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

Tilrettet projektbeskrivelse vedr. midler til etablering af lægepraksis
i Grenaa Sundhedshus
Vedlagte bilag:
 Revideret projektbeskrivelse (dette dokument)
 Konkretiseret tidsplan
 En investeringsprofil fordelt pr. kvartal
 Plan- og detailtegninger for projektet

Region Midtjylland har i fællesskab med Norddjurs Kommune søgt 14 mio. kr. fra
Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse til etablering af lægepraksis i Grenaa
Sundhedshus.
Sundheds- og Ældreministeriet har bevilliget 9,3 mio. kr. til entreprenørudgifter til
Lægeklinik på 2. sal med en forudsætning om, at Region Midtjylland og Norddjurs
Kommune fandt finansiering til den resterende del af projektet
Der har siden Sundheds- og Ældreministeriets tilsagn om midler fra puljen pågået en
mere detaljeret undersøgelse af projektets omfang samt muligheden for
egenfinansiering i hhv. region og kommune. Dette arbejde har resulteret i vedlagte
plan- og detailtegninger for den forventede udformning af den ny lægepraksis.
Region Midtjylland har afsat midler til tilknyttelse af en ekstern rådgiver til projektet
med henblik på udarbejdelse af endeligt budgetoverslag i forhold til det samlede
projekt. Det forventes at denne fase af projektet kan gennemføres i november 2019.
Projektet
Projektet omfatter:
 Bygningsmæssige ændringer i eksisterende sundhedshus ved renovering af
samlet 700 kvm. i en ældre bygning, der:
o Skaber mulighed for indflytning af ny lægepraksis i det eksisterende
sundhedshus
o Understøtter fastholdelse af flerlægepraksis og fremtidssikring af
lægedækningen i Norddjurs Kommune
 Flytning af lokalpsykiatri til andre lokaler i Grenaa Sundhedshus

Region Midtjylland og Norddjurs Kommune har et tæt og konstruktivt samarbejde om
udviklingen af et sammenhængende sundhedsvæsen og ønsker at styrke
integrationen mellem almen praksis, kommunale sundhedsydelser og hospitalerne.
Region og kommune har gennem de senere år udbygget Grenaa Sundhedshus med en
række funktioner og gennemført ombygning og renovering af bygninger. Det er
visionen at fortsætte udviklingen ved at styrke samarbejdet på tværs af sektorer til
gavn for borgerne i Norddjurs Kommune.
Åbylægerne, der vil flytte ind i Grenaa Sundhedshus, støtter op om ansøgningen.
Åbylægerne har et voksende behov for at få mere plads til uddannelseslæger,
medicinstuderende samt ekstra sygeplejekapacitet. Foruden de tre læger, en
sygeplejerske og to lægesekretærer, som arbejder hos Åbylægerne i dag skal
projektet skabe plads til yderligere sygeplejerskekapacitet bl.a. for at kunne varetage
diabeteskontroller. De har derfor stor interesse i at flytte ind i Grenaa Sundhedshus,
der allerede i dag rummer flere forskellige sundhedstilbud til borgere, og generelt er
et sundhedshus i udvikling.
Projektet vil således:
 bidrage til et stærkt fagligt miljø på tværs af sektorer, der kan tiltrække og
fastholde sundhedsprofessionelle i et område der i lange perioder har været
lægedækningstruet
 understøtte muligheden for strukturudvikling af lægepraksis,
 understøtte udddannelse af speciallæger i almen medicin og medicinstuderende
 understøtte at befolkningen i Norddjurs Kommune fortsat vil kunne tilbydes
sundhedsfaglig støtte og behandling på et højt fagligt niveau fra alle sektorer
herunder en tilstrækkelig dækning af almen praksis i kommunen,
 give borgere i området et tilgængeligt, sammenhængende og synligt
sundhedstilbud i nærmiljøet,
 forbedre og udvikle indsatsen for kroniske patienter og ældre patienter, som
særligt har gavn af en integreret og sammenhængende indsats i det nære
sundhedsvæsen, og
 sikre lokaler til ekstra personale til varetagelse af diabetes-KOL kontroller.

Regionshospitalet Randers
Skovlyvej 1
DK-8930 Randers
Tel. +45 7842 0000
www.regionshospitalet-randers.dk

Bilag: Tidsplan

Overordnet tidsplan for renovering/ombygning af 700 kvm
lokaler på 2. sal i Grenaa Sundhedshus
Denne tidsplan blev fremsendt med den oprindelige ansøgning, men er
fortsat gældende bortset fra mindre revideringer.
Projektet deles op i nedenstående 8 faser jf. nedenstående tidslinje:

Det forventede tidsforbrug i uger for de enkelte faser fremgår af nedenstående oversigt:
Antal uger

Opsummering uger

Fase 1 + 2 + 2A
Brugerinddragelse
Forundersøgelser
Rådgiveraftale

12

12

Fase 3 + 4 + 4 + 6
Projektering
Myndighedsbehandling

10

22

Fase 3A
Udbud entrepriser
Tilbudsindhentning bygh. lev.

8

30

Fase 7
Udførelse
Aflevering
Mangeludbedring
Indflytning

34

64

Fase 8
Drift
Opfølgning på indflytning

4

68

Region Midtjylland har afsat midler til antagelse af rådgiver med henblik på endeligt
budgetoverslag for projektet. Det forventes at foreligge ultimo november.
Samlet set tager ombygningsprocessen ca. 64 uger, hvorefter Åbylægerne kan tage lokalerne i
brug. Ved opstart ultimo 2019 forventes ibrugtagningen at finde sted i ultimo 2020/primo
2021.

Regionshuset
Viborg
Sundhedsplanlægning
Skottenborg 26
Postboks 21
DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 0000
kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Tabel 1: Udbetalingsprofil for etablering af lægepraksis i
Grenaa Sundhedshus

Dato 28-10-2019
Mark Brix Christensen
Tel. +4521686117
MARKCI@rm.dk

Side 1

Tabel 1:
Udbetalingsprofil
for x-projekt. År
2019 – i alt
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
2020 – i alt
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
2021 – i alt
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
I alt

Investeringsprofil
(mio. kr.)

Revideret
investeringsprofil
(mio. kr.)

0,3
3,0
3,0
3,0

9,3

Forbrug
(mio. kr.)

1.01-CD

ÅBYLÆGERNE

1.02-CD

ÅBYLÆGERNE

1.02-C

ÅBYLÆGERNE

1.02-D

ÅBYLÆGERNE

Grenaa Sundhedshus, Indretning af ny klinik for Åbylægerne.
Kort beskrivelse.

Grenaa, 02.09.2019
Rev. A, 04.09.2019

Foreløbigt oplæg til kommentarer til idéskitse for indretning af klinik for Åbylægerne.
Der tages forbehold for alle eksist. forhold, mål og myndighedernes godkendelse.
Lokaler skal gennemgås for lyd, brand, konstruktioner, installationer, ventilation mm.
Det er vigtigt, at lyd ikke breder sig fra rum til rum og fra rum til gange.
OBS. Rumbetegnelse 2.148 er anvendt i 2 forskellige rum (Personale samt Omklædning+Depot)
(var på eksist. projekttegninger).
Nedenstående er udarbejdet uden ansvar og som oplæg, da det er udført på grundlag af idéskitseprojekt.
Spørgsmål og yderligere detaljering kan foretages hen ad vejen.
VVS Armaturer:
Konsultationer (alle) – FM Mattsson berøringsfri m. strømtilslutning
Toiletter - FM Mattsson berøringsfri m. strømtilslutning
Laboratorie – rum 2.123 - 31806000 Hansgrohe Køkkenarmatur
Køkken - rum 2.148 ”Grohe Red Quooker” 8 liter – se vedhæftede – tud C.
Rengøringsrum – standard armatur til udslagsvask
Belysning:
Udover standard belysning ønskes LED indbygningsspots i gange – placeret i den ene side – som hos
Lægefællesskabet.
Herudover effektbelysning ”dråben” i receptionen rum 2.121A. – Selve ”dråbe”-armatur er lejer leverance,
men den skal monteres i denne entreprise.
El og EDB:
Ringetryk (dørklokke) på indgangsdøre med ring i sekretariat og personalerum/køkken.
Skal kunne frakobles hvert sted.
Tomrør for højtalere i ventearealer (4 steder).
Access points hvor nødvendigt for at have god dækning overalt. Antal og placeringer foretages af elektriker.
Lægernes teknik (server, tlf, Rag-skab mm.) påregnes at kunne være i teknikrum 2.133.
Arbejdspladsstationer – antal og placeringer som på el-tegning - består af 4 stk strømstik samt 4 stk netstik
(antal og kapacitet skal bekræftes af edb-leverandør og elektriker).
Elektriker har ansvar for koordinering med lægernes edb-leverandør og tager kontakt hertil.
Gulvbelægning:
Der ønskes 4 forskellige farver linoleum i fællesarealer, konsultationer, laboratorium mm.
På toiletter lægges vådrumsvinyl.
Farver vælges senere.
Farvesætning:
Alle konsultationer, laboratorium mm. er hvide standard.
Effektfarver sættes på vægge i gange, venteværelse, indgangsparti, toiletdøre
og enkelte andre steder.
Farver vælges senere.

Glasvægge:
Foreløbig regnes med u-klassificeret sikkerhedsglas.
Vurderes og skal godkendes af brandmyndighederne.
Sekretariat rum 2.121A: Så højt som muligt – helt til loft.
Prøvetagning rum 2.207: Højde som alm. dørhul.
Glasdør fra trappeopgang (hoved adgang):
Glasdør i hullets fulde bredde, så høj som mulig, skal kunne stå fast i åben position samt
skal kunne åbne og lukke automatisk med føler.
Solafskærmning:
Udfor 4 stk vinduer mod syd/vest ønskes udvendig solafskærmning.
Videoovervågning:
Kameraer v/ indgangsparti rum 2.100 og i venteværelse rum 2.121 samt skærm placeret i
personalerum 2.148.
Placering og nødvendigt antal kameraer vurderes af leverandør.
Fast skabs inventar:
Standard og type som hos Lægefællesskabet, dog ønskes større håndvaske.
HS på tegning er højskabe. Skabe i depot er ligeledes højskabe.
De 14 personaleskabe i rum 2.148 er lejerleverance.
Kaffemaskine og vandbeholder:
I gang rum 2.100 (udfor rum 2.139) forberedes til kaffemaskine og koldtvandsbeholder.
Strøm, vandtilførsel og afløb.
Hårde Hvidevarer:
Laboratorium rum 2.123:
1 stk højt køleskab
1 stk opv.maskine – special - ASKO DWCBI231.S
Blodprøveskab og autoklave er lejer leverance,
men skal monteres af denne entreprise.
Prøvetagning rum 2.144:
1 stk højt køleskab
Personale rum 2.148:
1 stk højt køleskab, integreret
1 stk opv.mask., integreret
1 stk microovn, stålfront, indbygget i højskab
Låse:
Universal nøgle til alle lokaler med indvendig vrider.
Låse på enkelte skabe samt dør til sekretariat med samme nøgle.
Skiltning:
Betegnelse på alle lokaler og funktioner på dørene: læge, laboratorium, sygeplejerske etc.

Side 2/2

1.01-CD

ÅBYLÆGERNE

1.02-CD

ÅBYLÆGERNE

1.04-CD

A
B
C
D
E

D

E

D

D

E
E

A

C

B

D

D

D

E
E

D

ÅBYLÆGERNE

1.06-CD

Farve 1
Farve 2
Farve 3
Farve 4
Farve 5
Farve 6 3 stk. dørplader

Farve 4

Farve 6

Farve 1
Farve 2

Farve 2

Farve 5

Farve 3

Farve 6

ÅBYLÆGERNE

1.02-C

ÅBYLÆGERNE

1.02-D

ÅBYLÆGERNE

1.05-C

ÅBYLÆGERNE

1.05-D

ÅBYLÆGERNE

4.01-CD

1

3

2

6

7

4

8

9

ÅBYLÆGERNE

5

tillæg

5

tillæg

9

10

4.02-CD

11

12

13

15

ÅBYLÆGERNE

14

16

4.03-CD

17

18

20

19

ÅBYLÆGERNE

4.04-CD

21

22

ÅBYLÆGERNE

