Administrativ projektejer: Region Midtjylland med kommune som medansøger
Samarbejdskom
mune

Projekt

Ansøgt

Holstebro

Center for Sundhed Holstebro:

Udstyr til øjenklinik med fokus på de mange patienter
med

nethindelidelser så som AMD, RVO og diabetessymptomer

Udstyr til hjerteklinik

Udstyr til onkologisk funktion

Udstyr til reumatologisk funktion

Udstyr til transfusionsstue

Udstyr til videokonference

6,55 mio. kr.

Norddjurs

Grenaa Sundhedshus:
Bygningsmæssige ændringer i eksisterende sundhedshus ved
renovering af
samlet 700 kvm. i en ældre bygning, der:

Skaber mulighed for indflytning af ny lægepraksis i det
eksisterende sundhedshus

Understøtter fastholdelse af flerlægepraksis og
fremtidssikring af lægedækningen i Norddjurs Kommune

14 mio. kr.

Vivild Lægehus:
Opkøb og udbygning af Vivild Lægehus

3,1 mio. kr.

Samsø

Samsø Lægehus samt Samsø Sundheds- og Akuthus:

Udbygning af lægehus med henblik på etablering af
flerlægepraksis

Renovering af lokaler i Samsø Sundheds- og Akuthus,
bl.a. for at arbejde henimod at styrke samarbejdet på
tværs mellem regionale og kommunale
sundhedsfunktioner, udvide det samlede sundhedstilbud
til også at kunne indeholde løsninger for borgere med
psykisk sygdom eller behov for palliation samt øget
mulighed for gruppeundervisning af kronikere

Indkøb af relevant tidssvarende udstyr, bl.a. til
telemedicinske løsninger til borgerne på Samsø

2,836 mio. kr.

Skive

Skive Sundhedshus:

Etablering af nye lokaler til en øre-, næse-, halspraksis

Udstyr til Skive Sundhedshus

Modernisering af sundhedshusets fælles mødelokale til
multisal til fælles brug af alle aktører i sundhedshuset

4,375 mio. kr.

Skanderborg

Skanderborg Sundhedshus:
Renovering med henblik på etablering og indflytning af en planlagt
3-læges kompagniskabspraksis i sundhedshuset.

3,1 mio. kr.

Lemvig

Lemvig Sundhed- og Akuthus:

Etablering af flerlægepraksis – udvidelse af lokaler, der
blev søgt midler til i 2018

Etablering af fælles mødelokaler og fleksible kliniklokaler
til praksisydere

Ombygning af hovedindgang og foyer

Faciliteter til Trænings- og holdaktiviteter

Sygepleje- og sårklinik
Digitale lægekonsultationer på Tunø og Endelave:
Ansøgning om midler til digitale lægetilbud på Tunø og Endelave

10,7 mio. kr.

Ingen

Total

0,19 mio. kr.

44,851 mio. kr.

Administrativ projektejer: Kommune med Region Midtjylland som medansøger
Samarbejdskom
mune

Projekt

Ansøgt

RingkøbingSkjern Kommune

Lægehuset i Vorgod-Barde:
Opførelsen af ny og tidssvarende lægehus i Vorgod-Barde, som
skal placeres i tilknytning til den lokale idrætshal i Vorgod-Barde.

6,394 mio. kr.

Syddjurs

Ebeltoft Lægepraksis:
Der ansøges om midler til renovering af Lægehuset i Ebeltoft.

3,783 mio. kr.

Total

10,177 mio. kr.

Udover ovennævnte har Region Midtjylland medsendt en interessetilkendegivelse til en
ansøgning til puljen fra Favrskov Kommune. Ansøgningen omhandler Udbygning og
opkvalificering af kommunens fire sundhedscentre. Herunder indkøb af forskelligt udstyr og
videoudstyr , samt etablering af ekstra klinikker og relevant infrastruktur, bl.a. forbindelsessti
og parkeringspladser.

