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

Tilrettet projektbeskrivelse vedr. midler til udstyr
til Center for Sundhed Holstebro
Vedlagte bilag:
 Revideret projektbeskrivelse (dette dokument)
 Konkretiseret tidsplan
 Revideret og udspecificeret budget
 En investeringsprofil fordelt pr. kvartal
Indledning
Region Midtjylland har i samarbejde med Holstebro Kommune søgt
om tilskud fra Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse. Der er i
alt søgt om tilskud på 6.550.000 kr.
Sundheds- og Ældreministeriet har bevilliget 3.600.000 kr. til
diagnostisk udstyr til reumatologisk kontroludstyr (500.000 kr.),
onkologisk kontroludstyr (200.000 kr.), øjenklinikfunktion (2.400.000
kr.), transfusionsstue (200.000 kr.) og videokonferenceudstyr
(300.000 kr.). I forlængelse heraf har Region Midtjylland udarbejdet
en revideret projektbeskrivelse.
Kort om Center for Sundhed
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. Formålet er at skabe bedre
kvalitet og en oplevelse af sammenhæng i sundhedssektoren gennem
forløb tæt på borgernes hverdag. Visionen er, at Center for Sundhed
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vil være en katalysator for et øget samarbejde på tværs af sektorer til gavn for borgerne i de
tre kommuner.
Fremtidsperspektiver i de bevilligede midler til udstyr (3,6 mio. kr.)
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. Med bevillingen fra
ministeriet bliver det muligt at tilbyde 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 en fordel, at det tilbydes i det nære
sundhedsvæsen. Det kan medvirke til, at disse personer har bedre mulighed for at opretholde
et almindeligt hverdagsliv og evt. bevare kontakten til arbejdsmarkedet.
Konkret vil der blive investeret i udstyr til en øjenklinik med fokus på de mange patienter med
nethindelidelser så som AMD, RVO og diabetessymptomer. Der indkøbes endvidere udstyr til
en transfusionsstue med mulighed for transfusioner og infusioner. Her vil der kunne gives
behandling med zometa, remicade samt blodtransfusioner og evt. kemokure. Derudover vil der
også blive indkøbt udstyr til en onkologisk funktion samt klinikfunktioner med kontroltilbud til
gigtpatienter og diabetespatienter.
Når en betydelig del af de lokale sundhedstilbud samles ét sted, vil det også bidrage til, til 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.
Sundheds- og Ældreministeriet har også bevilliget midler til videokonferenceudstyr. Dette
udstyr kan anvendes i dialog på tværs af matrikler; mellem praktiserende læger og
hospitalsspecialister på Regionshospitalet Gødstrup.
Justering af projekt
Region Midtjylland og Holstebro Kommune har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for selv
at finansiere den del af projektet, som ministeriet ikke har givet tilskud til. Et samlet
sundhedshus i Holstebro, hvor der også indgår en hjerteklinik i sundhedshuset er fortsat en
vigtig prioritet for udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i Holstebro.
Det er derfor intentionen, at den del af projektet, der ikke er givet tilskud til, etableres på sigt.
Projektejer
De fysiske rammer er fortsat ejet af Region Midtjylland, som også vil være administrativ
projektejer på de dele af projektet, som der er bevilliget midler til.
Tidsramme
Udstyret vil blive indkøbt, når Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro flytter
sammen på Regionshospitalet Gødstrup.
Forbehold
Den reviderede projektbeskrivelse fremsendes med forbehold for regionsrådet og
kommunalbestyrelsens godkendelse.
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Budget for udstyr til Center for Sundhed,
Holstebro
Mio.
Delprojekt

Kr.

Reumatologisk kontroludstyr

0,50

Onkologisk kontroludstyr

0,20

Øjenklinikfunktion v. AMD, RVO og diabetes

2,40

Transfusionsstue (6 behandlerstole samt

0,20

transportabelt ilt og sug)
Videokonferenceudstyr
Puljeansøgning

0,30
3,6
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Tidsplan
Indkøb af videokonferenceudstyr
Indkøb af behandlingsudstyr

2. halvår 2020
2. halvår 2020
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Tabel 1: Udbetalingsprofil for udstyr til Center for Sundhed
Holstebro
InvesteringsRevideret
Forbrug
År
profil
investerings- (mio. kr.)
(mio. kr.)
profil
(mio. kr.)
2019 – i alt
1.kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
2020 – i alt
1.kvartal
2. kvartal
3. kvartal
3,6 mio. kr.
3,6 mio. kr.
4. kvartal
2021 – i alt
1.kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
I alt
3,6 mio. kr.
3,6 mio. kr.
Alle udgifter forventes at være afholdt i 3. kvartal 2020, idet flytningen af aktiviteter til Center
for Sundhed 100 % afhænger af, hvornår Regionshospitalet Holstebro og Regionshospitalet
Herning flytter til Gødstrup.
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