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Pulje til etablering af læge- og
sundhedshuse
(209,5 mio. kr. i 2019)

Tilrettet projektbeskrivelse vedr. midler til udstyr
til Skive Sundhedshus
Vedlagte bilag:
 Revideret projektbeskrivelse (dette dokument)
 Konkretiseret tidsplan
 Revideret og udspecificeret budget
 En investeringsprofil fordelt pr. kvartal

Tilrettet projektbeskrivelse vedr. midler til udstyr
til og udbygning af Skive Sundhedshus
Region Midtjylland har i samarbejde med Skive Kommune søgt om
tilskud fra Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse. Der er i alt
søgt om tilskud på 4.375.000 kr.
Sundheds- og Ældreministeriet har bevilliget 1.055.000 kr. til
videokonferenceudstyr samt diagnostisk udstyr. I forlængelse heraf
har Region Midtjylland udarbejdet en revideret projektbeskrivelse,
idet Region Midtjylland og Skive Kommune på nuværende tidspunkt
ikke har mulighed for selv at finansiere de dele af projektet, som
ministeriet ikke har givet tilskud til. Et samlet sundhedshus i Skive
med en øre-, næse-, halslægeklinik og en multisal til fælles brug af
alle aktører i sundhedshuset er dog fortsat en vigtig prioritet for
udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i
Skive. Det er derfor intentionen, at de dele af projektet, der ikke er
givet tilskud til, etableres på sigt.

Side 1

De fysiske rammer er fortsat ejet af Region Midtjylland, som også vil være administrativ
projektejer på de to projekter.
Region Midtjylland ønsker i nærværende skrivelse at tilrette projektbeskrivelsen efter
ministeriets krav, hvor Ministeriet har anmodet Region Midtjylland om at fremsende en
revideret projektbeskrivelse indeholdende en konkretiseret tidsplan, revideret budget og en
investeringsprofil fordelt pr. kvartal.
Udstyr til Skive Sundhedshus (1.055.000 kr.)
Baggrund
Ansøgningens forskellige elementer er et udtryk for ønsket om at være mindre sektorielt
opdelt. Helt konkret har Skive Sundhedshus brug for udstyr til varetagelse af flere
undersøgelses- og behandlingstilbud tættere på borgerne i Skive Kommune, da både Skive
Kommune og Region Midtjylland har fokus på samarbejde, herunder tværfaglig og
tværsektoriel opgaveløsning og, at der ikke er overlappende indsatser.
Den samlede udvidelse af udstyret på Skive Sundhedshus understøtter behovet for det nære
sundhedstilbud til borgerne, og vil styrke det tværsektorielle samarbejde.
Målgruppe
Borgere i Skive Kommune, som enten har problemer med hjertet eller går på kommunens
bækkenbundhold.
Formål
Formålet med udstyret er at øge borgernes adgang til ét sammenhængende tilbud lokalt, samt
være medvirkende til at






Borgere fra Skive Kommune kan undersøges i Skive Sundhedshus fremfor på
Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt og dermed gøre tilbud lettere
tilgængelige for borgere i Skive Kommune
Akutteamet får mere mobilt udstyr, så borgeren kan undersøges i eget hjem fremfor på
hospitalet
Forebygge indlæggelser ved hjælp af hurtigere og mere præcise undersøgelser lokalt
Forbedre kommunikationen mellem kommunale og regionale tilbud i Skive
Sundhedshus og Regionshospitalet Viborg

Med øget udstyr i Skive Sundhedshus vil borgeren kunne blive henvist til undersøgelse eller
scanning af sin egen læge. Derefter skal borgeren møde til scanning eller undersøgelse på den
kommunale sygeplejeklinik eller på Regionshospitalet Viborgs udefunktion i sundhedshuset,
frem for at skulle til hospitalet. Udstyret vil dermed bidrage til at styrke et sammenhængende
forløb for patienten/borgeren, som kan blive undersøgt i Skive Sundhedshus.
Udstyr til Skive Sundhedshus
Region Midtjylland og Skive Kommune ønsker i fælleskab at forbedre Skive Sundhedshus tilbud
til borgerne ved at sikre, at borgere i Skive Kommune i højere grad kan modtage
sundhedstilbud lokalt, frem for at skulle til Regionshospitalet Viborg.

Side 2

Både lægerne i kommunen og kommunen vil kunne henvise til undersøgelse og behandling i
Sundhedshuset. Kommunen vil kunne henvise borgere fra bækkenbundshold til yderligere
undersøgelse af blæren i samme hus, som holdet foregår. Dermed vil udstyret sikre øget
sammenhæng imellem de tilbud, borgere i Skive Kommune får. Samtidig styrkes samarbejdet
mellem praksissektoren og kommunen, idet lægerne i kommunen vil kunne henvise til flere
tilbud på Skive Sundhedshus.
Borgerne i Skive Kommune henvises til Hjertemedicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg, i
Skive Sundhedshus, såfremt de har problemer med hjertet. Borgerne vil nu kunne få foretaget
en hjerteultralydscanninger mens andre borgere vil have behov for at få udleveret
døgnblodtryksmålere eller holterudstyr for at monitorere blodtryk over en længere
tidsperiode, idet en enkeltstående blodtryksmåling sjældent vil være tilstrækkelig til at
igangsætte en behandling.
Udstyret vil samtidig gøre tilbud lettere tilgængelige for borgere i Skive Kommune som
samtidig er med til at forebygge indlæggelser ved hjælp af hurtigere og mere præcise
undersøgelser lokalt. Derudover forbedres kommunikationen mellem kommunale og regionale
tilbud i Skive Sundhedshus og Regionshospitalet Viborg blandt andet ved hjælp af faglig
sparring gennem videokonferenceudstyr. Den faglige sparring vil både give borgeren et
hurtigere svar og alt afhængig af svaret, hurtigere afvisning af mistanke eller anvisning af
behandling.
Den samlede udvidelse af udstyret på Skive Sundhedshus understøtter behovet for nære
sundhedstilbud til borgerne og vil styrke det tværsektorielle samarbejde. Dette er samtidig en
af visionerne i Region Midtjyllands sundhedsaftale, hvor 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. I Skive Sundhedshus
er fundamentet for et godt samarbejde på tværs af sektorer og faggrupper, om
sundhedsløsninger tættere på borgerne, allerede etableret.
Den reviderede projektbeskrivelse fremsendes med forbehold for regionsrådet og
kommunalbestyrelsens godkendelse.
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Bilag 1: Revideret budget for udstyr til
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Budget til Skive Sundhedshus
Aktivitet
Videokonferenceudstyr
Diagnostisk udstyr til tilbud i Skive Sundhedscenter
Diagnostisk udstyr til Hjertemedicinsk Afdeling,
Regionshospitalet Viborg, i Skive Sundhedscenter
Puljeansøgning

Helårsbudget (1.000 kr.)
110
60
885
1.055
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Bilag 2: Revideret tidsplan for udstyr til Skive Sundhedshus
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Tidsplan
Indkøb af videokonferenceudstyr
Indkøb af diagnostisk udstyr

2. halvår 2019
2. halvår 2019
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Bilag 3: Opfølgning på puljen om læge og sundhedshuse
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Tabel 1: Udbetalingsprofil for udstyr til Skive Sundhedshus
InvesteringsRevideret
Forbrug
År
profil
investerings- (mio. kr.)
(mio. kr.)
profil
(mio. kr.)
2019 – i alt
1.kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
1,055 mio.
1,055 mio.
kr.
kr.
2020 – i alt
1.kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
2021 – i alt
1.kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
I alt
1,055 mio.
1,055 mio.
kr.
kr.

Side 2

