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Notat om status på mulige ansøgninger vedr. lægehuse
På Finansloven for 2017 er der afsat 800 mio. kr. over 4 år, til en
pulje til læge- og sundhedshuse. Der er behov for at ruste det nære
sundhedsvæsen til at imødegå fremtidens sygdomsbillede ved blandt
andet at øge antallet og kvaliteten af læge- og sundhedshuse over
hele landet.
I arbejdet med at klargøre ansøgninger til etablering eller udbygning
af lægehuse og klinikker, har administrationen været i dialog med
flere læger og kommuner om mulige projekter, hvor det ikke har
været tid til at modne projekterne tilstrækkeligt til, at der kan
indsendes en ansøgning på nuværende tidspunkt.
Nærværende notat beskriver kort de projekter der i denne omgang
ikke har resulteret i en ansøgning, samt administrationens plan for at
arbejde videre med projekterne med henblik på udarbejdelsen af en
ansøgning i anden runde.
Først gennemgås projekter, hvor regionen forventer at være
hovedansøger (Østbirk og Havndal). Dernæst gennemgås projekter,
hvor kommunen forventer at være hovedansøger (Hvide Sande, Boris
og Videbæk).

Projekter hvor regionen forventes at være hovedansøger
Østbirk
Administrationen har den 16. februar modtaget en henvendelse fra
advokaten for de fire læger i Østbirk. Lægerne ønsker en nybygget
lægeklinik, da deres klinik ligger i et parcelhus fra 1960'erne, som er
nedslidt og ikke opfylder kravene om en moderne lægepraksis.
Lægerne vil ikke binde sig for en 20-årig periode, som andre
investorer, de har været i kontakt med, kræver. Derfor ønsker de, at
regionen stiller sikkerhed for lejeperioden 10-20 år af en 20-årig
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lejekontrakt. Til gengæld vil de give regionen råderum over lokaler, såfremt en kompagnon
træder ud, således regionen kan etablere en anden løsning.
Alternativt ønsker lægerne at leje lokaler af region/kommune, og at Horsens Kommune
overtager deres nuværende lokaler.
Kommunen har tilkendegivet over for lægernes advokat, at de gerne vil gå i dialog om sagen.
Administrationen er i skrivende stund ved at arrangere et møde med lægerne og advokaten.
Efterfølgende vil administrationen gå i dialog med kommunen i forhold til, om der kan opnås
enighed om en ansøgning til en senere ansøgningsrunde.
Havndal
Der har tidligere været dialog mellem en gruppe borgere i Havndal, Randers Kommune og
regionen. Borgerforeningen har et ønske om et større projekt, som involverer flere
sundhedsaktører. Sundhedshuset ønskes placeret i tilknytning til hallen i byen, og en
projektbeskrivelse er under udarbejdelse.
Randers Kommune er umiddelbart ikke interesseret i at indgå i et større samarbejde om et
sundhedshus i Havndal, da den kommunale plan for sundhedsområdet ikke for nuværende
omfatter Havndal. Administrationen finder, at området er relevant at satse på set ud fra et
fremtidigt lægedækningsperspektiv, hvilket medfører et mindre projekt end borgerforeningen
har ønske om. Derfor skal det iværksættes dialog om et projekt i Havndal med henblik på at
klargøre et projekt til en senere ansøgningsrunde.

Projekter hvor kommunen forventes at være hovedansøger
Hvide Sande
Regionen har igennem længere tid arbejdet for at finde en løsning, som fremtidssikrer
lægedækningen i Hvide Sande.
Regionen ejer det eksisterende lægehus, men der er behov for et nyt og tidssvarende
lægehus. I det eksisterende lægehus, der er fra 1980’erne, er forholdene ikke optimale for
patienterne, da forholdene blandt andet ikke er handicapvenlige.
Administrationen har meddelt Ringkøbing-Skjern Kommune, at såfremt der udarbejdes en
ansøgning, vil regionen gerne medunderskrive. Kommunen har været i dialog med lægen i
forhold til Hvide Sande Lægehus vedrørende en ansøgning, men har per 1. marts meddelt
regionen, at det for nuværende ikke har været muligt at opnå en tilstrækkelig modning af
projektet. Der vil således ikke blive udarbejdet en ansøgning til den nuværende pulje.
Boris
Der bliver i denne omgang ikke udarbejdet en ansøgning for Helsecentret i Borris, da der i
Ringkøbing-Skjern Kommunen skal pågå en politisk behandling af området først.
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Videbæk
Der bliver i denne omgang ikke udarbejdet en ansøgning for Videbæk, da der i RingkøbingSkjern skal pågå en politisk behandling af området først.
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