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Orientering om anden runde af pulje til etablering af læge- og sundhedshuse

Administrationen indstiller,
at

orientering om anden runde af pulje til etablering af læge- og sundhedshuse
tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet har den 18. januar 2019 offentliggjort anden runde af
pulje til etablering af læge- og sundhedshuse. Regioner og kommuner kan nu søge 207,6
mio. kr. til etablering, renovering og udbygning af læge- og sundhedshuse. Fristen for
ansøgning er den 20. marts 2019.
Kriterierne for anden udmøntning er tilsvarende kriterierne for den første udmøntning.
Regioner og kommuner kan således søge om:
• midler til etablering, renovering eller udbygning af moderne lægehuse og sundhedshuse, hvor alment praktiserende læger og evt. andre relevante faggrupper
f.eks. speciallæger og kommunale sundhedstilbud arbejder sammen i større enheder
• midler til indkøb af nødvendigt udstyr/apparatur til varetagelse af behandlingsopgaverne i læge- og sundhedshusene
Første runde blev offentliggjort i januar 2018, og Region Midtjylland blev sammen med
samarbejdskommuner tildelt midler til følgende projekter:
• Lemvig Sundhedshus: Etablering af flerlægepraksis, etablering af fælles personalefaciliteter samt tele- og videokonferenceudstyr
• Skive Sundhedshus: Etablering af åndedrætsklinik samt tele- og videokonferenceudstyr
• Skanderborg Sundhedshus: Etablering af lokaler til flerlægepraksis, etablering af
handicapvenlig elevator samt RIS/PACS udstyr og tele- og videokonferenceudstyr.
• Aarhus: Etablering af Psykiatriens Hus i Aarhus og etablering af flerlægepraksis
på MarselisborgCentret.
I forlængelse af første runde behandlede udvalg for nære sundhedstilbud i Region
Midtjylland en sag vedrørende kriterier for projekter, som Region Midtjylland skal søge
midler til i anden runde. Disse kriterier er i overensstemmelse med Region Midtjyllands
strategi for lægedækning og lyder som følger:
• Udvalgte tidligere ansøgte projekter, der ikke blev tildelt midler i første runde.
Det drejer sig om følgende:
o Udvidelse af Samsø Sundheds- og akuthus samt Samsø Lægehus
o Lokaler til øre-, næse-, halslæge i Skive Sundhedshus
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•
•

o Lokaler til praktiserende læge i Grenaa Sundhedshus
Projekter, der kan bidrage til at løse nuværende eller kommende lægedækningsudfordringer (jf. kort nedenfor)
At der søges projekter med en samlet økonomi svarende til Region Midtjyllands
blottilskudsandel på 21 %, hvilket svarer til 43,6 mio. kr.

Administrationen vil gennemgå og revidere projekterne i Samsø, Skive og Grenaa på ny i
samarbejde med de relevante aktører.

Såfremt der er kommuner, der har projekter de ønsker at samarbejde med Region
Midtjylland om, hører administrationen gerne om det på sunspl@regionmidtjylland.dk
Puljeopslaget er vedlagt som bilag.

Beslutning

Indstilling godkendt.
Bilag
•

Puljeopslag
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