
Regional Udvikling

Puljen til udvikling af Bæredygtige Hospitaler
Hospitalerne sætter et betydeligt CO2 aftryk, og en grøn omstilling er både et 
mål og en nødvendighed for at sikre fremtidig sundhed. I 2019 oprettede Team 
Bæredygtighed og Grøn Omstilling en pulje, hvor afdelinger kunne søge støtte 
til lokale bæredygtighedsprojekter. 10 projekter fik tildelt midler, og nu åbner 
vi igen op for ansøgninger til puljen i 2020. 

Corona og bæredygtighed
Idéer til en mere bæredygtig hospitalsdrift og klinisk praksis 

kan udspringe af mange forskellige ting. I relation til Corona-

krisen har spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt at genbru-

ge ting, som vi ikke hidtil har tænkt muligt at genbruge været 

aktuelt, f.eks. værnemidler. At kunne genbruge og genanven-

de vores udstyr har potentielle fordele både ift. CO2, økonomi 

og forsyningssikkerhed i situationer som denne. Måske nogle 

af jer ligger inde med idéer til genbrug, inspireret af Corona-

krisen? Så er I velkomne til at ringe og vende det med os.

Alle idéer er velkomne!
- Idéer til en mere bæredygtig hospitalsdrift eller klinisk 

praksis i en helt anden retning, som ikke er relateret til 

Corona, er naturligvis også velkomne. 

Det praktiske
Det er muligt at søge op til 100.000 kr.

Beskriv jeres idé i en mail eller ring, så tager vi den derfra� - 

Hvis vi er enige om, at I har et godt projekt i støbeskeen, så 

skal der udfyldes et ansøgningsskema på 2 sider. Har I en idé 

til større projekter (f.eks. indenfor byggeri) så er dette også 

muligt. Igen; ring 

Frist for ansøgning er d. 10/6 2020. 
Puljen skulle have været åbnet i marts, men blev udskudt 

pga Corona. Vi ved godt, at fristen er kort, men et pulljepro-

jekt skal kunne gennemføres i indeværende år, ellers mister 

vi pengene. Sådan er den jurudiske ramme. Vi håber, at I har 

nogle gode idéer, som vi sammen kan omsætte til menings-

fulde projekter, på trods af omstændighederne. Vi står gerne 

til rådighed til hjælp med udvikling af jeres idéer, udfyldning af 

skema osv.

Læs mere på
www.baeredygtighed.rm.dk under »Bæredygtige Hospitaler«

Kontakt
Projektleder Maria Gaden

Mail margadje@rm.dk | Telefon 24 67 61 05

Fuldmægtig Peder Bang

Mail peder.bang@ru.rm.dk | Telefon 40 68 64 28


