Samarbejdskommune

Projekt

Tilsagn

Forudsætninger for tildeling

Søgt

Lemvig

Etablering og udbygning af Lemvig
Sundhedshus: Lokaler til kommunale
funktioner, ombygning og
fremtidssikring af lokaler til almen
praksis samt udstyrsinvesteringer

Der er givet tilsagn om 50 % af de
ansøgte midler til etablering af lokaler til
praksisformål og udstyr*, svarende til
2,7 mio. kr. Der er ikke givet tilsagn
om midler til etablering af lokaler til
kommunale sundhedsfunktioner samt til
tilpasning af tekniske installationer.

Det forudsættes, at Region Midtjylland
og Lemvig Kommune finansierer den
resterende del af projektet. Det er ikke
udspecificeret, om der er tale om de
resterende 50 % (altså 2,7 mio. kr.)
11,5 mio. kr.
eller de resterende midler til hele
ansøgningen (altså 8,8 mio. kr.).
Midlerne skal være anvendt inden 31/12
2020.

Skanderborg

Skanderborg Sundhedscenter:
Flerlægepraksis, handicap
tilgængelighed samt
udstyrsinvesteringer

Der er givet tilsagn om 25 % af det
ansøgte beløb, svarende til 3,0675
mio. kr.

Det forudsættes, at Region Midtjylland
finansierer de resterende 75 % af
beløbet, der blev ansøgt om, altså
9,2325 mio. kr. Midlerne skal være
anvendt inden 31/12 2019.

Der er givet tilsagn om 50 % af de
ansøgte midler til de tre projekter,
svarende til 18,425 mio. kr.

Det forudsættes, at Region Midtjylland
og Aarhus Kommune finansierer de
resterende 50 % af det ansøgte beløb,
36,85 mio. kr.
altså 18,425 mio. kr. Midlerne skal være
anvendt inden 31/12 2023.

Der er givet tilsagn om midler til 2 af 6
delprojekter, svarende til 3,325 mio.
kr. Der er givet midler til etablering af
åndedrætsklinik samt til indkøb af
videoudstyr.

Det forudsættes, at Region Midtjylland
og Skive Kommune selv finansierer de
resterende 4 projekter, altså 6,627 mio. 9,952 mio. kr.
kr. Midlerne skal være anvendt inden
31/12 2019.

Tilsagn

12,3 mio. kr.

MarselisborgCentret: Etablering af
Psykiatriens hus i Aarhus,

Aarhus

MarselisborgCentret: Etablering af
flerlægepraksis på MarselisborgCentret
Gellerup Sundhedshus, Aarhus
Kommune: Etablering af sundhedshus i
Gellerup (Aarhus Kommune er adm.
projektejer)

Skive

Skive Sundhedshus: Etablering af klinik
med tværsektorielle tilbud
(åndedrætsklinik), multifunktionelt
mødelokale, modernisering af
varmtvandsbassin, fælles
genoptræningsområde,
videokonferenceudstyr og etablering af
lokaler til øre-, næse-, halslæge

Afslag
Ringkøbing

Tarm

Ringkøbing Sundhedshus:
Fremtidssikret røntgenudstyr,
wayfindingprojekt mv. samt
videokonferenceudstyr
Tarm Sundhedshus: Fremtidssikret
røntgenudstyr, wayfindingprojekt mv.
samt videokonferenceudstyr

0 kr.

5,2 mio. kr.

0 kr.

5, 0 mio. kr.

Holstebro

Center for Sundhed, Holstebro: Udstyr
til hjertesygdomme mv., wayfinding
mv., tele- og videokonferenceudstyr til
at understøtte øget dialog mellem
praksissektor og hospitalsspecialister

0 kr.

8,6 mio. kr.

Grenaa

Grenaa Sundhedshus: Lokaler til
praktiserende læge

0 kr.

7,7 mio. kr.

Samsø

Samsø Sundheds- og akuthus og Samsø
Lægehus: Lokaler til styrket samarbejde
på tværs af sektorer, lokaler til Samsø
0 kr.
Lægehus herunder tilbygning samt
udstyrsinvesteringer

2,835 mio. kr.

Sdr. Felding**

Sdr. Felding: Etablering af lokaler til
lægeklinik samt evt. kommunal
fremskudt sygeplejeklinik

0 kr.

7,0 mio. kr.

27,52 mio. kr.

106,94 mio.
kr.***

I alt

*Det fremgår ikke helt tydeligt af tilsagnsskrivelsen fra ministeriet, hvilket udstyr der gives midler til, men der gives ikke midler til alt det udstyr, der er søgt midler til. Det
afklares nærmere med ministeriet.
**Ansøgningen er desværre ikke sendt til ministeriet, som Regionsrådet ellers blev orienteret om den 20. marts 2018, se yderligere nedenfor.
*** Obs: de 106,94 mio. kr. afviger fra de 89,437 mio. kr. Regionsrådet den 20. marts 2018 blev oplyst om, at Region Midtjylland har ansøgt. Differencen skyldes, at de
106,94 mio. kr. er inkl. ansøgningen til Sundhedshus Vest i Gellerup (17,5 mio. kr.), som Aarhus Kommune er administrativ projektejer på.

