Ansøgningsskema: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019)
Ansøgningsfrist: 20 marts 2019 kl. 12:00

1. Projektets titel
Lemvig Sundheds- og Akuthus: Etablering af flerlægepraksis
2. Ansøger
Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg
CVR: 29190925
I samarbejde med Lemvig Kommune

3. Kontaktinformation på tilskudsansvarlige
Dorthe Klith, Kontorchef
dorthe.klith@stab.rm.dk
Tlf: 20261799
4. Projektets varighed
Startdato: 1. september 2019
Slutdato: 1. oktober 2020
5. Hvem er administrativ projektejer:
Sæt kun et kryds
☒ Region
☐ Kommune
Økonomi
6. Angiv projektets finansiering samt fordeling af midlerne mellem ansøgningsberettigede parter
(ekskl. Moms)
Ansøgte midler

Finansiering (i mio. kr.)
2,4 mio. kr.

Projektets egenfinansiering
Region
Kommune
Leverandør af almen medicinske ydelser
Evt. anden finansiering/støtte
Midler i alt

0
0
0
0
2,4 mio. kr.
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7. Der ansøges om midler til:
☐Etablering af nyt læge-/sundhedshus
☒Udbygning eller renovering af eksisterende læge-/sundhedshus
☐Udstyr til varetagelse af behandlingsopgaver
8. Ejerforhold: Hvem ejer de lokaler der ansøges om tilskud til?
☒Region
☐Kommune
☐Andre:
- Angiv:
9. Beskriv formålet med projektet
Baggrund
Etablering af lokaler til flerlægepraksis
Region Midtjylland søgte som beskrevet puljen til etablering af læge- og sundhedshuse i 2018 om 4,8 mio.
kr. til etablering af en flerlægepraksis i Lemvig Sundheds- og Akuthus, som skulle kunne rumme de patienter, hvis praktiserende læger forventedes at opsige deres ydernumre. Region Midtjylland fik tildelt 2,4 mio.
kr. og har selv prioriteret 1 mio. kr. til projektet og det blev derfor i efteråret 2018 besluttet, at nedskalere
omfanget af projektet til at omfatte to lægekapaciteter, svarende til den forventede størrelse på forsøgsklinikken. Region Midtjylland fremsendte en revideret projektbeskrivelse til ministeriet i november 2018.
Denne blev godkendt i december 2018.
Region Midtjylland har i november 2018 sendt en ansøgning vedr. etablering af en regionsdreven almen
medicinsk klinik til Sundheds- og Ældreministeriet. I første omgang lød ansøgningen på, at klinikken skulle
omfatte to kapaciteter. Imidlertid har Region Midtjylland efter tæt dialog med de praktiserende læger i
Lemvig Kommune besluttet, at udvide forsøgsklinikken til at omfatte fire kapaciteter, svarende til de to
sololæger, der har opsagt deres ydernumre samt udbudsklinikken som på nuværende tidspunkt har to
ydernumre i Lemvig. Under forudsætning af, at Sundheds- og Ældreministeriet godkender Region Midtjyllands ansøgning, åbner Klinikken åbner 1. september 2019. De midler, Region Midtjylland blev tildelt til
etablering af flerlægepraksis samt de midler, der med denne ansøgning søges, vil benyttes til at skabe permanente lokaler til klinikken. Såfremt ansøgningen ikke godkendes, skal der gennemføres et udbud af de
fire kapaciteter og udbudsklinikken kan i stedet flytte ind i de lokaler, der på nuværende tidspunkt påtænkes regionsklinikken.
Som det fremgår af tidsplanen, bilag 2, vil lokalerne til klinikken stå klar til indflytning pr. 1. juli 2020. Der er
derfor behov for, at klinikken i opstartsfasen etableres i midlertidige lokaler. Denne del er i proces.
Formål
Med Lemvig Sundheds- og Akuthus og Klinik for Almen Medicin ønsker Region Midtjylland og Lemvig Kommune, at




skabe et nært og sammenhængende sundhedstilbud til borgerne i Lemvig Kommune
skabe rammer, der understøtter et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde af høj kvalitet og til
gavn for borgerne
skabe rammer, der kan tiltrække og fastholde praktiserende læger til Lemvig
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at skabe rammer, der fordrer udvikling, nytænkning og en fleksibel udnyttelse af lokaler
at skabe rammer, der bidrager til at skabe liv i huset og at borgerne og civilsamfundet engagerer sig
i sundheden i Lemvig Kommune.

Nye fysiske rammer giver mulighed for at udvide antallet af sundhedstilbud i sundhedshuset, og samtidigt
skabe bedre rammer for nytænkning af samarbejdet på tværs af fag og sektorer. Det gælder eksempelvis på
akutområdet, hvor der planlægges et tættere samarbejde mellem praktiserende læger, akuthus og kommune. Det gælder også i forhold til sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud, hvor de kommunale funktioner vil spille tæt sammen med almen praksis.
10. Hvilke aktører indgår i projektet?
Hospitalsenheden Vest
11. Beskriv i skemaet, hvordan projektet imødekommer kriterierne for pulje til læge- og sundhedshuse?
Fokusområde

Sammenhæng og
samarbejde

Kriterie

At der er tale om en koordineret indsats imellem
relevante aktører (fx
kommuner, regioner og
almen praksis), hvor det
prioriteres at undgå overlappende indsatser, og der
lægges vægt på samarbejde, kommunikation og
gensidigt kendskab til
hinandens tilbud på tværs
af sektorer. Ved etablering
af nye sundhedstilbud, bør
der desuden redegøres for,
hvorfor dette tilbud er
relevant at etablere, herunder en beskrivelse af,
hvordan tilbuddet bidrager
til det samlede sundhedstilbud i området.

Beskrivelse af hvordan projektet opfylder kriterierne

Projektet indebærer, at der kan etableres lokaler i fysisk
sammenhæng til Klinik for Almen Medicin, som kommer
til at rumme fire kapaciteter.
Region Midtjylland og Hospitalsenheden Vest er i forbindelse med udviklingen og etablering af Klinik for Almen
Medicin meget inspireret af den arbejdsform og tilrettelæggelse, som man har i Lægefællesskabet i Grenaa. Den
klinik modtog den Gyldne Skalpel i 2018.
Visionen for Klinik for Almen Medicin er inspireret af
Lægefællesskabet i Grenaa og lyder:
Klinik for Almen Medicin i Lemvig bliver en praksis baseret
på patientfokus, nytænkning, arbejdsglæde og fleksibilitet.
Det er vores ambition at behandle patienterne med høj
faglighed og at give mest til dem med størst behov. Samtidig vil vi gennem tydelig ledelse skabe en arbejdsplads,
som giver tryghed og stolthed for alle.
Med Klinik for Almen Medicin vil vi:

sikre lægedækning i Lemvig Kommune med høj
faglighed og kvalitet, herunder afprøve nye
modeller for samarbejde og organisering på
tværs af faggrænser og sektorer.

medvirke til at sikre et sundhedsvæsen på patientens præmisser, for eksempel ved at skabe
kontinuitet i borgernes patientforløb i almen
praksis, herunder udvikle samarbejdet med
Lemvig Kommune.

udvikle og teste nye borgerrettede IT-løsninger
og teknologier, som både tilgodeser patienternes behov og hensyn til en smidig arbejdstilrettelæggelse.

vise, at en almen medicinsk klinik kan fungere
som en del af et hospital.

levere et langtidsholdbart input i debatten om
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Vurdering
(udfyldes af
Sundheds- og
Ældreministeriet)

Fokusområde

Kriterie

Beskrivelse af hvordan projektet opfylder kriterierne

fremtidens sundhedsvæsen.
Placeringen af Klinik for Almen medicin i Lemvig Sundheds- og Akuthus bidrager til at sikre en tæt koordinering
på tværs af sektorer, idet klinikken vil komme til at ligge
dør om dør med eksempelvis den kommunale sundhedsfremme og forebyggelse, den kommunale alkoholbehandling, praksisydere, akutklinik og lægevagten.
Der søges med denne ansøgning konkret midler til at
kunne udvide den klinik, der blev søgt og bevilget midler
til i 2018. En udvidelse af klinikken vil betyde, at alt personalet i klinikken kan placeres på samme sted i sundhedshuset. Dette vil bidrage til at skabe sammenhæng i
klinikken, til gavn for både personale og patienter.
Udvikling og etablering af klinikken sker i tæt samarbejde
med Styregruppen for et samlet Lemvig Sundheds- og
Akuthus, hvor der sidder repræsentanter fra Lemvig
Kommune, praktiserende læger i Lemvig Kommune, den
regionale psykiatri og Hospitalsenheden Vest, hvorfor
mulige synergier og potentialer for samarbejde på tværs
af sektorer sker i tæt koordination med øvrige aktører i
det nære sundhedsvæsen i Lemvig Kommune.
At der i læge- og sundhedshuset fokuseres på
tværfaglig og tværsektoriel
opgaveløsning med henblik
på at skabe sammenhængende patientforløb, fx
gennem samarbejde med
speciallæger og relevante
sygehusafdelinger.

Opgavevaretagelse

At læge- og sundhedshusene tænkes ind i den
regionale sundhedsplan og
praksisplan, inden for såvel
somatik og psykiatri, og
understøtter den samlede
akut-dækning og behovet
for nære sundhedstilbud i
området ved at huse f.eks.:

flerlægepraksis,

vagtlægefunktion/
almenmedicinsk akuttilbud uden for egen
læges åbningstid

praktiserende speciallæger,

Klinik for Almen Medicin er forankret under Hospitalsenheden Vest's afdeling Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering. Hermed er der styrket mulighed for at udvikle det
tværsektorielle samarbejde særligt på tværs af Klinik for
Almen Medicin og Hospitalsenheden Vest og derigennem
skabe sammenhængende forløb med patienten i centrum.
Endvidere giver placering i et sundhedshus, hvor der også
etableres kommunale tilbud, mulighed for at styrke
sammenhængen på tværs af almen praksis og kommunen.
Hospitalsenheden Vest er som beskrevet inspireret af
Lægefællesskabet i Grenaa, herunder den måde, Lægefællesskabe benytter forskelligt praksispersonale. Der vil
derfor komme stort fokus på at der også i klinikken arbejdes på tværs af fagligheder.
I Region Midtjyllands sundhedsaftale er en af visionerne,
at sundhedsløsninger skal være tættere på borgeren. Det
stiller krav til indretningen af sundhedsvæsenet og et
stærkere fokus på, hvilke opgaver der kan løses og forankres tættere på borgernes hverdag.
Lemvig Kommune ligger i den nordvestlige del af Region
Midtjylland og kommunen er udpeget som et lægedækningstruet område.
Det er derfor helt centralt, at der skabes initiativer, der
kan tiltrække og fastholde læger til området. Derfor har
Region Midtjylland søgt Sundheds- og Ældreministeriet
om tilladelse til at oprette en klinik for almen medicin
under §233 i Sundhedsloven. For at skabe et attraktivt
miljø for de læger, der ansættes i klinikken, er det vigtigt,
at de fysiske rammer er gode.
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Vurdering
(udfyldes af
Sundheds- og
Ældreministeriet)

Fokusområde

Kriterie







andre ydere inden for
praksissektoren (som
f.eks. fysioterapeuter,
kiropraktorer eller
diætister),
kommunale funktioner (f.eks. forebyggelsestilbud, genoptræningstilbud, sundhedsplejerske, hjemmesygepleje, herunder akutfunktioner),
Civilsamfund, fx
idræts- og patientforeninger.

At der er sikret opbakning
til projektets gennemførelse fra relevante sundhedsfaglige aktører på ansøgningstidspunktet gennem
skriftlige interessetilkendegivelser fra de sundhedspersoner som skal
indgå i huset, herunder
almen praktiserende læger. (vedlæg som bilag)

Beskrivelse af hvordan projektet opfylder kriterierne

Ud over denne ansøgning, er en del af projektet i Lemvig
Sundheds- og Akuthus også:

Etablering af akutklinik (midler fra 2010)

Etablering af faciliteter til trænings- og holdaktiviteter (se særskilt ansøgning herom)

Kommunal sygepleje- og sårklinik (se særskilt
ansøgning herom)

Etablering af lokaler til andre ydere inden for
praksissektoren (se særskilt ansøgning herom)

Fleksible mødelokaler, der kan benyttes af alle
brugere af Lemvig Sundheds- og Akuthus, herunder også civilsamfundet (se særskilt ansøgning herom)
Udover de funktioner, som er nævnt oven for, huser
Lemvig Sundheds- og Akuthus allerede i dag følgende
funktioner:

Neurorehabilitering

Kommunal alkoholbehandling

Audiologopæd (sateliitklinik)

Privatpraktiserende psykolog

Præhospitale funktioner

Blodprøvetagning og EKG

Røntgen

Vagtlæge

Jordemoder
Et fokusområde for Region Midtjylland og Lemvig Kommune er også, hvordan kommune og region kan samarbejde med civilsamfundet om sundheden i Lemvig Kommune. Dette er derfor også et element i den borgerinddragelsesproces, der gennemføres i foråret 2019. Det er
ønsket, at der skabes et større samarbejde mellem de
kommunale og regionale tilbud i huset og frivillige patientforeninger mm. En del af ombygningen er hovedindgangen og foyeren i Lemvig Sundheds- og Akuthus skal
derfor skabe plads til frivillige organisationer, som blandt
andet kan understøtte borgernes brug af sundhedshuset.
Derfor arbejdes der også med en fleksibel brug af de
faciliteter som etableres til trænings- og holdaktiviteter
således, at der sikres mulighed for at civilsamfund og
frivillige foreninger kan benytte lokaler til sundhedsfremmende aktiviteter.
Region Midtjylland og Hospitalsenheden Vest har stor
opbakning fra Lemvig Kommune til projektet og Lemvig
Kommune samt en praktiserende læge fra Lemvig Kommune er også repræsenteret i Styregruppen for et samlet
Lemvig Sundheds- og Akuthus.
Herudover har flere fagprofessionelle henvendt sig til
Region Midtjylland og Lemvig Kommune og udtrykt ønske
om at blive en del af Lemvig Sundheds- og Akuthus og det
faglige fællesskab, der allerede er i huset og som styrkes,
når Klinik for Almen Medicin, akutklinikken og de kommunale sundhedsfremme og forebyggende indsatser
rykker ind i huset. Særligt har disse sundhedsprofessionelle udtrykt deres interesse for, at der etableres fleksible lokaler til praksisydere (se bilag).
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Vurdering
(udfyldes af
Sundheds- og
Ældreministeriet)

Fokusområde

Kriterie

At der i læge- og sundhedshusene er fokus på
øget brug af praksispersonale, herunder sygeplejersker, sekretærer, bioanalytikere m.fl. og samarbejde
med kommunale sundhedstilbud.

Beskrivelse af hvordan projektet opfylder kriterierne

Afdeling for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering på
Hospitalsenheden Vest, som Klinik for Almen Medicin
skal organiseres under, er i forbindelse med udvikling af
klinikken inspirerede af den lægeklinik i Grenaa Sundhedshus, Lægefællesskabet, som vandt den Gyldne Skalpel i 2018. I denne klinik benytter man i høj grad praksispersonale, herunder fysioterapeuter og sygeplejersker,
lige som man i høj grad samarbejder med medicinstuderende og uddannelseslæger.
Det er ambitionen, at der, lige som i Grenaa, vil blive
tilknyttet forskelligt praksispersonale til klinikken, lige
som det også er ambitionen, at Klinik for Almen Medicin
på sigt kan ansætte uddannelseslæger.

Kapacitet og
tilgængelighed

At læge- og sundhedshusene muliggør og understøtter faglighed, fleksibilitet og tilgængelighed.
Eksempelvis ved:

Fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden
og øget adgang til ikke-akutte konsultationer i ydertimerne, fx
sen eftermiddag.

Mulighed for konsultation via tele- og videoudstyr.

Tilgængelighed for fx
patienter med handicap og ældre patienter.

At der i læge- og sundhedshuset er fokus på
uddannelse af uddannelseslæger samt at sikre
bedre fysiske rammer til
uddannelseslæger, herunder eget konsultationsvæ-

Placering af Klinik for Almen Medicin i Lemvig Sundhedsog Akuthus betyder endvidere, at klinikken fysisk bliver
placeret i samme hus som de kommunale sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser (se særskilt ansøgning herom). Dette vil bidrage til et tættere samarbejde
mellem Lemvig Kommunes sundhedstilbud og Klinik for
Almen Medicin og dermed bidrage til mere sammenhængende forløb for patienterne.
Derudover forventes etableringen af en kommunal sygepleje- og sårklinik at kunne tænkes ind i samarbejdet med
de praktiserende læger. Blandt andet i forhold til kvalificeret behandling ved komplekse sår.
Tele- og videoudstyr
Region Midtjylland fik i forbindelse med første udmøntning af pulje til etablering af læge og sundhedshuse
tilskud til tele- og videoudstyr. Dette udstyr installeres i
et mødelokale, der kan benyttes af alle husets aktører.
Der bliver dermed mulighed for telekonsultationer mellem sundhedsprofessionel og patient, lige som der også
bliver lettere adgang for praktiserende læger, akutklinik,
kommunal sygepleje- og sårklinik mm. til specialiserede
funktioner på hospitalerne.
Tilgængelighed for eksempelvis patienter med handicap
og ældre patienter
Klinikken etableres midlertidigt i lokaler på 2. og 3. sal i
sundhedshuset, hvor der er adgang med elevator. På sigt
etableres klinikken i lokaler i stueplan, som er lettilgængelige for patienter med handicap, gangbesværede og
ældre patienter.
Yderligere søger Region Midtjylland og Lemvig Kommune
også midler til renovering af hovedindgangen i huset,
herunder renovering af de to elevatorer, der giver adgang til hele bygningen. Renovering af disse elevatorer vil
understøtte tilgængeligheden til alle funktioner i huset
(se særskilt ansøgning).
Som beskrevet oven for er det ambitionen, at der, lige
som i Lægefællesskabet i Grenaa, vil blive tilknyttet forskelligt praksispersonale til klinikken, lige som det også er
ambitionen, at Klinik for Almen Medicin på sigt kan ansætte uddannelseslæger.
Da det er ambitionen at tilknytte meget praksispersonale
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Vurdering
(udfyldes af
Sundheds- og
Ældreministeriet)

Fokusområde

Kriterie

relse.

At der indtænkes fleksible
fællesfunktioner og lokaleudnyttelser, herunder
fælles administration, ITløsninger, laboratorium
mv., som kan skabe incitament til, at de enkelte
læge- og sundhedshuse
(som både kan indeholde
solopraksis og flerlægepraksis) øger deres samarbejde på en række områder, som skaber øget effektivitet og rentabilitet.

Adgang til relevant og tidssvarende udstyr

Egenfinansiering

At læge- og sundhedshusene bliver forsynet med
relevant og tidssvarende
udstyr til undersøgelse og
behandling (ikke inventar),
f.eks.

udstyr til blodprøvetagning

laboratorium til akutte analyser

EKG- og røntgenudstyr – evt. til udgående funktioner

telemedicinske muligheder for at få vurderet bl.a. EKG på et
specialiseret sygehus,
videokonferenceudstyr

genoplivningsudstyr
overvågningsudstyr
m.v.
At regioner, kommuner
eller leverandører af almen
medicinske ydelser selv
bidrager til investeringen
med en egenfinansiering.
En egenfinansiering forventes særligt ved etablering af nye læge- og sundhedshuse samt en større
renovering i eksisterende.

Beskrivelse af hvordan projektet opfylder kriterierne

og på sigt uddannelseslæger, er der et ønske om at etablere relativt mange konsultationslokaler. Det endelige
antal afventer en proces med arkitekten tilknyttet projektet, som vil finde sted efter et borgermøde i Lemvig den
30. april 2019. Af bilag X fremgår de foreløbige skitser,
der er udarbejder primo 2019. Det er forventningen, at
klinikken vil få et større areal end hvad derer angivet på
tegningerne.
Som beskrevet, fik Region Midtjylland i 2018 tilsagn om
300.000 kr. til tele- og videoudstyr, samt midler til fælles
faciliteter.
Se endvidere særskilt ansøgning vedr. fleksible mødelokaler.

Der er allerede i dag laboratorie med blodprøvetagning
og EKG-udstyr, lige som der er røntgenudstyr i sundhedshuset.

Region Midtjylland har i 2018 prioriteret 1 mio. kr. til
etablering af lokaler til Klinik for Almen Medicin.
Lemvig Kommune har prioriteret 2 mio. kr. øremærket til
den kommunale sundhedsfremme og forebyggelse samt
yderligere 15 mio. kr. til sundhedsområdet, som ikke er
øremærket specifikke formål på nuværende tidspunkt.

12. Er projektet politisk godkendt?
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Vurdering
(udfyldes af
Sundheds- og
Ældreministeriet)



Ja

x

Nej
-

Hvis nej, hvornår forventes en politisk godkendelse at forelægge?
o Lemvig Kommune: 24. april 2019
o Region Midtjylland: 24. april 2019

13. Bilag til ansøgning (* skal vedlægges):
1. Budget*
2. Tidsplan*
3. Øvrige bilag
a. Interessetilkendegivelser fra sundhedspersoner/funktioner som skal indgå i huset (jf.
også pkt.10)*
b. Projektbeskrivelse – yderligere beskrivelse af projektet, hvis relevant.
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Regionshuset
Viborg
Sundhedsplanlægning
Skottenborg 26
Postboks 21
DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 0000
kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Dato 13-03-2019
Sagsbehandler Trine Oksbjerg

Bilag 1: Budget Lemvig Sundhedshus, flerlægepraksis

Trine.Oksbjerg@stab.rm.dk
Tel. +4521526496

Budget, flerlægepraksis
Budgetpost
Renovering, 200 m2
Uforudsete udgifter
Projektleder
I alt

Sagsnr. 1-31-72-166-19

Mio. kr.
2
0,2
0,2
2,4

Side 1

Regionshuset
Viborg
Sundhedsplanlægning
Skottenborg 26
Postboks 21
DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 0000
kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Dato 13-03-2019

Bilag 2: Tidsplan Lemvig Sundhedshus, flerlægepraksis
Tidspunkt
Marts-maj 2019
April 2019
Maj-juni 2019
Juni-september
2019
Juni-august 2019
August-oktober
2019
November 2019
Februar 2020
1. juli 2020

Handling
Borgerinddragelsesproces
Politisk godkendelse af
projektbeskrivelser i region og kommune
Udarbejdelse af visionspapir
Proces omkring funktioner, tilbud og
synergier i sundhedshuset helhedsplansarbejde
Brugermøder
Udarbejdelse og godkendelse af
dispsitionsplan
Udbud
Byggestart
Ibrugtagning

Obs: Klinik for Almen Medicin åbner 1. september 2019,
hvorfor klinikken opstartes i midlertidige lokaler, der kan
benyttes i en kortere periode, mens ombygning og renovering
af de permanente lokaler finder sted. De lokaler, som er bedst
egnet til en så stor klinik, som Klinik for Almen Medicin bliver,
er først ledige pr. 1. september 2019, hvorfor det er
nødvendigt at starte klinikken op i midlertidige lokaler.

Sagsbehandler Trine Oksbjerg
Trine.Oksbjerg@stab.rm.dk
Tel. +4521526496
Sagsnr. 1-31-72-166-19
Side 1

Ansøgningsskema: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019)
Ansøgningsfrist: 20 marts 2019 kl. 12:00

1. Projektets titel
Lemvig Sundheds- og Akuthus: Etablering af fleksible mødelokaler til benyttelse af alle aktører i huset og fleksible lokaler til benyttelse af praksisydere
2. Ansøger
Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg
CVR: 29190925
I samarbejde med Lemvig Kommune

3. Kontaktinformation på tilskudsansvarlige
Dorthe Klith, Kontorchef
dorthe.klith@stab.rm.dk
Tlf: 20261799
4. Projektets varighed
Startdato: 1. september 2019
Slutdato: 1. oktober 2020
5. Hvem er administrativ projektejer:
Sæt kun et kryds
☒ Region
☐ Kommune
Økonomi
6. Angiv projektets finansiering samt fordeling af midlerne mellem ansøgningsberettigede parter
(ekskl. Moms)
Ansøgte midler

Finansiering (i mio. kr.)
2,5 mio. kr.

Projektets egenfinansiering
Region
Kommune
Leverandør af almen medicinske ydelser
Evt. anden finansiering/støtte

0
0
0
0
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Midler i alt

2,5 mio. kr.

7. Der ansøges om midler til:
☐Etablering af nyt læge-/sundhedshus
☒Udbygning eller renovering af eksisterende læge-/sundhedshus
☐Udstyr til varetagelse af behandlingsopgaver
8. Ejerforhold: Hvem ejer de lokaler der ansøges om tilskud til?
☒Region
☐Kommune
☐Andre:
- Angiv:
9. Beskriv formålet med projektet
Baggrund
Etablering af fælles mødelokaler og kliniklokaler
Lemvig Sundheds- og Akuthus skal blive et hus med mange aktører. Både kommunale og regionale medarbejdere, praksisydere og civilsamfund vil have deres daglige gang i sundhedshuset. Det er derfor nødvendigt med en række mødelokaler, der er til rådighed for alle aktører i huset og som kan bidrage til at skabe
sammenhæng på tværs af sektorer, eksempelvis ved at der er videokonferenceudstyr til rådighed.
I 2018 fik Region Midtjylland tilsagn om midler til facilitering af øget samarbejde. Det er vurderingen, at der
er behov for at etablere yderligere mødelokaler, til fleksibelt brug for alle aktører i sundhedshuset.
Hertil kommer, at flere praksisydere har kontaktet Lemvig Kommune og Region Midtjylland med ønske om
at etablere sig i Lemvig Sundheds- og Akuthus. Det ønskes derfor at etablere lokaler, der kan benyttes af
praksisydere. Disse lokaler ønskes etableret i umiddelbar nærhed af hinanden af hensyn til at øge mulighederne for samarbejde og synergieffekter samt at benytte fælles klinikpersonale, ventefaciliteter mm.
Formål
Med Lemvig Sundheds- og Akuthus ønsker Region Midtjylland og Lemvig Kommune, at






skabe et nært og sammenhængende sundhedstilbud til borgerne i Lemvig Kommune
skabe rammer, der understøtter et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde af høj kvalitet og til
gavn for borgerne
skabe rammer, der kan tiltrække og fastholde praktiserende læger til Lemvig
at skabe rammer, der fordrer udvikling, nytænkning og en fleksibel udnyttelse af lokaler
at skabe rammer, der bidrager til at skabe liv i huset og at borgerne og civilsamfundet engagerer sig
i sundheden i Lemvig Kommune.

Nye fysiske rammer giver mulighed for at udvide antallet af sundhedstilbud i sundhedshuset, og samtidigt
skabe bedre rammer for nytænkning af samarbejdet på tværs af fag og sektorer. Det gælder eksempelvis på
akutområdet, hvor der planlægges et tættere samarbejde mellem praktiserende læger, akuthus og kommune. Det gælder også i forhold til sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud, hvor de kommunale funktioner vil spille tæt sammen med almen praksis.
10. Hvilke aktører indgår i projektet?
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Region Midtjylland
Praksisydere (konkrete henvendelse fra en kiropraktor - se bilag)
11. Beskriv i skemaet, hvordan projektet imødekommer kriterierne for pulje til læge- og sundhedshuse?
Fokusområde

Sammenhæng og
samarbejde

Opgavevaretagelse

Kriterie

At der er tale om en koordineret indsats imellem
relevante aktører (fx
kommuner, regioner og
almen praksis), hvor det
prioriteres at undgå overlappende indsatser, og der
lægges vægt på samarbejde, kommunikation og
gensidigt kendskab til
hinandens tilbud på tværs
af sektorer. Ved etablering
af nye sundhedstilbud, bør
der desuden redegøres for,
hvorfor dette tilbud er
relevant at etablere, herunder en beskrivelse af,
hvordan tilbuddet bidrager
til det samlede sundhedstilbud i området.
At der i læge- og sundhedshuset fokuseres på
tværfaglig og tværsektoriel
opgaveløsning med henblik
på at skabe sammenhængende patientforløb, fx
gennem samarbejde med
speciallæger og relevante
sygehusafdelinger.

At læge- og sundhedshusene tænkes ind i den
regionale sundhedsplan og
praksisplan, inden for såvel
somatik og psykiatri, og
understøtter den samlede
akut-dækning og behovet
for nære sundhedstilbud i
området ved at huse f.eks.:

flerlægepraksis,

vagtlægefunktion/
almenmedicinsk akuttilbud uden for egen
læges åbningstid

praktiserende speciallæger,

andre ydere inden for
praksissektoren (som
f.eks. fysioterapeuter,
kiropraktorer eller

Beskrivelse af hvordan projektet opfylder kriterierne

Udvikling og etablering af Lemvig Sundhedhus er forankret i Styregruppen for et Samlet Lemvig Sundhedhus
med repræsentanter fra Region Midtjylland, Lemvig
Kommune og almen praksis. Dette sikrer, at der på tværs
af sektorer er kendskab til de tilbud og funktioner, som
huset rummer.
Etablering af fælles mødefaciliteter bidrager til et øget
kendskab på tværs af husets aktører.
På nuværende tidspunkt er der en praktiserende psykolog til stede i det tidligere Regionshospital Lemvig - kommende Lemvig Sundheds- og Akuthus. Ved at etablere
lokaler til praksisydere, som fysisk etableres i nærhed af
hinanden, gives der mulighed for at forskellige praksisydere kan praktisere i sundhedshuset, til gavn for et øget
samarbejde med patientens forløb i fokus.

Ved at etablere lokaler til praksisydere i sundhedshuset,
hvor også almen praksis, hospitalsfunktioner og kommunale funktioner, styrkes sammenhængen på tværs af
sektorer og fagligheder.
Et vigtigt fokusområde for Region Midtjylland og Lemvig
Kommune er at udnytte de potentialer, der er ved eksempelvis at benytte telemedicinske løsninger, således at
der bliver øget adgang til speciallæger på regionens
sygehuse for praksisydere og almen praksis i Lemvig
Sundheds- og Akuthus.
I Region Midtjyllands sundhedsaftale er en af visionerne,
at sundhedsløsninger skal være tættere på borgeren. Det
stiller krav til indretningen af sundhedsvæsenet og et
stærkere fokus på, hvilke opgaver der kan løses og forankres tættere på borgernes hverdag.
Lemvig Kommune ligger i den nordvestlige del af Region
Midtjylland og kommunen er udpeget som et lægedækningstruet område.
Det er derfor helt centralt, at der skabes initiativer, der
kan tiltrække og fastholde læger til området. Derfor har
Region Midtjylland søgt Sundheds- og Ældreministeriet
om tilladelse til at oprette en klinik for almen medicin
under §233 i Sundhedsloven. For at skabe et attraktivt
miljø for de læger, der ansættes i klinikken, er det vigtigt,
at de fysiske rammer er gode.
Ud over denne ansøgning, er en del af projektet i Lemvig
Sundheds- og Akuthus også:
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Vurdering
(udfyldes af
Sundheds- og
Ældreministeriet)

Fokusområde

Kriterie





diætister),
kommunale funktioner (f.eks. forebyggelsestilbud, genoptræningstilbud, sundhedsplejerske, hjemmesygepleje, herunder akutfunktioner),
Civilsamfund, fx
idræts- og patientforeninger.

At der er sikret opbakning
til projektets gennemførelse fra relevante sundhedsfaglige aktører på ansøgningstidspunktet gennem
skriftlige interessetilkendegivelser fra de sundhedspersoner som skal
indgå i huset, herunder
almen praktiserende læger. (vedlæg som bilag)

At der i læge- og sundhedshusene er fokus på
øget brug af praksispersonale, herunder sygeplejersker, sekretærer, bioanalytikere m.fl. og samarbejde

Beskrivelse af hvordan projektet opfylder kriterierne







Etablering af Klinik for Almen Medicin med 4
kapaciteter under Hospitalsenheden Vest' afdeling Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering (se
særskilt ansøgning herom).
Etablering af akutklinik (midler fra 2010)
Etablering af faciliteter til trænings- og holdaktiviteter (se særskilt ansøgning herom)
Kommunal sygepleje- og sårklinik (se særskilt
ansøgning herom)

Udover de funktioner, som er nævnt oven for, huser
Lemvig Sundheds- og Akuthus allerede i dag følgende
funktioner:

Neurorehabilitering

Kommunal alkoholbehandling

Audiologopæd (sateliitklinik)

Privatpraktiserende psykolog

Præhospitale funktioner

Blodprøvetagning og EKG

Røntgen

Vagtlæge

Jordemoder

Praktiserende læger
Et fokusområde for Region Midtjylland og Lemvig Kommune er også, hvordan kommune og region kan samarbejde med civilsamfundet om sundheden i Lemvig Kommune. Dette er derfor også et element i den borgerinddragelsesproces, der gennemføres i foråret 2019. Det er
ønsket, at der skabes et større samarbejde mellem de
kommunale og regionale tilbud i huset og frivillige patientforeninger mm. En del af ombygningen er hovedindgangen og foyeren i Lemvig Sundheds- og Akuthus skal
derfor skabe plads til frivillige organisationer, som blandt
andet kan understøtte borgernes brug af sundhedshuset.
Derfor arbejdes der også med en fleksibel brug af de
faciliteter som etableres til trænings- og holdaktiviteter
således, at der sikres mulighed for at civilsamfund og
frivillige foreninger kan benytte lokaler til sundhedsfremmende aktiviteter.
Region Midtjylland har stor opbakning fra Lemvig Kommune til udvidelse af Lemvig Sundheds- og Akuthus fra
Lemvig Kommune.
Herudover har flere fagprofessionelle henvendt sig til
Region Midtjylland og Lemvig Kommune og udtrykt ønske
om at blive en del af Lemvig Sundheds- og Akuthus og det
faglige fællesskab, der allerede er i huset og som styrkes,
når Klinik for Almen Medicin, akutklinikken og de kommunale sundhedsfremme og forebyggende indsatser
rykker ind i huset. Særligt har disse sundhedsprofessionelle udtrykt deres interesse for, at der etableres fleksible lokaler til praksisydere (se bilag).
Der er i Region Midtjylland og Lemvig Kommune et særligt fokus på at udnytte synergieffekter ved at placere
mange funktioner og tilbud i samme hus.
Dette gør sig særligt gældende i forbindelse med etablering af Klinik for Almen Medicin, hvor man er inspirerede
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Vurdering
(udfyldes af
Sundheds- og
Ældreministeriet)

Fokusområde

Kriterie

med kommunale sundhedstilbud.

Kapacitet og
tilgængelighed

At læge- og sundhedshusene muliggør og understøtter faglighed, fleksibilitet og tilgængelighed.
Eksempelvis ved:

Fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden
og øget adgang til ikke-akutte konsultationer i ydertimerne, fx
sen eftermiddag.

Mulighed for konsultation via tele- og videoudstyr.

Tilgængelighed for fx
patienter med handicap og ældre patienter.

At der i læge- og sundhedshuset er fokus på
uddannelse af uddannelseslæger samt at sikre
bedre fysiske rammer til
uddannelseslæger, herunder eget konsultationsværelse.

Adgang til rele-

Beskrivelse af hvordan projektet opfylder kriterierne

af den lægeklinik i Grenaa Sundhedshus, Lægefællesskabet, som vandt den Gyldne Skalpel i 2018. I denne klinik
benytter man i høj grad praksispersonale, herunder
fysioterapeuter og sygeplejersker, lige som man i høj
grad samarbejder med medicinstuderende og uddannelseslæger. Det er ambitionen, at der, lige som i Grenaa, vil
blive tilknyttet forskelligt praksispersonale til klinikken,
lige som det også er ambitionen, at Klinik for Almen
Medicin på sigt kan ansætte uddannelseslæger (se også
særskilt ansøgning vedr. etablering af lokaler til flerlægepraksis).
Derudover forventes etableringen af en kommunal sygepleje- og sårklinik at kunne tænkes ind i samarbejdet med
de praktiserende læger. Blandt andet i forhold til kvalificeret behandling ved komplekse sår.
Tele- og videoudstyr
Region Midtjylland fik i forbindelse med første udmøntning af pulje til etablering af læge og sundhedshuse
tilskud til tele- og videoudstyr. Dette udstyr installeres i
et mødelokale, der kan benyttes af alle husets aktører.
Der bliver dermed mulighed for telekonsultationer mellem sundhedsprofessionel og patient, lige som der også
bliver lettere adgang for praktiserende læger, akutklinik,
kommunal sygepleje- og sårklinik mm. til specialiserede
funktioner på hospitalerne.
Tilgængelighed for eksempelvis patienter med handicap
og ældre patienter
Region Midtjylland og Lemvig Kommune søger midler til
renovering af hovedindgangen i huset, herunder renovering af de to elevatorer, der giver adgang til hele bygningen. Renovering af disse elevatorer vil understøtte tilgængeligheden til alle funktioner i huset (se særskilt
ansøgning).
Som beskrevet oven for er det ambitionen, at der, lige
som i Lægefællesskabet i Grenaa, vil blive tilknyttet forskelligt praksispersonale til klinikken, lige som det også er
ambitionen, at Klinik for Almen Medicin på sigt kan ansætte uddannelseslæger.

At der indtænkes fleksible
fællesfunktioner og lokaleudnyttelser, herunder
fælles administration, ITløsninger, laboratorium
mv., som kan skabe incitament til, at de enkelte
læge- og sundhedshuse
(som både kan indeholde
solopraksis og flerlægepraksis) øger deres samarbejde på en række områder, som skaber øget effektivitet og rentabilitet.

Som beskrevet, fik Region Midtjylland i 2018 tilsagn om
300.000 kr. til tele- og videoudstyr, samt midler til fælles
faciliteter.

At læge- og sundhedshu-

Der er allerede i dag laboratorie med blodprøvetagning

Se yderligere nedenfor.
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Vurdering
(udfyldes af
Sundheds- og
Ældreministeriet)

Fokusområde

vant og tidssvarende udstyr

Egenfinansiering

Kriterie

sene bliver forsynet med
relevant og tidssvarende
udstyr til undersøgelse og
behandling (ikke inventar),
f.eks.

udstyr til blodprøvetagning

laboratorium til akutte analyser

EKG- og røntgenudstyr – evt. til udgående funktioner

telemedicinske muligheder for at få vurderet bl.a. EKG på et
specialiseret sygehus,
videokonferenceudstyr

genoplivningsudstyr
overvågningsudstyr
m.v.
At regioner, kommuner
eller leverandører af almen
medicinske ydelser selv
bidrager til investeringen
med en egenfinansiering.
En egenfinansiering forventes særligt ved etablering af nye læge- og sundhedshuse samt en større
renovering i eksisterende.

Beskrivelse af hvordan projektet opfylder kriterierne

Vurdering
(udfyldes af
Sundheds- og
Ældreministeriet)

og EKG-udstyr, lige som der er røntgenudstyr i sundhedshuset.

Region Midtjylland har i 2018 prioriteret 1 mio. kr. til
etablering af lokaler til Klinik for Almen Medicin.
Lemvig Kommune har prioriteret 2 mio. kr. øremærket til
den kommunale sundhedsfremme og forebyggelse samt
yderligere 15 mio. kr. til sundhedsområdet, som ikke er
øremærket specifikke formål på nuværende tidspunkt.

12. Er projektet politisk godkendt?
 Ja
x

Nej
-

Hvis nej, hvornår forventes en politisk godkendelse at forelægge?
o Lemvig Kommune: 24. april 2019
o Region Midtjylland: 24. april 2019

13. Bilag til ansøgning (* skal vedlægges):
1. Budget*
2. Tidsplan*
3. Øvrige bilag
a. Interessetilkendegivelser fra sundhedspersoner/funktioner som skal indgå i huset (jf.
også pkt.10)*
b. Projektbeskrivelse – yderligere beskrivelse af projektet, hvis relevant.
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Regionshuset
Viborg
Sundhedsplanlægning
Skottenborg 26
Postboks 21
DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 0000
kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Dato 13-03-2019

Bilag 1: Budget Lemvig Sundhedshus, mødelokaler og
kliniklokaler
Budget, klinik- og mødelokaler
Budgetpost
Mio. kr.
Renovering, 200 m2
Uforudsete udgifter
Projektleder
I alt

Sagsbehandler Trine Oksbjerg
Trine.Oksbjerg@stab.rm.dk
Tel. +4521526496
Sagsnr. 1-31-72-166-19

2
0,25
0,25
2,5

Side 1

Regionshuset
Viborg
Sundhedsplanlægning
Skottenborg 26
Postboks 21
DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 0000
kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Dato 13-03-2019

Bilag 2: Tidsplan Lemvig Sundhedshus, mødelokaler og
kliniklokaler
Tidspunkt
Marts-maj 2019
April 2019
Maj-juni 2019
Juni-september
2019
Juni-august 2019
August-oktober
2019
November 2019
Februar 2020
1. juli 2020

Handling
Borgerinddragelsesproces
Politisk godkendelse af
projektbeskrivelser i region og kommune
Udarbejdelse af visionspapir
Proces omkring funktioner, tilbud og
synergier i sundhedshuset helhedsplansarbejde
Brugermøder
Udarbejdelse og godkendelse af
dispsitionsplan
Udbud
Byggestart
Ibrugtagning

Sagsbehandler Trine Oksbjerg
Trine.Oksbjerg@stab.rm.dk
Tel. +4521526496
Sagsnr. 1-31-72-166-19
Side 1

Ansøgningsskema: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019)
Ansøgningsfrist: 20 marts 2019 kl. 12:00

1. Projektets titel
Lemvig Sundheds- og Akuthus: Etablering af sygepleje- og sårklinik
2. Ansøger
Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg
CVR: 29190925
I samarbejde med Lemvig Kommune
3. Kontaktinformation på tilskudsansvarlige
Dorthe Klith, Kontorchef
dorthe.klith@stab.rm.dk
Tlf: 20261799
4. Projektets varighed
Startdato: 1. september 2019
Slutdato: 1. oktober 2020
5. Hvem er administrativ projektejer:
Sæt kun et kryds
☒ Region
☐ Kommune
Økonomi
6. Angiv projektets finansiering samt fordeling af midlerne mellem ansøgningsberettigede parter
(ekskl. Moms)
Ansøgte midler

Finansiering (i mio. kr.)
0,3 mio. kr.

Projektets egenfinansiering
Region
Kommune
Leverandør af almen medicinske ydelser
Evt. anden finansiering/støtte
Midler i alt

0
0
0
0
0,3 mio. kr.
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7. Der ansøges om midler til:
☐Etablering af nyt læge-/sundhedshus
☒Udbygning eller renovering af eksisterende læge-/sundhedshus
☐Udstyr til varetagelse af behandlingsopgaver
8. Ejerforhold: Hvem ejer de lokaler der ansøges om tilskud til?
☒Region
☐Kommune
☐Andre:
- Angiv:
9. Beskriv formålet med projektet
Baggrund
Region Midtjylland og Lemvig Kommune har et tæt og konstruktivt samarbejde om udviklingen af et sammenhængende sundhedsvæsen. Samarbejdet bygger på den fælles sundhedsaftale 'Mere sundhed i det
nære – på borgerens præmisser', hvor parterne arbejder tæt sammen for at give borgeren det bedste forløb tæt på borgerens hverdag. Region Midtjylland og Lemvig Kommune har et fælles ønske om lokalt at
styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen til gavn for borgerne ved at etablere Lemvig sundheds- og akuthus.
Det er tidligere aftalt med ministeriet, at der etableres et akuthus i Lemvig på Regionshospitalet Lemvig i
forbindelse med ibrugtagningen af Regionshospitalet Gødstrup i 2020. Region Midtjylland er fra ministeriets pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område blevet tildelt 8 mio. kr. til etablering af
Akuthus i Lemvig. Der er pr. 8. marts 2019 udbetalt 200.000 kr. (udbetalt oktober 2015) til helhedsplanarbejde. Ligeledes har Region Midtjylland og Lemvig Kommune i 2018 søgt og fået tildelt midler til at udvikle
'Akuthus Lemvig' til 'Lemvig Sundheds- og Akuthus', som udover akuthusfunktioner rummer en række regionale og kommunale funktioner samt praksistilbud. Hermed øges mængden af relevante nære sundheds
tilbud til borgerne i Lemvig.
Region Midtjylland fik i 2018 tildelt midler til etablering af en flerlægepraksis og faciliteter til øget samarbejde i Lemvig Sundheds- og Akuthus. Der blev søgt 4,8 mio. kr. til formålet og ministeriet tildelte Region
Midtjylland 50 %. Herudover har Region Midtjylland selv bevilget 1 mio. kr. til projektet.
Siden da har samarbejdet mellem region og kommune udviklet sig yderligere. Formålet er fortsat at Lemvig
Sundheds- og Akuthus skal blive et omdrejningspunkt for det nære sundhedsvæsen i Lemvig Kommune og
der foregår i foråret 2019 en større borgerinddragende proces i forbindelse med etablering af Lemvig
Sundheds- og Akuthus, således at borgernes og civilsamfundets stemmer høres. På baggrund af borgerinddragelsesprocessen vil der komme en drøftelse af hvilke yderligere tilbud der skal indgå i Lemvig Sundhedsog Akuthus, herunder hvilke synergieffekter og mulige potentialer der er for at styrke samarbejdet på tværs
af sektorer og udnytte de fysiske rammer fleksibelt. Etablering af akutklinik i Lemvig Sundheds- og Akuthus
indgår i denne proces.
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For at kunne etablere et sundhedshus, der bliver omdrejningspunktet for det nære sundhedsvæsen i Lemvig Kommune, er der behov for at fremtidssikre og opdatere de fysiske rammer om aktiviteterne og samtidigt sikre, at det relevante udstyr er tilgængeligt. Et fokus er således også at lette adgangen og kommunikationen mellem aktørerne herunder specialister i øvrige dele af regionen, på trods af fysiske afstande og
skel.
Etableringen af en fremtidssikret model for et sådant tværsektorielt samarbejde om aktuelle nære sundhedstilbud til borgerne i Lemvig nødvendiggøres også af den aktuelle situation for lægedækningen i området. Region Midtjylland og Lemvig Kommune må erkende, at størsteparten af de praktiserende læger i
Lemvig står over for meget nært generationsskifte uden oplagte arvtagere. Derfor er fokus på tiltrækning
og fastholdelse af en ny generation af praktiserende læger i området særligt nødvendig/påkrævende.
Lægedækningssituationen i Lemvig
Lemvig Kommune er aktuelt udpeget til lægedækningstruet område. Der er i alt fem lægepraksis (syv læger), samt en udbudsklinik (med to kapaciteter) i Lemvig. Fire af de fem praksis er sololæger og to af disse
læger har opsagt deres ydernummer hhv. pr. 30. juni og 31. august 2019. Ligeledes ophører udbudsaftalen
med udgangen af august 2019. Dermed vil ca. 6.900 patienter miste deres praktiserende læge i løbet af
sommeren 2019.
Region Midtjylland har ansøgt Ministeriet om lov til etablering af en forsøgsklinik under §233 og aktuelt
arbejdes der på at denne forsøgsklinik bliver til Klinik for Almen Medicin. En klinik, der skal overtage de ca.
6.900 patienter.
Sygepleje- og sårklinik
Med etablering af Sundheds- og Akuthus Lemvig flytter Lemvig Kommune en sygepleje- og sårklinik ind i
huset for at skabe kobling mellem sygeplejeydelserne og klinik for almen medicin, husets privatpraktiserende læger samt de kommunale sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud.
Konkret søges der derfor midler til etablering af:


Lokaler til sygepleje- og sårklinik

Formål
Med Lemvig Sundheds- og Akuthus ønsker Region Midtjylland og Lemvig Kommune, at






skabe et nært og sammenhængende sundhedstilbud til borgerne i Lemvig Kommune
skabe rammer, der understøtter et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde af høj kvalitet og til
gavn for borgerne
skabe rammer, der kan tiltrække og fastholde praktiserende læger til Lemvig
at skabe rammer, der fordrer udvikling, nytænkning og en fleksibel udnyttelse af lokaler
at skabe rammer, der bidrager til at skabe liv i huset og at borgerne og civilsamfundet engagerer sig
i sundheden i Lemvig Kommune.

Nye fysiske rammer giver mulighed for at udvide antallet af sundhedstilbud i sundhedshuset, og samtidigt
skabe bedre rammer for nytænkning af samarbejdet på tværs af fag og sektorer. Det gælder eksempelvis i
forhold til sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud, hvor de kommunale funktioner vil spille tæt sammen
med almen praksis.
10. Hvilke aktører indgår i projektet?
Region Midtjylland
Lemvig Kommune
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11. Beskriv i skemaet, hvordan projektet imødekommer kriterierne for pulje til læge- og sundhedshuse?
Fokusområde

Sammenhæng og
samarbejde

Kriterie

At der er tale om en koordineret indsats imellem
relevante aktører (fx
kommuner, regioner og
almen praksis), hvor det
prioriteres at undgå overlappende indsatser, og der
lægges vægt på samarbejde, kommunikation og
gensidigt kendskab til
hinandens tilbud på tværs
af sektorer. Ved etablering
af nye sundhedstilbud, bør
der desuden redegøres for,
hvorfor dette tilbud er
relevant at etablere, herunder en beskrivelse af,
hvordan tilbuddet bidrager
til det samlede sundhedstilbud i området.

Beskrivelse af hvordan projektet opfylder kriterierne

Ansøgningen retter sig mod etablering af lokaler i sundhedshus Lemvig til en kommunal sygepleje- og sårklinik.
Klinikken er målrettet borgere med behov for pleje fra
den kommunale sygepleje. Det kan være sårbehandling,
medicindosering, inkontinensvejledning, blodsukkermålinger, øjendrypning med mere.
Fagpersonalet i klinikkerne hjælper også med råd og
vejledning af borgere og herunder med koblingen til
sundhedsfremme og forebyggelsesområdet, blandt andet
i forhold til diabetes og karsygdomme, forebyggelse af
trygsår med mere.
Nærhed og fagligt fællesskab med kollegaer fra den
kommunale sundhedsfremme og forebyggelsesenhed vil
fremme muligheden for sparring på tværs, med afsæt i
den enkelte borgers behov.
Der er ligeledes potentiale for et fagligt samarbejde
mellem de praktiserende læger. Personalet har faglige
kompetencer til eksempelvis at varetage sårbehandling,
også ved komplekse sår og amputationstruede borgere.
I sårklinikken har det faglige personale erfaring med brug
af telemedicin, og vil kunne være med til at bane vejen
for øget brug af de telemedicinske løsninger ind på andre
fagområder i Sundhedshuset.

At der i læge- og sundhedshuset fokuseres på
tværfaglig og tværsektoriel
opgaveløsning med henblik
på at skabe sammenhængende patientforløb, fx
gennem samarbejde med
speciallæger og relevante
sygehusafdelinger.

Opgavevaretagelse

At læge- og sundhedshusene tænkes ind i den
regionale sundhedsplan og
praksisplan, inden for såvel
somatik og psykiatri, og
understøtter den samlede
akut-dækning og behovet
for nære sundhedstilbud i
området ved at huse f.eks.:

flerlægepraksis,

vagtlægefunktion/
almenmedicinsk akuttilbud uden for egen
læges åbningstid

praktiserende special-

Et vigtigt fokusområde for Region Midtjylland og Lemvig
Kommune er at udnytte de potentialer, der kan skabes,
når forskellige fagligheder samles under samme tag. Ved
at arbejde målrettet på at sikre et gensidigt kendskab til
kompetencer og arbejdsområder på tværs af fagprofessionelle i huset, kan borgeren hurtigere blive henvist til de
mest hensigtsmæssige behandlings- eller forebyggelsestilbud.
Der er ligeledes fokus på at skabe adgang til specialiserede funktioner på sygehusene eksempelvis ved benyttelse
af telemedicinske løsninger.
I Region Midtjyllands sundhedsaftale er en af visionerne,
at sundhedsløsninger skal være tættere på borgeren. Det
stiller krav til indretningen af sundhedsvæsenet og et
stærkere fokus på, hvilke opgaver der kan løses og forankres tættere på borgernes hverdag.
Lemvig Kommune ligger i den nordvestlige del af Region
Midtjylland og kommunen er udpeget som et lægedækningstruet område. Derfor er visionen om at skabe nære
sundhedsløsninger og et stærkt fagligt miljø helt centralt,
for at kunne tiltrække og fastholde læger i området.
Derfor har Region Midtjylland søgt Sundheds- og Ældreministeriet om tilladelse til at oprette en klinik for almen
medicin under §233 i Sundhedsloven. For at skabe et
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Vurdering
(udfyldes af
Sundheds- og
Ældreministeriet)

Fokusområde

Kriterie







læger,
andre ydere inden for
praksissektoren (som
f.eks. fysioterapeuter,
kiropraktorer eller
diætister),
kommunale funktioner (f.eks. forebyggelsestilbud, genoptræningstilbud, sundhedsplejerske, hjemmesygepleje, herunder akutfunktioner),
Civilsamfund, fx
idræts- og patientforeninger.

Beskrivelse af hvordan projektet opfylder kriterierne

attraktivt miljø for de læger, der ansættes i klinikken, er
det vigtigt, at også de fysiske rammer er gode.
Ud over denne ansøgning, er en del af projektet i Lemvig
Sundheds- og Akuthus også:

Etablering af Klinik for Almen Medicin med 4
kapaciteter under Hospitalsenheden Vest' afdeling Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering (se
særskilt ansøgning herom).

Etablering af mødelokaler og lokaler til praksisydere (se særskilt ansøgning herom)

Etablering af akutklinik (midler fra 2010)

Ombygning af ankomstforholdene i Sundhedsog Akuthus Lemvig (se særskilt ansøgning herom)

Etablering af faciliteter til trænings- og holdaktiviteter (se særskilt ansøgning herom)
Udover de funktioner, som er nævnt oven for, huser
Lemvig Sundheds- og Akuthus allerede i dag følgende
funktioner:

Neurorehabilitering

Kommunal alkohol- og stofbehandling

Genoptræning efter sundhedsloven § 140 samt
hjerterehabilitering

Audiologopæd (sateliitklinik)

Privatpraktiserende psykolog

Præhospitale funktioner

Blodprøvetagning og EKG

Røntgen

Vagtlæge

Jordemoder

Praktiserende læger

At der er sikret opbakning
til projektets gennemførelse fra relevante sundhedsfaglige aktører på ansøgningstidspunktet gennem
skriftlige interessetilkendegivelser fra de sundhedspersoner som skal
indgå i huset, herunder
almen praktiserende læger. (vedlæg som bilag)
At der i læge- og sund-

Et fokusområde for Region Midtjylland og Lemvig Kommune er også, hvordan kommune og region kan samarbejde med civilsamfundet om sundheden i Lemvig Kommune. Dette er derfor også et element i den borgerinddragelsesproces, der gennemføres i foråret 2019. Det er
ønsket, at der skabes et større samarbejde mellem de
kommunale og regionale tilbud i huset og frivillige patientforeninger mm. Derfor arbejdes der også med en
fleksibel brug af de faciliteter som etableres til træningsog holdaktiviteter således, at der sikres mulighed for at
civilsamfund og frivillige foreninger kan benytte lokaler til
sundhedsfremmende aktiviteter.
Region Midtjylland har stor opbakning fra Lemvig Kommune til udvidelse af Lemvig Sundheds- og Akuthus.
Herudover har flere fagprofessionelle henvendt sig til
Region Midtjylland og Lemvig Kommune og udtrykt ønske
om at blive en del af Lemvig Sundheds- og Akuthus og det
faglige fællesskab, der allerede er i huset og som styrkes,
når Klinik for Almen Medicin, akutklinikken og de kommunale sundhedsfremme og forebyggende indsatser
rykker ind i huset. Særligt har disse sundhedsprofessionelle udtrykt deres interesse for, at der etableres fleksible lokaler til praksisydere (se bilag).
Der er i Region Midtjylland og Lemvig Kommune et sær-
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Vurdering
(udfyldes af
Sundheds- og
Ældreministeriet)

Fokusområde

Kapacitet og
tilgængelighed

Kriterie

Beskrivelse af hvordan projektet opfylder kriterierne

hedshusene er fokus på
øget brug af praksispersonale, herunder sygeplejersker, sekretærer, bioanalytikere m.fl. og samarbejde
med kommunale sundhedstilbud.

ligt fokus på at udnytte synergieffekter ved at placere
mange funktioner og tilbud i samme hus.

At læge- og sundhedshusene muliggør og understøtter faglighed, fleksibilitet og tilgængelighed.
Eksempelvis ved:

Fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden
og øget adgang til ikke-akutte konsultationer i ydertimerne, fx
sen eftermiddag.

Mulighed for konsultation via tele- og videoudstyr.

Tilgængelighed for fx
patienter med handicap og ældre patienter.

Tele- og videoudstyr
Region Midtjylland fik i forbindelse med første udmøntning af pulje til etablering af læge og sundhedshuse
tilskud til tele- og videoudstyr. Dette udstyr installeres i
et mødelokale, der kan benyttes af alle husets aktører.

At der i læge- og sundhedshuset er fokus på
uddannelse af uddannelseslæger samt at sikre
bedre fysiske rammer til
uddannelseslæger, herunder eget konsultationsværelse.
At der indtænkes fleksible
fællesfunktioner og lokaleudnyttelser, herunder
fælles administration, ITløsninger, laboratorium
mv., som kan skabe incitament til, at de enkelte
læge- og sundhedshuse
(som både kan indeholde
solopraksis og flerlæge-

Dette gør sig særligt gældende i forbindelse med etablering af Klinik for Almen Medicin, hvor man er inspirerede
af den lægeklinik i Grenaa Sundhedshus, Lægefællesskabet, som vandt den Gyldne Skalpel i 2018. I denne klinik
benytter man i høj grad praksispersonale, herunder
fysioterapeuter og sygeplejersker, lige som man i høj
grad samarbejder med medicinstuderende og uddannelseslæger. Det er ambitionen, at der, lige som i Grenaa, vil
blive tilknyttet forskelligt praksispersonale til klinikken,
lige som det også er ambitionen, at Klinik for Almen
Medicin på sigt kan ansætte uddannelseslæger (se også
særskilt ansøgning vedr. etablering af lokaler til flerlægepraksis).
Derudover forventes etableringen af en kommunal sygepleje- og sårklinik at kunne tænkes ind i samarbejdet med
de praktiserende læger. Blandt andet i forhold til kvalificeret behandling ved komplekse sår.

Der bliver dermed mulighed for telekonsultationer mellem sundhedsprofessionel og patient, lige som der også
bliver lettere adgang for praktiserende læger, akutklinik,
kommunal sygeplejeklinik mm. til specialiserede funktioner på hospitalerne.
Tilgængelighed for eksempelvis patienter med handicap
og ældre patienter
Region Midtjylland og Lemvig Kommune søger midler til
renovering af hovedindgangen i huset, herunder renovering af de to elevatorer, der giver adgang til hele bygningen. Renovering af disse elevatorer vil understøtte tilgængeligheden til alle funktioner i huset (se særskilt
ansøgning).
Som beskrevet oven for er det ambitionen, at der, lige
som i Lægefællesskabet i Grenaa, vil blive tilknyttet forskelligt praksispersonale til klinikken, lige som det også er
ambitionen, at Klinik for Almen Medicin på sigt kan ansætte uddannelseslæger.

Som beskrevet, fik Region Midtjylland i 2018 tilsagn om
300.000 kr. til tele- og videoudstyr, samt midler til fælles
faciliteter.
Se yderligere nedenfor.
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Vurdering
(udfyldes af
Sundheds- og
Ældreministeriet)

Fokusområde

Kriterie

Beskrivelse af hvordan projektet opfylder kriterierne

Vurdering
(udfyldes af
Sundheds- og
Ældreministeriet)

praksis) øger deres samarbejde på en række områder, som skaber øget effektivitet og rentabilitet.

Adgang til relevant og tidssvarende udstyr

Egenfinansiering

At læge- og sundhedshusene bliver forsynet med
relevant og tidssvarende
udstyr til undersøgelse og
behandling (ikke inventar),
f.eks.

udstyr til blodprøvetagning

laboratorium til akutte analyser

EKG- og røntgenudstyr – evt. til udgående funktioner

telemedicinske muligheder for at få vurderet bl.a. EKG på et
specialiseret sygehus,
videokonferenceudstyr

genoplivningsudstyr
overvågningsudstyr
m.v.
At regioner, kommuner
eller leverandører af almen
medicinske ydelser selv
bidrager til investeringen
med en egenfinansiering.
En egenfinansiering forventes særligt ved etablering af nye læge- og sundhedshuse samt en større
renovering i eksisterende.

Der er allerede i dag laboratorie med blodprøvetagning
og EKG-udstyr, lige som der er røntgenudstyr i sundhedshuset.

Region Midtjylland har i 2018 prioriteret 1 mio. kr. til
etablering af lokaler til Klinik for Almen Medicin.
Lemvig Kommune har prioriteret 2 mio. kr. øremærket til
den kommunale sundhedsfremme og forebyggelse samt
yderligere 15 mio. kr. til sundhedsområdet, som ikke er
øremærket specifikke formål på nuværende tidspunkt.

12. Er projektet politisk godkendt?
☐Ja
☒Nej
-

Hvis nej, hvornår forventes en politisk godkendelse at forelægge?
o Lemvig Kommune: 24. april 2019
o Region Midtjylland: 24. april 2019

13. Bilag til ansøgning (* skal vedlægges):
1. Budget*
2. Tidsplan*
3. Øvrige bilag
a. Interessetilkendegivelser fra sundhedspersoner/funktioner som skal indgå i huset (jf.
også pkt.10)*
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b. Projektbeskrivelse – yderligere beskrivelse af projektet, hvis relevant.
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Regionshuset
Viborg
Sundhedsplanlægning
Skottenborg 26
Postboks 21
DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 0000
kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Dato 13-03-2019

Bilag 1: Budget Lemvig Sundhedshus, Sygepleje- og sårklinik
Budget, Sygepleje- og sårklinik
Budgetpost
Mio. kr.
Renovering af lokaler – 30 m2
Uforudsete udgifter og projektleder
I alt

Sagsbehandler Trine Oksbjerg
Trine.Oksbjerg@stab.rm.dk
Tel. +4521526496
Sagsnr. 1-31-72-166-19

0,24
0,06
0,3

Side 1

Regionshuset
Viborg
Sundhedsplanlægning
Skottenborg 26
Postboks 21
DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 0000
kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Dato 13-03-2019

Bilag 2: Budget Lemvig Sundhedshus, Sygepleje og sårklinik
Tidspunkt
Marts-maj 2019
April 2019
Maj-juni 2019
Juni-september
2019
Juni-august 2019
August-oktober
2019
November 2019
Februar 2020
1. juli 2020

Handling
Borgerinddragelsesproces
Politisk godkendelse af
projektbeskrivelser i region og kommune
Udarbejdelse af visionspapir
Proces omkring funktioner, tilbud og
synergier i sundhedshuset helhedsplansarbejde
Brugermøder
Udarbejdelse og godkendelse af
dispositionsplan
Udbud
Byggestart
Ibrugtagning

Sagsbehandler Trine Oksbjerg
Trine.Oksbjerg@stab.rm.dk
Tel. +4521526496
Sagsnr. 1-31-72-166-19
Side 1

Ansøgningsskema: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019)
Ansøgningsfrist: 20 marts 2019 kl. 12:00

1. Projektets titel
Lemvig Sundheds- og Akuthus: Etablering af faciliteter til trænings- og holdaktiviteter
2. Ansøger
Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg
CVR: 29190925
I samarbejde med Lemvig Kommune
3. Kontaktinformation på tilskudsansvarlige
Dorthe Klith, Kontorchef
dorthe.klith@stab.rm.dk
Tlf: 20261799
4. Projektets varighed
Startdato: 1. september 2019
Slutdato: 1. oktober 2020
5. Hvem er administrativ projektejer:
Sæt kun et kryds
☒ Region
☐ Kommune
Økonomi
6. Angiv projektets finansiering samt fordeling af midlerne mellem ansøgningsberettigede parter
(ekskl. Moms)
Ansøgte midler

Finansiering (i mio. kr.)
4,0 mio. kr.

Projektets egenfinansiering
Region
Kommune
Leverandør af almen medicinske ydelser
Evt. anden finansiering/støtte
Midler i alt

0
2,0 mio. kr.
0
0
6,0 mio. kr.
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7. Der ansøges om midler til:
☐Etablering af nyt læge-/sundhedshus
☒Udbygning eller renovering af eksisterende læge-/sundhedshus
☐Udstyr til varetagelse af behandlingsopgaver
8. Ejerforhold: Hvem ejer de lokaler der ansøges om tilskud til?
☒Region
☐Kommune
☐Andre:
- Angiv:
9. Beskriv formålet med projektet
Baggrund
Etablering af faciliteter til trænings- og holdaktiviteter
I Sundheds- og akuthus Lemvig rykker de regionale og kommunale tilbud sammen, når Lemvig Kommune
flytter sine forebyggelse- og sundhedsfremmetilbud ind i Sundhedshuset. Kommunen har allerede i dag
tilbud om genoptræning efter sundhedslovens §140 samt tilbud om hjerterehabilitering på matriklen.
For at skabe plads til sundhedsfremme- og forebyggelse er der behov for at etablere nye trænings- og holdfaciliteter i en bygning, som i dag bærer præg af at være bygget til hospitalsbrug.
Konkret søges der derfor midler til følgende funktioner:




Træningssale med fleksibel brug
Lokaler til holdundervisning med fleksibel brug
Omklædningsfaciliteter til borgere

Formål
Med Lemvig Sundheds- og Akuthus ønsker Region Midtjylland og Lemvig Kommune, at






skabe et nært og sammenhængende sundhedstilbud til borgerne i Lemvig Kommune
skabe rammer, der understøtter et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde af høj kvalitet og til
gavn for borgerne
skabe rammer, der kan tiltrække og fastholde praktiserende læger til Lemvig
at skabe rammer, der fordrer udvikling, nytænkning og en fleksibel udnyttelse af lokaler
at skabe rammer, der bidrager til at skabe liv i huset og at borgerne og civilsamfundet engagerer sig
i sundheden i Lemvig Kommune.

Nye fysiske rammer giver mulighed for at udvide antallet af sundhedstilbud i sundhedshuset, og samtidigt
skabe bedre rammer for nytænkning af samarbejdet på tværs af fag og sektorer. Det gælder eksempelvis i
forhold til sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud, hvor de kommunale funktioner vil spille tæt sammen
med almen praksis.
10. Hvilke aktører indgår i projektet?
Region Midtjylland
Lemvig Kommune
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11. Beskriv i skemaet, hvordan projektet imødekommer kriterierne for pulje til læge- og sundhedshuse?
Fokusområde

Sammenhæng og
samarbejde

Kriterie

At der er tale om en koordineret indsats imellem
relevante aktører (fx
kommuner, regioner og
almen praksis), hvor det
prioriteres at undgå overlappende indsatser, og der
lægges vægt på samarbejde, kommunikation og
gensidigt kendskab til
hinandens tilbud på tværs
af sektorer. Ved etablering
af nye sundhedstilbud, bør
der desuden redegøres for,
hvorfor dette tilbud er
relevant at etablere, herunder en beskrivelse af,
hvordan tilbuddet bidrager
til det samlede sundhedstilbud i området.

Beskrivelse af hvordan projektet opfylder kriterierne

Ansøgningen retter sig mod etablering af lokaler i sundhedshus Lemvig til trænings- og holdaktiviteter. Lokalerne skal give rum til de kommunale sundhedsfremme og
forebyggelsestilbud, men der inviteres til en fleksibel
brug af faciliteterne i samspil med husets øvrige fagprofessionelle, civilsamfund og frivillige foreninger.
Placeringen af den kommunale sundhedsfremme og
forebyggelse i sundhedshuset skal styrke samspillet
mellem de fagprofessionelle på tværs, til gavn for borgerne. Ved at skabe rum til sundhedsfremme og forebyggelse i sundheds- og akuthuset forventes der eksempelvis
at blive skab grundlag for:






Mere sammenhængende forløb for borgere i
overgange mellem sektorerne. Der vil blive mulighed for at ”flette” indsatser fra forskellige aktører, således at borgere ikke bliver tabt i overgange fra sekundær- til primærsektor, eller fra
primærsektor og videre over i eksempelvis et
træningstilbud i privat- eller frivilligt regi.
Set fra borgeren ligger der samtidig et muligt
effektiviseringspotentiale ved det at der kan
ske faglig overlevering mellem aktørerne. Det
kan eksempelvis ske ved at en afslutningssamtale i et tilbud holdes sammen med opstartssamtale i et nyt. Derved sparrer borgeren et
besøg og vil samtidig opleve sammenhæng i
forløb.
Løbende udvikling af nye sundhedsfremme og
forebyggelsestilbud, med afsæt i tværfaglig
sparring om udvikling i behov og muligheder.
Sundhedsprofilen 2017 for Lemvig Kommune
viser en række udfordringer som kræver nytænkning af forebyggelsesindsatsen.
En øget synlighed om kommunale sundhedsfremme og forebyggelsestilbud, både for borgere og øvrige sundhedsprofessionelle.

Der søges konkret om midler til etablering af træningssale, undervisningslokaler samt omklædningsfaciliteter til
borgere. Lokaler er i dag indrettet til hospitalsbrug og
giver ikke mulighed for træning eller aktiviteter på hold.
Den kommunale sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats har stor bevågenhed i Lemvig Kommune hvilket
understøttes af at der politisk er prioriteret ressourcer til
at styrke området yderligere de kommende år.
At der i læge- og sundhedshuset fokuseres på
tværfaglig og tværsektoriel
opgaveløsning med henblik
på at skabe sammenhængende patientforløb, fx

Et vigtigt fokusområde for Region Midtjylland og Lemvig
Kommune er at udnytte de potentialer, der kan skabes,
når forskellige fagligheder samles under samme tag. Ved
at arbejde målrettet på at sikre et gensidigt kendskab til
kompetencer og arbejdsområder på tværs af fagprofessionelle i huset, kan borgeren hurtigere blive henvist til de
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Vurdering
(udfyldes af
Sundheds- og
Ældreministeriet)

Fokusområde

Kriterie

gennem samarbejde med
speciallæger og relevante
sygehusafdelinger.

Opgavevaretagelse

At læge- og sundhedshusene tænkes ind i den
regionale sundhedsplan og
praksisplan, inden for såvel
somatik og psykiatri, og
understøtter den samlede
akut-dækning og behovet
for nære sundhedstilbud i
området ved at huse f.eks.:

flerlægepraksis,

vagtlægefunktion/
almenmedicinsk akuttilbud uden for egen
læges åbningstid

praktiserende speciallæger,

andre ydere inden for
praksissektoren (som
f.eks. fysioterapeuter,
kiropraktorer eller
diætister),

kommunale funktioner (f.eks. forebyggelsestilbud, genoptræningstilbud, sundhedsplejerske, hjemmesygepleje, herunder akutfunktioner),

Civilsamfund, fx
idræts- og patientforeninger.

Beskrivelse af hvordan projektet opfylder kriterierne

mest hensigtsmæssige behandlings- eller forebyggelsestilbud.
Der er ligeledes fokus på at skabe adgang til specialiserede funktioner på sygehusene eksempelvis ved benyttelse
af telemedicinske løsninger.
I Region Midtjyllands sundhedsaftale er en af visionerne,
at sundhedsløsninger skal være tættere på borgeren. Det
stiller krav til indretningen af sundhedsvæsenet og et
stærkere fokus på, hvilke opgaver der kan løses og forankres tættere på borgernes hverdag.
Lemvig Kommune ligger i den nordvestlige del af Region
Midtjylland og kommunen er udpeget som et lægedækningstruet område. Derfor er visionen om at skabe nære
sundhedsløsninger og et stærkt fagligt miljø helt centralt,
for at kunne tiltrække og fastholde læger i området.
Derfor har Region Midtjylland søgt Sundheds- og Ældreministeriet om tilladelse til at oprette en klinik for almen
medicin under §233 i Sundhedsloven. For at skabe et
attraktivt miljø for de læger, der ansættes i klinikken, er
det vigtigt, at også de fysiske rammer er gode.
Ud over denne ansøgning, er en del af projektet i Lemvig
Sundheds- og Akuthus også:

Etablering af Klinik for Almen Medicin med 4
kapaciteter under Hospitalsenheden Vest' afdeling Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering (se
særskilt ansøgning herom).

Etablering af mødelokaler og lokaler til praksisydere (se særskilt ansøgning herom)

Etablering af akutklinik (midler fra 2010)

Ombygning af ankomstforholdene i Sundhedsog Akuthus Lemvig (se særskilt ansøgning herom)

Kommunal sygepleje- og sårklinik (se særskilt
ansøgning herom)
Udover de funktioner, som er nævnt oven for, huser
Lemvig Sundheds- og Akuthus allerede i dag følgende
funktioner:

Neurorehabilitering

Kommunal alkohol- og stofbehandling

Genoptræning efter sundhedsloven § 140 samt
hjerterehabilitering

Audiologopæd (sateliitklinik)

Privatpraktiserende psykolog

Præhospitale funktioner

Blodprøvetagning og EKG

Røntgen

Vagtlæge

Jordemoder

Praktiserende læger
Et fokusområde for Region Midtjylland og Lemvig Kommune er også, hvordan kommune og region kan samarbejde med civilsamfundet om sundheden i Lemvig Kommune. Dette er derfor også et element i den borgerind-
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Vurdering
(udfyldes af
Sundheds- og
Ældreministeriet)

Fokusområde

Kriterie

At der er sikret opbakning
til projektets gennemførelse fra relevante sundhedsfaglige aktører på ansøgningstidspunktet gennem
skriftlige interessetilkendegivelser fra de sundhedspersoner som skal
indgå i huset, herunder
almen praktiserende læger. (vedlæg som bilag)
At der i læge- og sundhedshusene er fokus på
øget brug af praksispersonale, herunder sygeplejersker, sekretærer, bioanalytikere m.fl. og samarbejde
med kommunale sundhedstilbud.

Kapacitet og
tilgængelighed

At læge- og sundhedshusene muliggør og understøtter faglighed, fleksibilitet og tilgængelighed.
Eksempelvis ved:

Fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden
og øget adgang til ikke-akutte konsultationer i ydertimerne, fx
sen eftermiddag.

Mulighed for konsultation via tele- og videoudstyr.

Tilgængelighed for fx
patienter med handicap og ældre patienter.

Beskrivelse af hvordan projektet opfylder kriterierne

dragelsesproces, der gennemføres i foråret 2019. Det er
ønsket, at der skabes et større samarbejde mellem de
kommunale og regionale tilbud i huset og frivillige patientforeninger mm. Derfor arbejdes der også med en
fleksibel brug af de faciliteter som etableres til træningsog holdaktiviteter således, at der sikres mulighed for at
civilsamfund og frivillige foreninger kan benytte lokaler til
sundhedsfremmende aktiviteter.
Region Midtjylland har stor opbakning fra Lemvig Kommune til udvidelse af Lemvig Sundheds- og Akuthus.
Herudover har flere fagprofessionelle henvendt sig til
Region Midtjylland og Lemvig Kommune og udtrykt ønske
om at blive en del af Lemvig Sundheds- og Akuthus og det
faglige fællesskab, der allerede er i huset og som styrkes,
når Klinik for Almen Medicin, akutklinikken og de kommunale sundhedsfremme og forebyggende indsatser
rykker ind i huset. Særligt har disse sundhedsprofessionelle udtrykt deres interesse for, at der etableres fleksible lokaler til praksisydere (se bilag).
Der er i Styregruppen for Lemvig Sundheds- og Akuthus
et særligt fokus på at udnytte synergieffekter ved at
placere mange funktioner og tilbud i samme hus.
Dette gør sig særligt gældende i forbindelse med etablering af Klinik for Almen Medicin, hvor man er inspirerede
af den lægeklinik i Grenaa Sundhedshus, Lægefællesskabet, som vandt den Gyldne Skalpel i 2018. I denne klinik
benytter man i høj grad praksispersonale, herunder
fysioterapeuter og sygeplejersker, lige som man i høj
grad samarbejder med medicinstuderende og uddannelseslæger. Det er ambitionen, at der, lige som i Grenaa, vil
blive tilknyttet forskelligt praksispersonale til klinikken,
lige som det også er ambitionen, at Klinik for Almen
Medicin på sigt kan ansætte uddannelseslæger (se også
særskilt ansøgning vedr. etablering af lokaler til flerlægepraksis).
Derudover forventes etableringen af en kommunal sygepleje- og sårklinik at kunne tænkes ind i samarbejdet med
de praktiserende læger. Konkret i forhold til kvalificeret
behandling ved komplekse sår.
Tele- og videoudstyr
Region Midtjylland fik i forbindelse med første udmøntning af pulje til etablering af læge og sundhedshuse
tilskud til tele- og videoudstyr. Dette udstyr installeres i
et mødelokale, der kan benyttes af alle husets aktører.
Der bliver dermed mulighed for telekonsultationer mellem sundhedsprofessionel og patient, lige som der også
bliver lettere adgang for praktiserende læger, akutklinik,
kommunal sygepleje- og sårklinik mm. til specialiserede
funktioner på hospitalerne.
Tilgængelighed for eksempelvis patienter med handicap
og ældre patienter
Region Midtjylland og Lemvig Kommune søger midler til
renovering af hovedindgangen i huset, herunder renovering af de to elevatorer, der giver adgang til hele bygningen. Renovering af disse elevatorer vil understøtte til-
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Vurdering
(udfyldes af
Sundheds- og
Ældreministeriet)

Fokusområde

Kriterie

At der i læge- og sundhedshuset er fokus på
uddannelse af uddannelseslæger samt at sikre
bedre fysiske rammer til
uddannelseslæger, herunder eget konsultationsværelse.

Adgang til relevant og tidssvarende udstyr

Egenfinansiering

Beskrivelse af hvordan projektet opfylder kriterierne

gængeligheden til alle funktioner i huset (se særskilt
ansøgning).
Som beskrevet oven for er det ambitionen, at der, lige
som i Lægefællesskabet i Grenaa, vil blive tilknyttet forskelligt praksispersonale til klinikken, lige som det også er
ambitionen, at Klinik for Almen Medicin på sigt kan ansætte uddannelseslæger.

At der indtænkes fleksible
fællesfunktioner og lokaleudnyttelser, herunder
fælles administration, ITløsninger, laboratorium
mv., som kan skabe incitament til, at de enkelte
læge- og sundhedshuse
(som både kan indeholde
solopraksis og flerlægepraksis) øger deres samarbejde på en række områder, som skaber øget effektivitet og rentabilitet.

Som beskrevet, fik Region Midtjylland i 2018 tilsagn om
300.000 kr. til tele- og videoudstyr, samt midler til fælles
faciliteter.

At læge- og sundhedshusene bliver forsynet med
relevant og tidssvarende
udstyr til undersøgelse og
behandling (ikke inventar),
f.eks.

udstyr til blodprøvetagning

laboratorium til akutte analyser

EKG- og røntgenudstyr – evt. til udgående funktioner

telemedicinske muligheder for at få vurderet bl.a. EKG på et
specialiseret sygehus,
videokonferenceudstyr

genoplivningsudstyr
overvågningsudstyr
m.v.
At regioner, kommuner
eller leverandører af almen
medicinske ydelser selv
bidrager til investeringen
med en egenfinansiering.
En egenfinansiering forventes særligt ved etablering af nye læge- og sundhedshuse samt en større
renovering i eksisterende.

Der er allerede i dag laboratorie med blodprøvetagning
og EKG-udstyr, lige som der er røntgenudstyr i sundhedshuset.

Se yderligere nedenfor.

Region Midtjylland har i 2018 prioriteret 1 mio. kr. til
etablering af lokaler til Klinik for Almen Medicin.
Lemvig Kommune har prioriteret 2 mio. kr. øremærket til
den kommunale sundhedsfremme og forebyggelse samt
yderligere 15 mio. kr. til sundhedsområdet, som ikke er
øremærket specifikke formål på nuværende tidspunkt.
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Vurdering
(udfyldes af
Sundheds- og
Ældreministeriet)

12. Er projektet politisk godkendt?
☐Ja
☒Nej
-

Hvis nej, hvornår forventes en politisk godkendelse at forelægge?
o Lemvig Kommune: 24. april 2019
o Region Midtjylland: 24. april 2019

13. Bilag til ansøgning (* skal vedlægges):
1. Budget*
2. Tidsplan*
3. Øvrige bilag
a. Interessetilkendegivelser fra sundhedspersoner/funktioner som skal indgå i huset (jf.
også pkt.10)*
b. Projektbeskrivelse – yderligere beskrivelse af projektet, hvis relevant.
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Regionshuset
Viborg
Sundhedsplanlægning
Skottenborg 26
Postboks 21
DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 0000
kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Dato 13-03-2019

Bilag 1: Budget Lemvig Sundhedshus, etablering af faciliteter
til trænings- og holdaktiviteter
Budget, faciliteter til trænings- og holdaktiviteter
Budgetpost
Mio. kr.
Etablering af træningssale, lokaler til
holdundervisning og omklædningsfaciliteter
4,8
Uforudsete udgifter
0,6
Projektleder
0,6
I alt

6,0

Sagsbehandler Trine Oksbjerg
Trine.Oksbjerg@stab.rm.dk
Tel. +4521526496
Sagsnr. 1-31-72-166-19
Side 1

Regionshuset
Viborg
Sundhedsplanlægning
Skottenborg 26
Postboks 21
DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 0000
kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Dato 13-03-2019

Bilag 2: Budget Lemvig Sundhedshus, Faciliteter til træningsog holdaktiviteter
Tidspunkt
Marts-maj 2019
April 2019
Maj-juni 2019
Juni-september
2019
Juni-august 2019
August-oktober
2019
November 2019
Februar 2020
1. juli 2020

Handling
Borgerinddragelsesproces
Politisk godkendelse af
projektbeskrivelser i region og kommune
Udarbejdelse af visionspapir
Proces omkring funktioner, tilbud og
synergier i sundhedshuset helhedsplansarbejde
Brugermøder
Udarbejdelse og godkendelse af
dispositionsplan
Udbud
Byggestart
Ibrugtagning

Sagsbehandler Trine Oksbjerg
Trine.Oksbjerg@stab.rm.dk
Tel. +4521526496
Sagsnr. 1-31-72-166-19
Side 1

Ansøgningsskema: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019)
Ansøgningsfrist: 20 marts 2019 kl. 12:00

1. Projektets titel
Lemvig Sundheds- og Akuthus: Ombygning af hovedindgang, herunder etablering af faciliteter til
frivillig organisationer samt renovering af adgangsforhold til hele sundhedshuset
2. Ansøger
Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg
CVR: 29190925
I samarbejde med Lemvig Kommune

3. Kontaktinformation på tilskudsansvarlige
Dorthe Klith, Kontorchef
dorthe.klith@stab.rm.dk
Tlf: 20261799
4. Projektets varighed
Startdato: 1. september 2019
Slutdato: 1. oktober 2020
5. Hvem er administrativ projektejer:
Sæt kun et kryds
☒ Region
☐ Kommune
Økonomi
6. Angiv projektets finansiering samt fordeling af midlerne mellem ansøgningsberettigede parter
(ekskl. Moms)
Ansøgte midler

Finansiering (i mio. kr.)
1,5 mio. kr.

Projektets egenfinansiering
Region
Kommune
Leverandør af almen medicinske ydelser
Evt. anden finansiering/støtte

0
0
0
0

1

Midler i alt

1,5 mio. kr.

7. Der ansøges om midler til:
☐Etablering af nyt læge-/sundhedshus
☒Udbygning eller renovering af eksisterende læge-/sundhedshus
☐Udstyr til varetagelse af behandlingsopgaver
8. Ejerforhold: Hvem ejer de lokaler der ansøges om tilskud til?
☒Region
☐Kommune
☐Andre:
- Angiv:
9. Beskriv formålet med projektet
Baggrund
Ombygning af hovedindgang
Et vigtigt element i etableringen af Lemvig Sundheds- og Akuthus er, at huset bliver et sted, hvor patienter,
borgere, frivillige organisationer og sundhedsprofessionelle føler sig velkomne og taget godt imod. Det er
derfor væsentligt, at det er nemt at orientere sig om, hvor i bygningen man skal hen og at det er let at
komme fra A til B.
Derfor søges der midler til at ombygge hovedindgangen i bygningen, således at foyeren bliver mere lys og
åben. Der vil endvidere være fokus på at gøre det let gennemskueligt for patienterne, hvordan man kommer rundt til de forskellige tilbud i huset samt at gøre tilgængeligheden til hele huset lettere, ved at renovere elevatorerne i foyeren.
Konkret søges der derfor midler til:




Ombygning af hovedindgang og foyer
Renovering af elevatorer
Faciliteter til frivillige organisationer/patientforeninger i foyeren.

Formål
Med LEmvig Sundheds- og Akuthus ønsker Region Midtjylland og Lemvig Kommune, at






skabe et nært og sammenhængende sundhedstilbud til borgerne i Lemvig Kommune
skabe rammer, der understøtter et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde af høj kvalitet og til
gavn for borgerne
skabe rammer, der kan tiltrække og fastholde praktiserende læger til Lemvig
at skabe rammer, der fordrer udvikling, nytænkning og en fleksibel udnyttelse af lokaler
at skabe rammer, der bidrager til at skabe liv i huset og at borgerne og civilsamfundet engagerer sig
i sundheden i Lemvig Kommune.

Nye fysiske rammer giver mulighed for at udvide antallet af sundhedstilbud i sundhedshuset, og samtidigt
skabe bedre rammer for nytænkning af samarbejdet på tværs af fag og sektorer. Det gælder eksempelvis på
akutområdet, hvor der planlægges et tættere samarbejde mellem praktiserende læger, akuthus og kom-
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mune. Det gælder også i forhold til sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud, hvor de kommunale funktioner vil spille tæt sammen med almen praksis.
10. Hvilke aktører indgår i projektet?
Region Midtjylland
11. Beskriv i skemaet, hvordan projektet imødekommer kriterierne for pulje til læge- og sundhedshuse?
Fokusområde

Sammenhæng og
samarbejde

Opgavevaretagelse

Kriterie

Beskrivelse af hvordan projektet opfylder kriterierne

At der er tale om en koordineret indsats imellem
relevante aktører (fx
kommuner, regioner og
almen praksis), hvor det
prioriteres at undgå overlappende indsatser, og der
lægges vægt på samarbejde, kommunikation og
gensidigt kendskab til
hinandens tilbud på tværs
af sektorer. Ved etablering
af nye sundhedstilbud, bør
der desuden redegøres for,
hvorfor dette tilbud er
relevant at etablere, herunder en beskrivelse af,
hvordan tilbuddet bidrager
til det samlede sundhedstilbud i området.
At der i læge- og sundhedshuset fokuseres på
tværfaglig og tværsektoriel
opgaveløsning med henblik
på at skabe sammenhængende patientforløb, fx
gennem samarbejde med
speciallæger og relevante
sygehusafdelinger.

Udvikling og etablering af Lemvig Sundheds- og Akuthus
er forankret i Styregruppen for et Samlet Lemvig Sundheds- og Akuthus med repræsentanter fra Region
Midtjylland, Lemvig Kommune og almen praksis. Dette
sikrer, at der på tværs af sektorer er kendskab til de
tilbud og funktioner, som huset rummer.

At læge- og sundhedshusene tænkes ind i den
regionale sundhedsplan og
praksisplan, inden for såvel
somatik og psykiatri, og
understøtter den samlede
akut-dækning og behovet
for nære sundhedstilbud i
området ved at huse f.eks.:

flerlægepraksis,

vagtlægefunktion/
almenmedicinsk akuttilbud uden for egen
læges åbningstid

praktiserende speciallæger,

andre ydere inden for

I Region Midtjyllands sundhedsaftale er en af visionerne,
at sundhedsløsninger skal være tættere på borgeren. Det
stiller krav til indretningen af sundhedsvæsenet og et
stærkere fokus på, hvilke opgaver der kan løses og forankres tættere på borgernes hverdag.

Et vigtigt fokusområde for Region Midtjylland og Lemvig
Kommune er at udnytte de potentialer, der er når mange
fagligheder samles under samme tag. Der er ligeledes et
fokus på at skabe adgang til specialiserede funktioner på
sygehusene ved eksempelvis at benytte telemedicinske
løsninger.

Lemvig Kommune ligger i den nordvestlige del af Region
Midtjylland og kommunen er udpeget som et lægedækningstruet område. Derfor er visionen om at skabe nære
sundhedsløsninger og et stærkt fagligt miljø helt centralt,
for at kunne tiltrække og fastholde læger i området.
Derfor har Region Midtjylland søgt Sundheds- og Ældreministeriet om tilladelse til at oprette en klinik for almen
medicin under §233 i Sundhedsloven. For at skabe et
attraktivt miljø for de læger, der ansættes i klinikken, er
det vigtigt, at også de fysiske rammer er gode.
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Vurdering
(udfyldes af
Sundheds- og
Ældreministeriet)

Fokusområde

Kriterie





praksissektoren (som
f.eks. fysioterapeuter,
kiropraktorer eller
diætister),
kommunale funktioner (f.eks. forebyggelsestilbud, genoptræningstilbud, sundhedsplejerske, hjemmesygepleje, herunder akutfunktioner),
Civilsamfund, fx
idræts- og patientforeninger.

Beskrivelse af hvordan projektet opfylder kriterierne

Ud over denne ansøgning, er en del af projektet i Lemvig
Sundheds- og Akuthus også:

Etablering af Klinik for Almen Medicin med 4
kapaciteter under Hospitalsenheden Vest' afdeling Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering (se
særskilt ansøgning herom).

Etablering af mødelokaler og lokaler til praksisydere (se særskilt ansøgning herom)

Etablering af akutklinik (midler fra 2010)

Etablering af faciliteter til trænings- og holdaktiviteter (se særskilt ansøgning herom)

Kommunal sygeplejeklinik (se særskilt ansøgning herom)
Udover de funktioner, som er nævnt oven for, huser
Lemvig Sundheds- og Akuthus allerede i dag følgende
funktioner:

Neurorehabilitering

Kommunal alkoholbehandling

Audiologopæd (sateliitklinik)

Privatpraktiserende psykolog

Præhospitale funktioner

Blodprøvetagning og EKG

Røntgen

Vagtlæge

Jordemoder

Praktiserende læger

At der er sikret opbakning
til projektets gennemførelse fra relevante sundhedsfaglige aktører på ansøgningstidspunktet gennem
skriftlige interessetilkendegivelser fra de sundhedspersoner som skal
indgå i huset, herunder
almen praktiserende læger. (vedlæg som bilag)
At der i læge- og sundhedshusene er fokus på
øget brug af praksisperso-

Et fokusområde for Region Midtjylland og Lemvig Kommune er også, hvordan kommune og region kan samarbejde med civilsamfundet om sundheden i Lemvig Kommune. Dette er derfor også et element i den borgerinddragelsesproces, der gennemføres i foråret 2019. Det er
ønsket, at der skabes et større samarbejde mellem de
kommunale og regionale tilbud i huset og frivillige patientforeninger mm. En del af ombygningen er hovedindgangen og foyeren i Lemvig Sundheds- og Akuthus skal
derfor skabe plads til frivillige organisationer, som blandt
andet kan understøtte borgernes brug af sundhedshuset.
Derfor arbejdes der også med en fleksibel brug af de
faciliteter som etableres til trænings- og holdaktiviteter
således, at der sikres mulighed for at civilsamfund og
frivillige foreninger kan benytte lokaler til sundhedsfremmende aktiviteter.
Region Midtjylland har stor opbakning fra Lemvig Kommune til udvidelse af Lemvig Sundheds- og Akuthus.
Herudover har flere fagprofessionelle henvendt sig til
Region Midtjylland og Lemvig Kommune og udtrykt ønske
om at blive en del af Lemvig Sundheds- og Akuthus og det
faglige fællesskab, der allerede er i huset og som styrkes,
når Klinik for Almen Medicin, akutklinikken og de kommunale sundhedsfremme og forebyggende indsatser
rykker ind i huset. Særligt har disse sundhedsprofessionelle udtrykt deres interesse for, at der etableres fleksible lokaler til praksisydere (se bilag).
Der er i Region Midtjylland og Lemvig Kommune et særligt fokus på at udnytte synergieffekter ved at placere
mange funktioner og tilbud i samme hus.
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Vurdering
(udfyldes af
Sundheds- og
Ældreministeriet)

Fokusområde

Kriterie

nale, herunder sygeplejersker, sekretærer, bioanalytikere m.fl. og samarbejde
med kommunale sundhedstilbud.

Kapacitet og
tilgængelighed

At læge- og sundhedshusene muliggør og understøtter faglighed, fleksibilitet og tilgængelighed.
Eksempelvis ved:

Fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden
og øget adgang til ikke-akutte konsultationer i ydertimerne, fx
sen eftermiddag.

Mulighed for konsultation via tele- og videoudstyr.

Tilgængelighed for fx
patienter med handicap og ældre patienter.

At der i læge- og sundhedshuset er fokus på
uddannelse af uddannelseslæger samt at sikre
bedre fysiske rammer til
uddannelseslæger, herunder eget konsultationsværelse.
At der indtænkes fleksible
fællesfunktioner og lokaleudnyttelser, herunder
fælles administration, ITløsninger, laboratorium
mv., som kan skabe incitament til, at de enkelte
læge- og sundhedshuse
(som både kan indeholde
solopraksis og flerlægepraksis) øger deres samarbejde på en række områder, som skaber øget ef-

Beskrivelse af hvordan projektet opfylder kriterierne

Dette gør sig særligt gældende i forbindelse med etablering af Klinik for Almen Medicin, hvor man er inspirerede
af den lægeklinik i Grenaa Sundhedshus, Lægefællesskabet, som vandt den Gyldne Skalpel i 2018. I denne klinik
benytter man i høj grad praksispersonale, herunder
fysioterapeuter og sygeplejersker, lige som man i høj
grad samarbejder med medicinstuderende og uddannelseslæger. Det er ambitionen, at der, lige som i Grenaa, vil
blive tilknyttet forskelligt praksispersonale til klinikken,
lige som det også er ambitionen, at Klinik for Almen
Medicin på sigt kan ansætte uddannelseslæger (se også
særskilt ansøgning vedr. etablering af lokaler til flerlægepraksis).
Derudover forventes etableringen af en kommunal sygepleje- og sårklinik at kunne tænkes ind i samarbejdet med
de praktiserende læger. Blandt andet i forhold til kvalificeret behandling ved komplekse sår.
Tele- og videoudstyr
Region Midtjylland fik i forbindelse med første udmøntning af pulje til etablering af læge og sundhedshuse
tilskud til tele- og videoudstyr. Dette udstyr installeres i
et mødelokale, der kan benyttes af alle husets aktører.
Der bliver dermed mulighed for telekonsultationer mellem sundhedsprofessionel og patient, lige som der også
bliver lettere adgang for praktiserende læger, akutklinik,
kommunal sygeplejeklinik mm. til specialiserede funktioner på hospitalerne.
Tilgængelighed for eksempelvis patienter med handicap
og ældre patienter
Region Midtjylland og Lemvig Kommune søger midler til
renovering af hovedindgangen i huset, herunder renovering af de to elevatorer, der giver adgang til hele bygningen. Renovering af disse elevatorer vil understøtte tilgængeligheden til alle funktioner i huset (se særskilt
ansøgning).
Som beskrevet oven for er det ambitionen, at der, lige
som i Lægefællesskabet i Grenaa, vil blive tilknyttet forskelligt praksispersonale til klinikken, lige som det også er
ambitionen, at Klinik for Almen Medicin på sigt kan ansætte uddannelseslæger.

Som beskrevet, fik Region Midtjylland i 2018 tilsagn om
300.000 kr. til tele- og videoudstyr, samt midler til fælles
faciliteter.
Se yderligere nedenfor.

5

Vurdering
(udfyldes af
Sundheds- og
Ældreministeriet)

Fokusområde

Kriterie

Beskrivelse af hvordan projektet opfylder kriterierne

Vurdering
(udfyldes af
Sundheds- og
Ældreministeriet)

fektivitet og rentabilitet.

Adgang til relevant og tidssvarende udstyr

Egenfinansiering

At læge- og sundhedshusene bliver forsynet med
relevant og tidssvarende
udstyr til undersøgelse og
behandling (ikke inventar),
f.eks.

udstyr til blodprøvetagning

laboratorium til akutte analyser

EKG- og røntgenudstyr – evt. til udgående funktioner

telemedicinske muligheder for at få vurderet bl.a. EKG på et
specialiseret sygehus,
videokonferenceudstyr

genoplivningsudstyr
overvågningsudstyr
m.v.
At regioner, kommuner
eller leverandører af almen
medicinske ydelser selv
bidrager til investeringen
med en egenfinansiering.
En egenfinansiering forventes særligt ved etablering af nye læge- og sundhedshuse samt en større
renovering i eksisterende.

Der er allerede i dag laboratorie med blodprøvetagning
og EKG-udstyr, lige som der er røntgenudstyr i sundhedshuset.

Region Midtjylland har i 2018 prioriteret 1 mio. kr. til
etablering af lokaler til Klinik for Almen Medicin.
Lemvig Kommune har prioriteret 2 mio. kr. øremærket til
den kommunale sundhedsfremme og forebyggelse samt
yderligere 15 mio. kr. til sundhedsområdet, som ikke er
øremærket specifikke formål på nuværende tidspunkt.

12. Er projektet politisk godkendt?
☐Ja
☒Nej
-

Hvis nej, hvornår forventes en politisk godkendelse at forelægge?
o Lemvig Kommune: 24. april 2019
o Region Midtjylland: 24. april 2019

13. Bilag til ansøgning (* skal vedlægges):
1. Budget*
2. Tidsplan*
3. Øvrige bilag
a. Interessetilkendegivelser fra sundhedspersoner/funktioner som skal indgå i huset (jf.
også pkt.10)*
b. Projektbeskrivelse – yderligere beskrivelse af projektet, hvis relevant.
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Regionshuset
Viborg
Sundhedsplanlægning
Skottenborg 26
Postboks 21
DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 0000
kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Dato 13-03-2019
Sagsbehandler Trine Oksbjerg

Bilag 1: Budget Lemvig Sundhedshus, hovedindgang

Trine.Oksbjerg@stab.rm.dk
Tel. +4521526496

Budget, Hovedindgang
Budgetpost
Renovering, 200 m2
Uforudsete udgifter
Projektleder
I alt

Sagsnr. 1-31-72-166-19

Mio. kr.
1,2
0,15
0,15
1,5

Side 1

Regionshuset
Viborg
Sundhedsplanlægning
Skottenborg 26
Postboks 21
DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 0000
kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Dato 13-03-2019

Bilag 2: Budget Lemvig Sundhedshus, hovedindgang
Tidspunkt
Marts-maj 2019
April 2019
Maj-juni 2019
Juni-september
2019
Juni-august 2019
August-oktober
2019
November 2019
Februar 2020
1. juli 2020

Handling
Borgerinddragelsesproces
Politisk godkendelse af
projektbeskrivelser i region og kommune
Udarbejdelse af visionspapir
Proces omkring funktioner, tilbud og
synergier i sundhedshuset helhedsplansarbejde
Brugermøder
Udarbejdelse og godkendelse af
dispsitionsplan
Udbud
Byggestart
Ibrugtagning

Sagsbehandler Trine Oksbjerg
Trine.Oksbjerg@stab.rm.dk
Tel. +4521526496
Sagsnr. 1-31-72-166-19
Side 1

Hanne Rytz og Mads Wolters

Til Region Midt
Att.: Trine Oksbjerg

Fra: Kiropraktisk Klinik, Lemvig I/S
Østergade 8 A, Lemvig

Ang.: Nyt sundhedshus i Lemvig

Jeg var forleden til et første møde med regionen, kommunen og os borger fra Lemvig
kommune ang. vores nye Sundhedshus i Lemvig.
Mit navn er Hanne Rytz Rasmussen og jeg med medejer af Kiropraktisk klinik i
Lemvig. Jeg har ejet klinikken i 12 år og kender lokalområdet rigtigt godt.
Vores hjerte i vores egen klinikken banker meget for at sætte patienten i centrum, og
at skabe gode tværfaglige relationer og samarbejde på tværs af faggrænser, til fordel
for patienten. Jeg har arbejdet på ryg ambulatorium i Ringe på Fyn, hvor der blev
arbejdet tværfagligt sammen omkring mennesker med smerter fra bevægeapparatet i
sygehus regi. Det var fantastisk.
Når jeg så hører ordet Sundhedshus, bliver jeg begejstret. I den anledning vil jeg
gerne takke region og kommune for at lave en fuldstændig fantastisk
inddragelsesproces af borger og samarbejdspartner i Lemvig.
For os her i klinikken kunne det være interessant at være en del af sundhedshuset,
både verbalt og fysisk. Hvordan konstellationen skal være, er en åben dialog imellem
os og jer.

Kiropraktisk Klinik Lemvig v/ Hanne Rytz og Mads Wolters, Østergade 8A, 7620 Lemvig
Telefon: 97 82 33 44
Mail: klinik@hrkiro.dk
Web: www.hrkiro.dk

Hanne Rytz og Mads Wolters

Vores tanker går på at være fysisk tilstede i sundhedshuset, enten vi flytter hele
klinikken ind i huset, eller vi har nogle rum som evt. kunne bruges af flere
faggrupper. Vi er helt åbne for dialogen i alle afskygninger. Der er ingen tvivl om at
den fysiske synlighed i samme hus kan skabe nogle fantastiske synergier imellem de
enkelte faggrupper. Dette øget kommunikationen og i sidste ende laves et bedre
patientforløb. Vi mener også, at det på den lidt længere bane måske kunne skabe
nogle samarbejder imellem især de almen praktiserende læger og os, så de kan
afhjælpes i deres meget travle praksis. Som kiropraktor er og bliver vi specialister i
muskel og skelet systemet. Vi arbejder i dag allerede mange steder i sygehusregi
med udregning og planlægning af behandlingsforløb for mennesker med lidelser fra
muskel og skelet systemet, på lige fod med lægerne. Vi har en 6-årig
universitetsuddannelse, hvor vi læser sammen med de medicinstuderende, og har 85
% af de samme eksamener som læger + specielle eksamener i muskel og skelet
systemet.
Vi håber dette har vagt jeres interesse.
Har dette givet anledning til spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakter os

Med venlig hilsen
Kiropraktor og klinikejer Hanne Rytz Rasmussen
Kiropraktisk Klinik, Lemvig I/S
Østergade 8 A, 7620 Lemvig
Mail: hr@hrkiro.dk
Tlf: 97823344

Kiropraktisk Klinik Lemvig v/ Hanne Rytz og Mads Wolters, Østergade 8A, 7620 Lemvig
Telefon: 97 82 33 44
Mail: klinik@hrkiro.dk
Web: www.hrkiro.dk

Hanne Rytz og Mads Wolters

Kiropraktisk Klinik Lemvig v/ Hanne Rytz og Mads Wolters, Østergade 8A, 7620 Lemvig
Telefon: 97 82 33 44
Mail: klinik@hrkiro.dk
Web: www.hrkiro.dk

