvalificeret fagligt 
personale herunder læger og skabe et relevant og nærværende tilbud for borgerne, der vil mærke bedre 
sammenhæng i behandlinger og forebyggende tiltag. Der etableres herigennem et sundhedsmæssigt 
fællesskab med fokus på sund og bæredygtig kost, samt god og relevant træning for voksne og ældre. 



 

 

 

Relevans og lokal forankring 

Nysted har i alt 1352 indbyggere og Nysted lægehus består aktuelt af to lægekapaciteter med hver ca. 2000 
borgere tilknyttet, fra de omkringliggende byer, herunder en gruppe borgere fra Nykøbing Falster samt 
flere fra andre dele af Lolland. Praktiserende læge Kerstin Gardner, der er 73 år vil forblive i det gamle 
lægehus frem til hun skal på pension, hvilket hun for nyligt har varslet bliver pr. 31/12-21. Herefter vil det 
være i borgernes og lokalområdets interesse, at de to kapaciteter slås sammen. For at tiltrække en ekstra 
praktiserende læge til området vil det være af særdeles stor betydning at forholdene er fagligt attraktive og 
innovative.  
Aktuelt har lægehuset lejet sig ind i Guldborgsund kommunes lokaler bagved det gamle rådhus.  

I perioden op til Christina Svanholms overtagelse af den ene kapacitet i Nysted Lægehus, var der mange 
skiftende læger og kapaciteten stod i en periode ledig så en praktiserende læge i Nyk. F måtte træde til og 
drive satellit klinik for at borgerne i Nysted kunne have en praktiserende læge én dag pr uge.  
Nyere forskningi viser, at det at have en praktiserende læge med et kontinuerligt kendskab til den enkeltes 
sygdomme og livsomstændigheder har betydning for dødeligheden, hvorfor det er afgørende, at den 
enkelte borger har sin egen læge.  

Nærheden til lokalsamfundet er afgørende og der er på nuværende tidspunkt etableret et samarbejde med 
det lokale foreningsliv, hvor både den lokale Diabetes Cafe, de lokale væresteder, madklubber og 
danseforening har givet udtryk for interesse i at dele lokalerne samt faciliteterne i folkekøkkenet.  

 



Tidligere har der været tilbud om varmtvandstræning flere steder i landet, men mange af disse er blevet 
nedlagt og der resterer nu kun ganske få, hvorfor etableringen af et sådan tilbud vil kunne tiltrække en stor 
del af Lolland Falsters borgere.  
 
Vi ved at nærheden er vigtig for at nedbryde eventuelle barrierer den enkelte måtte have i forhold til at 
opsøge hjælp og vejledning i sundhedsvæsenet. Derudover er det alment anerkendt, at det er nemmere at 
foretage bæredygtige livstilsændringer hvis det foregår i et socialt fællesskab. 

Etableringen af et sundhedshus med kursuscenter i Nysted vil derfor ikke alene bidrage til den enkeltes 
sundhed og overlevelse, det vil også være et aktiv for lokalområdet, der med attraktive sundhedstilbud og 
en styrkelse af de allerede eksisterende sociale fællesskaber vil kunne tiltrække flere borgere til byen. 

 

Folkekøkken 

Et folkekøkken drevet af chefkok Jan Steen (ejer af UnikFood) ud fra bæredygtige og socialpædagogiske 
principper (af) og med lokale borgere, vil fungere dels som undervisningskøkken til borgerne tilknyttet 
lægehuset og som et sundt og billigt alternativ for de ældre, enlige og børnefamilierne i området, hvis kost i 
flere tilfælde er med til at øge deres risiko for udvikling af eller forværring af allerede eksisterende 
metaboliske sygdomme. Forskning fra blandt andet England understøtter den populationsbaserede tilgang 
til forebyggelse, hvor sundheden i lokalsamfund er målbart ændret efter et socialpædagogisk, 
sundhedsfagligt samarbejde. Den lokale diabetes Cafe er et allerede etableret tiltag, som har vist sig at 
tiltrække mange mennesker med ønske om at ændre livsstil i samarbejde og fællesskab med andre. 
Principperne herfra kan og bør anvendes i arbejdet med at etablere folkekøkkenet.  

 

Et sundhedshus med kursusaktivitet og fokus på forskning og vidensdeling med kollegaer 

Praktiserende læge Christina Svanholm er tilknyttet Forskningsenheden i Region Sjælland, og 
forskningsprojekter med udgangspunkt i almen praksis vil derfor være velkomne i Nysted Sundhedshus. Der 
kan arrangeres kurser og aktiviteter med det formål at højne det faglige niveau blandt læger og andre 
fagpersoner samt samarbejdspartnere, såvel som individuelle og gruppebaserede undervisningstilbud for 
private borgere.  

Aktuelt er der etableret et samarbejde med forskere fra produktionshøjskolen Absalon, herunder Docent 
Heidi Myglegård Andersen og Lektor Carsten Juul Jensen, desuden overlæge i endokrinologi Allan 
Enevoldsen fra Nyk. Falster Sygehus samt Steno Diabetes Center. Første ansøgning vedrører den allerede 
etablerede Diabetesbus for sårbare diabetes patienter i området og Nysted Sundhedshus deltager i 
udviklingen af samarbejdet med almen praksis.  
Foruden dette projekt er der andre samarbejdsprojekter i støbeskeen, herunder blandt andet 
EduCom4Health, hvor blandt andet NKS samarbejdet påtænkes indtænkt. EduCom4Health er et fireårigt 
uddannelses- og community action-projekt med det overordnede mål at styrke sundhed og velfærd hos 
personer i sårbare positioner via empowerment i mødet. Projektet vil udvikle en ny interventions- og 
interaktionsmodel for møde og mødesteder mellem sårbare borgere og sundheds- og socialprofessionelle. 



Modellen vil kunne anvendes lokalt og i andre kommuner og udvikle interdisciplinære pre- og post-graduat 
træningsmoduler på professionshøjskoleniveau, der kan anvendes til sundheds- og socialfaglige 
uddannelser i mødet med sårbare borgere. 

Vidensdelingen internt i huset vil udover NKS samarbejdet, foregå ved tværfaglige frokostmøder, hvor 
sundhedshusets beboere kan mødes og diskutere både konkrete og overordnede problemstillinger samt 
vidensdele på tværs af kompetencer og fagligheder. Derudover vil der flere gange årligt afholdes kurser 
mhp at videreuddanne, videreudvikle og implementere ny viden ud fra nyeste evidens. Lægehuset vil 
deltage i uddannelsen af alment praktiserende læger samt andet sundhedspersonale og der vil derfor være 
uddannelseslæger fast i huset.  
Sundhedshuset vil være et innovativt arbejdsfællesskab, hvor forskningsprojekter fra flere faggrupper 
bydes velkomne.  
 

 
 

 

Forslag til funktionsprogram for Nysted Sundhedshus og kursuscenter: 

11 behandlerrum som hver er indrettet med håndvask og arbejdsstation: 4 lægekontorer, 2 
sygeplejerskekonsultationer, 1 akutstue, 1 uddannelseslægekontor, 1 fysioterapeutlokale, 1 
fodterapeutlokale, 1 massørlokale.  
1 laboratorium med moderne IT-integrerbart EKG, Spirometri (lungefunktionsmåler), Micros (analyse af 
rødt og hvidt blodbillede), CRP (infektionstal), urinanalyse samt IT til at understøtte kommunikationen både 
internt i sundhedshuset og med sekundærsektoren.   
Der ønskes en reception tæt ved hovedindgangen, delvist afskærmet med glas, så patienter og borgere 
føler sig set og budt velkommen. Receptionen skal indrettes med 3 arbejdsstationer, netværksprinter og 
fax. Der vil være behov for et stort konferencerum/spisestue, indrettet med mindre thekøkken 
indeholdende køl/frys, ovn og kogeplader.  Derudover er der behov for et personaletoilet med bad, en 
garderobe, et depot samt 1-2 patienttoiletter, hvoraf det ene har luge ind til laboratoriet.  
 
Sundhedshuset ønskes indrettet med lyse og til brugen velegnede gulve, vægge med akustisk regulerende 
foranstaltninger, lydisolerende døre samt et venteareal adskilt i to af et stort akvarium. Den ene del lidt 
større end den anden, så borgere med behov for fred og ro kan sidde tilbagetrukket fra det store 
venteareal. Det store venteareal ønskes udsmykket med en plantevæg og et stort akvarium. Dette er 
inspireret af bogen Sansernes Hospital fra 2007, hvor overlæge fra Rigshospitalet Lars Heslet og arkitekt 
Kim Dirkinck-Holmfeld har sammenfattet viden om evidensbaseret design. Denne viden er baseret på 
videnskabelig dokumentation, som viser, at der er en positiv sammenhæng mellem stimulerende 
omgivelser og helbredelse.  
Længen med fysioterapi og træningsfaciliteter ønskes ligeledes indrettet i lyse imødekommende materialer 
med udnyttelse af de høje lofter så rummene virker store og rummelige til de forskellige 
træningsaktiviteter. I den ene del af længen ønskes etableret et større varmtvandsbassin ved siden af 1-2 



mindre bassiner med modstrømsanlæg til muskelopbyggende træningsaktiviteter samt 
omklædningsfaciliteter, bad og toiletter.  

I kælderen under hovedhuset ønskes etableret et produktionskøkken med mulighed for at undervise 
mindre grupper ad gangen. Desuden et større spiserum. Indretningen her påtænkes i stil med de moderne 
”rå” restauranter der er etableret i Kødbyen i København, med hvide kvadratiske fliser på væggene, 
terrassogulve og renovering af de smukke bærende loftsbjælker.  

 

  

 



 

 

 

 

Forankring og ledelse 

Fra Nysted Lægehus vil praktiserende Læge Christina Svanholm være tovholder og samarbejdspartner i 
projektet. Rasmus Rifsdal, MBA og leder af Økonomer uden grænser er aktuelt projektleder for projektet og 
det vil i projektets udviklingsfase være nødvendigt at søge midler til denne funktion, da den er afgørende 
for projektets fremdrift.  
Der bør etableres en forening med det formål at kunne søge fonde. Stiftelsen af foreningen bør foregå på 
et fællesmøde, hvor der også bør drøftes vedtægter og div.  
Folkekøkkenet påtænkes drevet af Jan Steen. De øvrige aktører er psykiater Maarten Rozing, fysioterapeut 
og forsker Jonathan Comins, lokale fysioterapeuter Gudde Södergren og Mathias Westh, fodterapeut Heidi 
Hovmand Futtrup samt Heidi Rasmussen, lokal massør.  Desuden er der taget kontakt til den lokale 
tandlæge Helle Parbæk, som ikke umiddelbart ønsker at flytte, men kan se mulighederne i et fremtidigt 
samarbejde. Afventer svar fra lokal psykolog Peter Veistrup.  

Guldborgsund kommune samt Lolland kommune, Guldborgsund Frivillighedscenter, Ulykkes-
Patientforeningen og Polioforeningen og de lokale handicapråd er interesserede i projektet og senest har 
PLO (Praktiserende lægers organisation) samt Sjællands Udviklingsalliance udvist interesse og støtte til 
projektet. Derudover er der taget kontakt lokal politiker Lennart Damsbo-Andersen, der sidder i Folketinget 
for socialdemokratiet. Lennart bor i Nysted og bakker ligeledes op om projektet. 

Økonomi 
 
Økonomien i ovennævnte funktionsprogram vil kunne beregnes ud fra anslåede udgifter til etablering af 
sundheds- og lægehuse, produktionskøkkener og kursuscentre. Hertil kommer ekstra udgifter til 
evidensbaseret design samt indkøb af diverse nyt apparatur jvf. ovenstående. 



Nysted Lægehus vil medbringe nuværende laboratorieudstyr, EDB og klinikinventar, men der vil være 
behov for indkøb af ekstra udstyr til henholdsvis IT udstyr til undervisnings og konferencebrug samt 
etablering af laboratoriefaciliteter. Ligeledes vil der være behov for indkøb af træningsfaciliteter og øvrigt 
supplerende udstyr til hhv. fysioterapeutklinikken, fodterapeut og massageklinik, som dog forventeligt 
medbringer eget klinikinventar. Ligeledes vil der komme udgifter til etablering af folkekøkken og 
fælleslokaler.  

Nysted lægehus forpligter sig i nærværende oplæg til at samarbejde om projektet og vil i forbindelse med 
etableringen af Sundhedshus og kursuscenter udarbejde en lejekontrakt med Ålholm Slot på gældende 
uopsigelige vilkår.  

For at gøre projektet attraktivt for div. fonde vil det være nødvendigt at etablere en forening med en 
bestyrelse, evt. en social økonomisk virksomhed med ejerskab over sundhedshus og kursuscenter.  

På nuværende tidspunkt er der taget kontakt til Real Dania mhp støtte til ombygning og projekt, der skal 
når ombygningstegninger og budgetter er lagt fremsendes reel ansøgning.  

 

Aktører    
 
Rasmus Rifsdal  MBA, leder af Økonomer uden grænser 
Alexander Korsgaard Bruun  Advokat Ålholm 
 
Maj-Britt Jensen  FIERS 
Heidi Myglegård Andersen  Docent Professionshøjskolen Absalon 
Carsten Juul Jensen  Lektor Professionshøjskolen Absalon 
 
Jan Steen    Kok, ejer Unikfood 
Heidi Hovmand Futtrup  Fodterapeut 
Heidi Rasmussen  Massør 
Mathias Westh  Fysioterapeut 
Jonathan Comins  Fysioterapeut, post.doc 
Helle Parbæk   Tandlæge 
Maarten Rozing  Psykiater 
 

 
Sussi Langvik   Hjemmesygeplejerske + Diabetes Caféen 
Anne Kristiansen  Guldborgsund Center for Sundhed og Omsorg 
Birgitte Zimling  Guldborgsunds Frivilligcenter 
 
Nysted Lægehus  
 
Christina Svanholm  Praktiserende læge 
Irene Granum   Praktiserende læge 
Christa Sommer  Lægesekretær 
Christina Dalsgaart Jacoben  Lægesekretær 
Mette Lynggaard Madsen  Sygeplejerske 



Mie Clausen Nielsen  Sygeplejerske  
Lærke Østergaard  Medicinstuderende 
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