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Pulje til etablering af læge- og
sundhedshuse 2019
Ansøgning om midler til udstyr til Center for
Sundhed Holstebro
Region Midtjylland søger i fællesskab med Holstebro Kommune
tilskud fra Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 2019.
Ansøgningen omfatter:
•
•
•
•
•
•

Udstyr til øjenklinik med fokus på de mange patienter med
nethindelidelser så som AMD, RVO og diabetessynnptomer
Udstyr til hjerteklinik
Udstyr til onkologisk funktion
Udstyr til reumatologisk funktion
Udstyr til transfusionsstue
Udstyr til videokonference

De ovenstående seks projekter er skrevet i prioriteret rækkefølge.
Region Midtjylland og Holstebro Kommune har et tæt og konstruktivt
samarbejde om udviklingen af et sammenhængende sundhedsvæsen,
og ønsker at styrke samarbejdet mellem almen praksis, kommunale
sundhedsydelser og hospitalerne. Med Center for Sundhed i Holstebro
bliver huset et af de største og mest moderne sundhedshuse i landet,
med kommunale, regionale og private sundhedsaktører. Center for
Sundhed bliver sat i verden for at skabe bedre kvalitet og oplevelse
af sammenhæng i sundhedssektoren gennem forløb tæt på borgernes
hverdag. Det er visionen, at ibrugtagningen af huset vil være en
katalysator for et øget samarbejde på tværs af sektorer, til gavn for
borgerne i ikke blot Holstebro Kommune, men for de regionale

Side 1

funktioners vedkommende også for borgere i bl.a. Struer og Lemvig kommuner. Huset blev
indviet i september 2018. Der er et fælles ønskes fra kommune og region om at skabe
yderligere aktiviteter, som styrker samarbejdet og de nære sundhedstilbud til gavn for
borgerne.
De ansøgte projekter vil tilsammen:
• bidrage til et stærkt fagligt miljø på tværs af sektorer, der kan tiltrække og fastholde
sundhedsprofessionelle,
• bidrage til, at befolkningen i ikke blot Holstebro Kommune, men også i de øvrige
nordvestlige kommuner fortsat vil kunne tilbydes sundhedsfaglig støtte og behandling
på et højt fagligt niveau fra alle sektorer,
• give borgere i området et tilgængeligt, sammenhængende og synligt sundhedstilbud i
nærmiljøet,
• øge trygheden for borgere i de nordvestlige kommuner, hvorfra der fremover vil være
op mod 75 km til nærmeste fælles akutmodtagelse på Regionshospitalet Gødstrup, og
forbedre og udvikle indsatsen for kroniske patienter og ældre patienter, som særligt har
gavn af en integreret og sammenhængende indsats i det nære sundhedsvæsen.
Der er samlet budgetteret med udgifter på 6,55 mio. kr., som søges i Pulje til etablering af
læge- og sundhedshuse.
Ansøgningen fremsendes med forbehold for regionsrådets og kommunalbestyrelsens
godkendelse.
Vi håber, at ministeren vil se med stor velvillighed på ansøgningen.

Anders KOhnau
Regionsrådsformand
Region Midtjylland
Adm. projektejer

&rt

terby

Borgmester
Holstebro Kommune

LARS MØLLER
Kommunaldirektør

Side 2

regionmidtjylland

midt

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

1. Projektets titel
Udstyr til Center for Sundhed Holstebro
2. Ansøger
Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg
CVR.nr: 29190925
I samarbejde med Holstebro Kommune.
3. Kontaktinformation på tilskudsansvarlige
Dorthe Klith, kontorchef
E-mail: Dorthe.Klith@stab.rm.dk
Tlf.: 2026 1799
4. Projektets varighed
3. kvartal 2019 – 3. kvartal 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.)
6,55

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

6,55

7. Der ansøges om midler til:
☐ Etablering af nyt læge-/sundhedshus
☐ Udbygning eller renovering af eksisterende læge-/sundhedshus
☒ Udstyr til varetagelse af behandlingsopgaver
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8. Ejerforhold: Hvem ejer de lokaler der ansøges om tilskud til?
☒ Region
☐ Kommune
☐ Andre:
- Angiv:
9. Beskriv formålet med projektet
Region Midtjylland og Holstebro Kommune har et tæt og konstruktivt samarbejde om udviklingen
af et sammenhængende sundhedsvæsen og ønsker at styrke dette til gavn for borgerne i Holstebro
Kommune, Lemvig Kommune og Struer Kommune. Med Center for Sundhed bliver huset et af de
største og mest moderne sundhedshuse i landet med kommunale, regionale og private aktører.
Formålet er at skabe bedre kvalitet og en oplevelse af sammenhæng i sundhedssektoren gennem
forløb tæt på borgernes hverdag. Visionen er, at sundhedshuset vil være en katalysator for et øget
samarbejde på tværs af sektorer til gavn for borgerne i de tre kommuner.
Der er et fælles ønske fra både kommune og region om at skabe yderligere aktiviteter, som styrker
samarbejdet og de nære sundhedstilbud til gavn for borgerne. Det skal bidrage til, at befolkningen i
ikke blot Holstebro Kommune, men også de øvrige nordvestlige kommuner fortsat vil kunne tilbydes sundhedsfaglig støtte og behandling på et højt fagligt niveau. Samtidig skal det bidrage til at give borgerne i området et tilgængeligt, sammenhængende og synligt sundhedstilbud i nærmiljøet,
hvilket vil være med til at øge trygheden for borgerne i et område, hvorfra der fremover vil være op
til 75 km til nærmeste hospital, Regionshospitalet Gødstrup. Endvidere er det målet at forbedre og
udvikle indsatsen for kroniske patienter og ældre patienter, som særligt har gavn af en integreret
og sammenhængende indsats i det nære sundhedsvæsen.
10. Hvilke aktører indgår i projektet?
 Holstebro Kommune
 Region Midtjylland (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,

Beskrivelse af hvordan projektet opfylder kriterierne

Ved at samle praktiserende læger i større fællesskaber med andre læger og/eller sundhedsfaglige
personer og kompetencer på tværs af sektorer
understøttes muligheden for at etablere øget samarbejde, styrkede faglige miljøer og et nært og
sammenhængende sundhedstilbud af høj kvalitet
på borgerens præmisser.
Region Midtjylland søger i samarbejde med Holstebro Kommune hermed om puljemidler til etablering
af yderligere tværsektoriel aktivitet i Center for
Sundhed.
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Vurdering
(udfyldes af
Sundheds- og
Ældreministeriet)

Fokusområde

Kriterie

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

Region Midtjylland og Holstebro Kommune har et
tæt og konstruktivt samarbejde om udviklingen af
et sammenhængende sundhedsvæsen; et sundhedsvæsen på borgerens præmisser. Vi ønsker
sammen at styrke integrationen mellem almen
praksis, kommunale sundhedsydelser og hospitalerne.
For at kunne sikre dette, er der behov for, at det
relevante og fremtidssikrede udstyr er tilgængeligt.
Center for Sundhed ses som et væsentligt rekrutteringsparameter i den fremtidige lægedækning på
praksisområdet i Holstebro.
Både Skive Kommune og Region Midtjylland har
fokus på samarbejde, herunder tværfaglig og tværsektoriel opgaveløsning, og at der ikke er overlappende indsatser.

Opgavevaretagelse

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.

Center for Sundhed vil samle en betydelig del af de
lokale sundhedstilbud ét sted. Det skaber unikke
muligheder for samarbejde på tværs af faggrupper
og sektorer. Desuden
giver Center for Sundhed muligheden for at forbedre og udvikle indsatsen over for patienter og ældre
patienter, som har særligt gavn af en integreret og
sammenhængende indsats i det nære sundhedsvæsen.

At læge- og sundhedshusene tænkes ind i den
regionale sundhedsplan og
prak-sisplan, 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, sund-

Intentionerne om et fortsat øget samarbejde på
tværs mellem sektorerne er en væsentlig forudsætning for realiseringen af Strategi for Region
Midtjyllands rolle i det
nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
"…Hvor kommuner, hospitaler og praktiserende
læger arbejder tæt sammen for at give borgeren
det bedste forløb tæt på
borgerens hverdag…". Center for Sundhed i Holstebro danner rammen om dette.
Særligt for sundhedshusene er følgende tre hovedintentioner defineret i strategien:
 At sundhedshusene skal bidrage til sammenhæng og nærhed for borgerne.
 At de almene sundhedstilbud skal spille en
central rolle i sundhedshusene, f.eks.
kommunale forebyggelses- og sundhedstilbud, kommunale arbejdsmarkeds-og socialtilbud, praktiserende læger, andre
praksisydere samt almene hospitalsfunktioner eksempelvis blodprøvetagning, røntgen, svangreomsorg.
 At mere specialiserede hospitalsydelser i
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Vurdering
(udfyldes af
Sundheds- og
Ældreministeriet)

Fokusområde

Kriterie



hedsplejerske, hjemmesygepleje, herunder akutfunktioner),
Civilsamfund, fx
idræts- og patientforeninger.

Beskrivelse af hvordan projektet opfylder kriterierne

sundhedshusene målrettes udvalgte grupper af patienter, med udgangspunkt i en
populationsbaseret tilgang. Det kan betyde, at tilbud til udvalgte patientgrupper
etableres nogle steder, men ikke alle, afhængig af det konkrete behov i lokalområdet. Den specialiserede viden kan indgå
ved fysisk tilstedeværelse eller via telemedicin, afhængig af de konkrete forhold og
muligheder.

Funktioner i Center for Sundhed
Regionale funktioner
Region Midtjylland arbejder hen imod at følgende
regionale funktioner får til huse i Center for Sundhed:
 Akutklinik
 Blodprøvetagning
 Jordemoderkonsultation
 Brystkræftscreening
 Lægebil
 Mobil tappeenhed (holdeplads)
 Røntgen
 Ambulatoriefunktioner (Der planlægges
aktuelt med funktioner inden for det medicinske og onkologiske område samt hjertesygdomme. Derudover også med mulighederne for en Øjenklinik i relation til AMD
og RVO)
 Præhospitalet, lægebil
Ligeledes vil Regionspsykiatrien indrette 8 opholdspladser i centret i samarbejde med Holstebro, Lemvig og Struer kommuner.
Kommunale funktioner
Holstebro Kommune planlægger at placere en række forebyggelses-, genoptrænings og rehabiliteringstilbud i huset. Det omfatter bl.a. holdtræning
til borgere i forløb efter KOL-, diabetes-, hjerteeller kræftdiagnoser, herunder fysisk træning til
kvinder og mænd og tilbuddene ”Mandehørm” og
FCProstata.
Holstebro Kommune har også placeret de kommunale akutpladser og børnetandplejen i Center for
Sundhed, og som noget nyt ventes "Familie med
hjerte" at indgå i et samarbejde med hospitalets
jordemødre om bl.a. efterfødselsforløb i Center for
Sundhed.
Ligeledes er kommunens psykiatriske rådgivning
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Vurdering
(udfyldes af
Sundheds- og
Ældreministeriet)

Fokusområde

Kriterie

Beskrivelse af hvordan projektet opfylder kriterierne

placeret sammen med regionens psykiatriske akutteam i forbindelse med de 8 fælles opholdspladser,
og derved etableres et fælles, integreret tilbud
uden sektorovergange til de borgere, der har behov
for dette. Dette er et ganske eksempel på etablering af tværkommunalt – og tværregionalt samarbejde.
Praksisfunktioner
Der er indgået aftaler med en række praktiserende
læger i en flerlægepraksis om at blive en del af
Center for Sundhed. Derudover er kommunal specialtandlæge i Center for Sundhed.
Herudover er der en række fælles tilbud i huset;
herunder fælles ankomst- og opholdsareal med
café og mødelokaler. Ved ibrugtagningen af huset
er der ligeledes en række tilbud, som kan anvendes
for at sikre borgerne et sammenhængende forløb
og hurtig diagnosticering, f.eks. direkte henvisning
fra praktiserende læge til laboratorieundersøgelse
og/eller røntgenundersøgelse internt i huset.

Kapacitet og
tilgængelighed

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.

Både Region Midtjylland og Holstebro Kommune
ønsker udstyret til Center for Sundhed med henblik
på at få flere undersøgelses- og behandlingstilbud
tættere på borgernes hverdag.

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

På basis af en populationsbaseret tilgang er det
under afklaring, hvilke konkrete ambulatorie- og
akutklinikfunktioner, der planlægges placeret i
Center for Sundhed. Som følge deraf ønskes det at
søge om puljemidler til relevant og fremtidssikret

I Center for Sundhed skal læger, sygeplejersker,
jordemødre, sundhedsplejersker, bioanalytikere og
terapeuter m.fl. arbejde side om side. Således bliver det nye sundhedscenter et hus, hvor tværfagligheden og også tværsektoriel synergi er i fokus.
Når bygningerne er ibrugtaget af de regionale funktioner, rummer de over 11.000 kvadratmeter
blandt andet akutklinik, blodprøvetagning, sygeplejeklinik, regionale medicinske ambulatorier, jordemoderkonsultation, lægevagt, røntgen, psykiatritilbud og psykiatriske døgnpladser, basefaciliteter til
akutlægebilen, de kommunale akutpladser, børnetandplejen, praktiserende læger og en specialtandlæge.
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Vurdering
(udfyldes af
Sundheds- og
Ældreministeriet)

Fokusområde

Kriterie






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

udstyr, som kan understøtte effektiv drift, høj kvalitet i opgaveløsning samt tilgængelighed for borgerne.
Hospitalet har afdækket mulighederne for at udlægge flere opgaver i det nære sundhedsvæsen i
regi af Center for Sundhed end tidligere aftalt. Såfremt der tildeles
puljemidler til udstyr, vil der kunne tilbydes diagnostik og behandling i Center for Sundhed for visse
kronikergrupper, som ellers vil modtage diagnostik
og behandling
på Regionshospitalet Gødstrup. Der er tale om
kronikergrupper og ældre patienter, som har behov
for hyppig behandling og konsultation, og hvor det
derfor kan være
fordel, at det tilbydes i det nære sundhedsvæsen.
Der søges desuden om midler til tele- og videokonferenceudstyr, som kan anvendes til dialog på
tværs af matrikler; mellem praktiserende læger og
hospitalsspecialister på Regionshospitalet Gødstrup.
Fokus for Hospitalsenheden Vest er patienter fra
særligt Holstebro Kommune, Struer Kommune og
Lemvig Kommune, som i kraft af deres konstante og
hyppige kontrolbehov har særlig stor gavn af en
integreret og sammenhængende indsats i det nære
sundhedsvæsen, således at de kan opretholde et
almindeligt hverdagsliv og evt. bevare kontakten til
arbejdsmarkedet til trods for dette behandlings- og
kontrolbehov.

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 samar-

Tilgængeligheden i Center for Sundhed er let for
handicappede samt ældre patienter.
Dette indtænkes.

Dette indtænkes.
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Vurdering
(udfyldes af
Sundheds- og
Ældreministeriet)

Fokusområde

Kriterie

Beskrivelse af hvordan projektet opfylder kriterierne

bejde på en række områder, som skaber øget effektivitet og rentabilitet.

Adgang til relevant og tidssvarende udstyr

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.

Der ansøges om midler til relevant og tidssvarende
udstyr til Center for Sundhed i Holstebro med henblik på at stille relevante undersøgelses- og behandlingstilbud til rådighed i nærområdet for borgere i
Holstebro Kommune, Lemvig Kommune og Struer
Kommune.
Til at forbedre og udvikle indsatsen over for kroniske patienter og ældre patienter arbejder Region
Midtjylland hen imod at Center for Sundhed bl.a.
kommer til at huse en øjenklinik med fokus på de
mange patienter med nethindelidelser så som
AMD, RVO og diabetessymptomer, samt en hjertesvigtsklinik med udstyr til kontrol af hjertepatienter, en onkologisk funktion, klinikfunktioner med
kontroltilbud til gigtpatienter og til diabetespatienter.
Herudover planlægges der med en transfusionsstue
med mulighed for transfusioner og infusioner. Her
vil der kunne gives behandling med zometa, remicade samt blodtransfusioner og evt. kemokure. Dét,
at behandlerrummene samles i én transfusionsstue,
vil skabe rationelle arbejdsgange, idet sygeplejersken kan tilse flere patienter på én gang. Der er
desuden behov for, at ilt og sug er tilgængeligt,
således at patienterne ikke skal køre til Gødstrup,
udelukkende fordi der er et behov for at have ilt og
sug til rådighed. I ambulatoriet i Center for Sundhed er der ilt og sug i væggen. Dog er tiden løbet
fra den oprindelige projektbeskrivelse, idet patientgruppen har ændret sig og behandlingstilbuddene
ligeså. Det betyder, at behandlinger, som tidligere
krævede en indlæggelse, nu kan klares i ambulante
og kortere besøg – tæt på borgerens hjem. Dette vil
dog kræve, at der er behandlerstole samt ilt og sug
til rådighed.
Samlet set vil udstyret betyde, at patienterne vil
kunne undgå at skulle køre til Gødstrup for at få
samme behandling.
Der søges desuden om midler til tele- og videokonferenceudstyr, som kan anvendes til dialog på
tværs af matrikler; mellem praktiserende læger og
hospitalsspecialister på Regionshospitalet Gødstrup.

Egenfinansiering

At regioner, kommuner
eller leverandører af almen
medicinske ydelser selv
bidrager til investeringen
med en egenfinansiering.
En egenfinansiering for-
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Vurdering
(udfyldes af
Sundheds- og
Ældreministeriet)

Fokusområde

Kriterie

Beskrivelse af hvordan projektet opfylder kriterierne

Vurdering
(udfyldes af
Sundheds- og
Ældreministeriet)

ventes særligt ved etablering af nye læge- og sundhedshuse samt en større
renovering i eksisterende.

12. Er projektet politisk godkendt?
☐ Ja
☒ Nej
- Hvis nej, hvornår forventes en politisk godkendelse at forelægge?
o Politisk godkendelse forventes at foreligge ultimo 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

Bilag 1: Budget for udstyr til Center for Sundhed Holstebro
Dato 15-03-2019
1-31-72-166-19

Budget for projekt Center for
Sundhed, Holstebro
Delprojekt
Hjertespec. 2 stk
ekkokardiografiapparater, 1 stk. EKGapparat, 3 lejer samt mørklægning
mv.
Reumatologisk kontroludstyr
Onkologisk kontroludstyr
Øjenklinikfunktion v. AMD, RVO og
diabetes
Transfusionsstue (6 behandlerstole
samt transportabelt ilt og sug)
Videokonferenceudstyr
Puljeansøgning

Mio.
Kr.
2,95

0,50
0,20
2,40
0,20
0,30
6,55

Side 1
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Bilag 2: Tidsplan for udstyr til Center for Sundhed Holstebro

Dato 15-03-2019
1-31-72-166-19
Side 1

Tidspunkt
20. marts 2019
Ultimo april 2019
August - september 2019

Oktober 2019 – oktober 2020

Handling
Fremsendelse af ansøgning til Sundheds- og
Ældreministeriet
Politisk godkendelse af projektet
Planlægning og konkrete aftaler med
Hospitalsenheden Vest og Holstebro Kommune om
køb af udstyr
Indkøb og ibrugtagning af udstyr

Side 2

