Skanderborg
Sundhedshus

M2-fordeling – hvor mange m2
bruger hhv. region, kommune og
øvrige aktører (øvrige aktører
samlet)

Huslejeindtægter (årligt)
(regnskab 2019) – angiv
desuden hvor stor en
andel hospitalet beholder
til driftsomkostninger
(årligt)

Er civilsamfundet en del af
sundhedshuset?

Regionale funktioner: 1.080 m2

Huslejeindtægter årligt: kr
1.719.768

Civilsamfundet er en del af Skanderborg
Sundhedshus.

Andel til driftsomkostninger
årligt: 937.274 kr.

Dels i form af repræsentanter i
Sundhedshusets Aktivitets- og
brugerudvalg, som arrangerer foredrag
6-8 gange årligt om relevante emner
indenfor sundhedsområdet og
Sundhedsstyrelsen anbefalinger.
Udvalget refererer til Styregruppen for
Skanderborg Sundhedshus og
består af fem deltagere:
 En repræsentant udpeget af
patientforeningerne
 En repræsentant udpeget af
Aftenskolesamvirket
 To repræsentanter udpeget af
styregruppen for sundhedshuset
 Disse fire udpeger i fællesskab
yderligere én repræsentant med
særlig interesse i husets drift og
udvikling

Hvis ja, hvordan?

Kommunale funktioner: 1.503 m2
Øvrige: 1.928 m2
Der er ikke mange ledige m2 i
Skanderborg Sundhedshus, men det er
aftalt, at der fremadrettet i fællesskab
med Skanderborg Kommune skal være
fokus på, hvordan der kan frigøres
lokaler i Sundhedshuset, således at
fremtidig indflytning af relevante
aktiviteter kan foretages uden deraf
følgende væsentlige
anlægsinvesteringer.

Dels i form af "Kernehuset Bellis", som er
et brugerstyret værested for
handicappede, efterlønnere og
pensionister. Stedet har sit eget
brugerråd valgt på generalforsamling.
Uden sammenhæng med ovenstående,
kan det nævnes, at Sundhedshusets cafe
"Gestus" drives af Skanderborg
Kommune, hvor Kompetencecenter
Skanderborg giver mulighed for at
visiterede kan ansættes i fleksjob.

Skive Sundhedshus

Regionale funktioner: 18.225 m2
(heraf 1.498 m2 til
Regionspsykiatrien)
Kommunale funktioner: 5.245 m2

Huslejeindtægter årligt:
2.630.697 kr.
Andel til driftsomkostninger
årligt: 1.863.607 kr.

Øvrige (praktiserende læger): 1.398
m2

Hospitalsenhed Midt har et samarbejde
med Røde Kors, men det er ikke et
frivilligkorps.
Skive Kommune har muligvis samarbejde
med en række patientforeninger – dette
er regionen dog ikke involveret i.

Der er ledige lokaler, men omfanget er
ikke kendt på nuværende tidspunkt.
Grenaa
Sundhedshus

Regionale funktioner: 1543,19 m2

Huslejeindtægter årligt:
1.235.468,57 kr.

Kommunale funktioner: 716,70 m2
Øvrige aktører: 2477,75 m2
Ledige lokaler: 2119,70 m2
Opgørelsen skal ses i sammenhæng
med, at der er flere kælderlokaler,
som ikke er mulige at udnytte.
Præhospitalet er pt. placeret uden for
sundhedshuset, men tænkes på sigt
ind i sundhedshuset.
En række bygninger er enten vurderet
til ikke at være egnet til
genanvendelse eller indeholder ikke
længere personale, men kun
forsyningsmæssige installationer, som
er planlagt til at blive flyttet til
hovedbygningen. Derefter skal de
pågældende bygninger rives ned for at
skabe plads til flere parkeringspladser.

Andel til driftsomkostninger
årligt: 758.236,53 kr.

Der er løbende holdt Åbent Hus i
sundhedshuset for at invitere borgere fra
lokalområdet ind til dialog om
sundhedshusets nuværende og
fremadrettede tilbud.
Sundhedshuset er også løbende inviteret
ind i Støtteforeningen for Grenaa
Sundhedshus for bl.a. at få deres tanker
og idéer med ind over den vedvarende
udvikling af sundhedshusets funktioner.
Der er i 2019 etableret mulighed for
videokonsultation i sundhedshuset, som
alternativ til fremmødeaftaler, så
patienter ikke behøver køre til Randers.
Der er etableret videokonsultation for
anæstesien, diætisterne og
lungeklinikken. De første konsultationer
er forløbet med positive tilbagemeldinger
fra patienterne.

Lemvig
Sundhedshus
(under etablering)

Regionale funktioner efter
ombygningen (ca.): 4.800 m2 (ekskl.
servicefunktioner)

Hospitalsenheden Vests
huslejeindtægt årligt: ca.
149.000 kr.

Kommunale funktioner efter
ombygningen (ca.) 800 m2 (ekskl.
kommunal nybygning som opføres i
tilknytning til sundhedshuset)

Hospitalsenheden Vest
beholder hele indtægten, da
der er tale om uistandsatte
m2.

Styregruppen for Lemvig Sundhedshus
har vedtaget principper for udlejning til
eksterne private aktører i hht. regionens
principper, dvs. første prioritet er
sundhedsprofessionelle under
overenskomst, anden prioritet er øvrige
aktører på sundhedsområdet.
Der foreligger først afklaring af omfanget
af disponible lokaler til private aktører,
når ombygningen er gennemført. Der
noteres løbende henvendelser om leje,
således der efter ombygningen bliver så
meget aktivitet som muligt i huset.

Øvrige aktører: ca. 1.000 m2. Der vil
efter ombygningen blive frigjort
yderligere arealer som derefter kan
udlejes til private aktører.
Ledige lokaler:
To bygninger kan ikke udlejes pga.
dårlig stand.
Der er ledige lokaler svarende til 111
m2.
Der er også ledige lokaler i bygning 5,
plan 3, hvor regionsklinikken aktuelt er
placeret. Lokalerne bliver ledige når
klinikken flytter over i sundhedshuset.
Det drejer sig om ca. 150
m2. Lokalerne er istandsat ifm.
klinikkens etablering.
Ringkøbing
Sundhedshus

Regionale funktioner: Ca. 5.600 m2

Huslejeindtægt årligt: ca.
1.459.000 kr.

Kommunale funktioner: Ca. 1.130 m2
Øvrige aktører: Ca. 2.100 m2
Ledige lokaler:
Kræver istandsættelse:
Brutto: 920 m2.

Andel til driftsomkostninger
årligt: 611.000 kr.

Civilsamfundet er en del af
sundhedshuset (jf. funktioner i bilag:
Regionale sundhedshuse i Region
Midtjylland).

Center for
Sundhed Holstebro
(Regionen ejer 16 %
af bygningen, hvor
Holstebro Kommune
ejer de resterende
84 %)

Regionale funktioner: ca. 1.750 m2.

Samsø Sundhedsog Akuthus

Det kan på nuværende tidspunkt ikke
lade sig gøre at oplyse det nøjagtige
m2-tal for Samsø Sundheds- og
Akuthus.
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Ingen lejeindtægter

Civilsamfundet er en del af
sundhedshuset (jf. funktioner i bilag:
Regionale sundhedshuse i Region
Midtjylland).

Huslejeindtægt årligt:
412.925 kr.

For regionens del af Samsø Sundheds-og
Akuthus gælder det, at der samarbejdes
med Røde Kors' vågetjeneste. Derudover
arrangeres der indimellem
musikalske/kulturelle begivenheder til
gavn for borgerne i de regionale
observationspladser og de kommunale
korttidspladser.

Kommunen lejer ca. 800 m2 til private
sundhedsaktører.1

Oplyst af Holstebro Kommune.

Hele andelen beholdes af
hospitalet.

