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Afslag på ansøgning til pulje til etablering af læge- og
sundhedshus
Sundheds- og Ældreministeriet har fordelt puljen til etablering af læge- og
sundhedshuse på i alt 209,5 mio. kr. Puljen har til formål at understøtte lægedækning
i hele landet samt styrke samarbejdet på tværs af sektorer og faggrupper.
Region Midtjylland vedr. Lemvig Sundheds- og Akuthus har ansøgt om støtte til
Lemvig Sundheds- og Akuthus: Etablering af flerlægepraksis.
Ministeriets sagsbehandling af ansøgningerne tager afsæt i en faglig vurdering af de
enkelte ansøgninger ud fra de i puljeopslaget opstillede kriterier. Ministeriet har
modtaget i alt 70 ansøgninger til puljen, og der er ansøgt om i alt 932,5 mio. kr. Det
har været nødvendigt at foretage en prioritering på baggrund af puljens samlede
størrelse set i forhold til de indkomne ansøgninger.
Sundheds- og Ældreministeriet må desværre meddele afslag på tilskud til det ansøgte
projekt. Dette beror på en prioritering af indkomne ansøgningerne. Det skal dog
bemærkes, at projektet vurderes, at være relevant ift. at sikre lægedækning og styrke
det nære sammenhængende sundhedsvæsen. Ministeriet opfordrer derfor til, at
kommunen overvejer at genansøge i forbindelse med fremtidige udmøntninger af
midler til læge- og sundhedshuse set i lyset af, at der i den politiske aftale, der er
indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en sundhedsreform, er prioriteret
4 mia. kr. i en nærhedsfond til finansiering af bl.a. nye sundhedshuse.
Ministeriet har vurderet ansøgningerne i forhold til formålet med puljen og de
udmeldte krav til puljeopslaget. I alt har 32 ansøgere fået afslag, 38 ansøgere fået
bevilget støtte fra puljen, 21 med et reduceret beløb og 17 med et beløb svarende til
det ansøgte.
Spørgsmål til puljen kan rettes til Louise Sevel Lundstrøm på lsl@sum.dk eller
telefon 7226 9597.

Med venlig hilsen

Louise Sevel Lundstrøm

1

