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Ansøgningsskema til Region Midtjyllands  

 

Pulje for udvikling af Bæredygtige Hospitaler 

 

 

Puljens formål: 

Region Midtjylland har en vision om at skabe en bæredygtig region for alle. Vi 

ønsker bredt at investere i en grøn omstilling, fordi det betaler sig på sigt. I 

Bæredygtighedsstrategien sættes ambitiøse mål for reduktion af CO2 og affald samt 

for at øge genanvendelse af vores affald. Disse mål kræver innovation, udvikling og 

implementering i praksis. Hospitalerne sætter som regionens eget driftsområde et 

væsentligt klimaaftryk, og Center for Bæredygtige Hospitaler ønsker med puljen i 

2021 at støtte projekter, der bidrager til at reducere forbruget på hospitalerne.  

 

Hvad giver vi tilskud til? 

Pengene giver mulighed eksempelvis for frikøb af timer i forbindelse med udvikling 

af en løsning, analyse af forbrug og arbejdsgange, til prøvehandlinger der kan 

demonstrere effekt af ændret forbrug i klinisk praksis osv. Der kan også i begrænset 

omfang indkøbes udstyr for midlerne, hvis det er afgørende for projektets 

gennemførelse.  

Ligeledes er det et krav, at løsningen er skalérbar. Dvs. at den kan implementeres 

på andre afdelinger/enheder efterfølgende, og derved bidrage til på sigt at alle 

regionens hospitaler belaster miljøet mindst muligt.  

 

Vores måde at skabe sundhed på i dag, må ikke forringe fremtidig mulighed for et 

sundt liv. 

 

 

Hvem kan søge? 

Hospitaler, afdelinger eller afsnit i Region Midtjylland – enkeltvis eller flere sammen, 

evt. med eksterne partnere i form af kommuner, organisationer og/eller private 

virksomheder. Der gives ikke støtte til privatpersoner eller direkte til private 

virksomheder. Hovedansøgeren skal være fra en enhed i Region Midtjylland.  

 

 

Generelle kriterier  

1. Reduktion i miljøaftryk 

Initiativet skal medføre et reduceret klima- og/eller miljøaftryk for det 

pågældende hospital/afdeling/afsnit. Enten i form af nedsat forbrug, ændret 

forbrug i form af udskiftning til  mere bæredygtigt produkt, digitalisering, 

genbrug el.lign. 

 

2. Skalérbarhed 

Initiativet skal kunne overføres til andre kontekster indenfor 

sundhedsvæsnets rammer, og skal kunne videreføres efter projektperiodens 



2 

afslutning, så den på sigt kan gavne mange, og gøre en større forskel.  

 

3. Læring og ny viden  

Læring og ny viden skal opsamles som en integreret del af forløbet. Viden og 

resultater skal videreformidles undervejs og efter endt projektforløb, bl.a. via 

regionens Center for Bæredygtige Hospitaler, regionens bæredygtighedsportal 

og Netværk for Bæredygtige Hospitaler. 

 

4. Bæredygtigt i bred forstand   

Projektets indsats skal tage højde for følgende 4 parametre: hygiejne, 

arbejdsmiljø samt patientoplevede og sundhedsfaglige kvalitet. 

Forringelser her kan resultere i øgede afledte både menneskelige og 

ressourcemæssige omkostninger , hvorfor de skal medtages i vurderingen af 

tiltag, for at de er bæredygtige. 

 

5. Medfinansiering  

Vi stiller ikke direkte krav om medfinansiering, men vi forventer dog, at I 

ligger mindst 25 % oveni i form af arbejdstimer.   

Sådan søger du: 

For at ansøge puljen skal du udfylde nedenstående skema, alle felter skal 

udfyldes, korte skarpe svar er mindst lige så gode som de lange. 

Der er deadline d. 26/4 2021. Der kan søges om tilskud på op til 100.000 kr., og 

projektet skal kunne gennemføres inden d. 31/12-2021.  

Det udfyldte skema skal sendes maria.gaden@rm.dk   

HUSK at skemaet skal underskrives. 

Ved spørgsmål vedr. ansøgningen er I velkomne til at kontakte jeres lokale 

Bæredygtighedskonsulent eller faglig leder i Center for Bæredygtige Hospitaler, Maria 

Gaden, maria.gaden@rm.dk -  tlf: 24676105. 
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