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Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og
Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på
det præhospitale område m.v.
1. Baggrund
I finanslovsaftalerne imellem regeringen og Dansk Folkeparti for 2009 og 2010
er det aftalt, at der i alt afsættes 600 mio. kr. (2010-PL) til facilitering af løsninger i udkantsområder med store afstande, herunder en lægehelikopterordning.
Midlerne skal understøtte en samlet sygehusstruktur med tryghed til befolkningen.
./.

Ved aftale af 8. juni 2010 blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om den
overordnede fordeling af disse midler til en række formål (Aftale om udmøntning af midler til nære sundhedstilbud i udkantsområder og lægehelikopterordning). En kopi af aftalen er vedlagt som bilag.
Det fremgår af aftalen, at de 600 mio. kr. udmøntes til følgende formål og med
følgende fordeling:
1. Etablering af fuldt udbyggede sundheds- og akuthuse –
som udgangspunkt i eksisterende bygninger.
2. Lægehuse, sundheds- og akuthuse i udkantsområder tilpasset lokale forhold – som udgangspunkt til indkøb af apparatur samt til ombygning af eksisterende bygninger.
3. Udbygning af præhospitale beredskaber.
4. Helikopterordninger mv.
5. Målrettet kompetenceløft til sundhedsprofessionelle med
særlige opgaver i forhold til sundheds- og akuthuse / præhospitale beredskaber (sygeplejersker, paramedicinere m.fl.)
samt uddannelse af særlige førstehjælpere.

100 mio. kr.
300 mio. kr.

50 mio. kr.
100 mio. kr.
50 mio. kr.
(Ca. 10 mio. kr.
til særlige førstehjælpere)

I overensstemmelse hermed indkalder Indenrigs- og Sundhedsministeriet med
dette brev ansøgninger om støtte fra følgende puljer:
Pulje vedrørende etablering af fuldt udbyggede sundheds- og akuthuse - som udgangspunkt i eksisterende bygninger (100 mio. kr.).
Pulje vedrørende udbygning af præhospitale beredskaber (50 mio.
kr.).
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Pulje vedrørende uddannelse af særlige førstehjælpere. Ca. 10 mio.
kr. fra puljen vedrørende målrettet kompetenceløft m.v. målrettes som
udgangspunkt til uddannelse af særlige førstehjælpere.
Det skal bemærkes, at der i selvstændigt brev af d.d. er indkaldt ansøgninger
om midler fra puljen vedrørende etablering af lægehuse og sundheds- og
akuthuse i udkantsområder.
2. Generelt om ansøgningspuljerne
Udmøntning af midlerne fra puljerne varetages af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i en samlet ansøgningsrunde. Puljerne bliver udmøntet på baggrund
af ansøgninger og i overensstemmelse med de beskrevne formål og kriterier.
Midlerne vil ikke blive udmøntet efter en given fordelingsnøgle (kvote) i forhold
til de enkelte regioner og kommuner.
Der er for de tre puljer ansøgningsfrist 15. november 2010.
3. Støtteberettigede formål og kriterier ved udmøntningen
3.1. Pulje til etablering af fuldt udbyggede sundheds- og akuthuse
Regioner og kommuner i fællesskab er ansøgningsberettigede parter til denne
pulje.
Formålet med puljen er at understøtte etableringen af fuldt udbyggede sundheds- og akuthuse, som kan medvirke til at varetage befolkningens behov for
sundhedsydelser i de tilfælde, hvor der ikke er behov for specialiserede ydelser fra sygehuse, herunder diagnostik og behandling af lettere skader og en
række andre akutte tilstande. Formålet er ligeledes at støtte udviklingsprojekter, som kan bidrage til en fortsat udvikling af rammerne for det regionale og
kommunale sundhedsarbejde.
Fuldt udbyggede sundheds- og akuthuse er alene relevante i ganske få områder i landet, fx hvor den nuværende sygehusaktivitet udfases, og der er et vist
befolkningsunderlag. Der forventes maksimalt at skulle være 2-4 fuldt udbyggede sundheds- og akuthuse i landet.
Der kan ansøges om:
Midler til etablering af fuldt udbyggede sundheds- og akuthuse – som
udgangspunkt ved ombygning af eksisterende bygninger.
Midler til indkøb af nødvendigt udstyr/apparatur til varetagelse af behandlingsopgaverne i de fuldt udbyggede sundheds- og akuthuse.
Der vil ved vurderingen af ansøgningen blive lagt vægt på, at der er regional/kommunal medfinansiering.
Vurderingen af ansøgningerne vil i øvrigt ske på baggrund af følgende kriterier:
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At midlerne anvendes til etablering af fuldt udbyggede sundheds- og
akuthuse i områder med langt til nærmeste fælles akutmodtagelse, og
hvor der er et vist befolkningsgrundlag og et aktuelt behov, fx ved at
den nuværende sygehusaktivitet i området udfases som følge af den
nye sygehusstruktur.
At der er tale om en koordineret indsats imellem det kommunale niveau og det regionale niveau, som sikrer befolkningen i det pågældende område sundhedsfaglig behandling på et højt fagligt niveau, og
som undgår overlappende funktioner, samt at der er tale om et udviklingsprojekt, som kan bidrage til en fortsat udvikling af rammerne for
det regionale og kommunale sundhedsarbejde.
At det fuldt udbyggede sundheds- og akuthus indtænkes i den regionale sundhedsplan og understøtter den samlede akutdækning og behovet for nære sundhedstilbud i området ved, afstemt efter de konkrete forhold, at omfatte en betydelig del eller samtlige af følgende funktioner:
o praktiserende læger, herunder vagtlægefunktion,
o skadeklinik,
o praktiserende speciallæger,
o praktiserende fysioterapeuter,
o praktiserende psykologer,
o praktiserende fodterapeuter,
o jordemoderkonsultationer,
o røntgen/billeddiagnostik, blodprøvetagning mv.,
o kommunal genoptræning,
o kommunal sygepleje, herunder akut og døgndækkende pleje,
o kommunale tilbud som sundhedspleje,
o tandlæger og kommunale tandplejeordninger,
o sengeafdelinger til visse kroniske medicinske patienter,
o regionale, ambulante tilbud til visse kroniske medicinske patienter,
o planlagte mindre kirurgiske indgreb,
o akut-/lægebil,
o apotek.
At det fuldt udbyggede sundheds- og akuthus har samarbejde med
øvrige relevante nære sundhedstilbud i området samt fagligt samarbejde med de(n) relevante fælles akutmodtagelse(r) og øvrige relevante sygehusafdelinger, fx intern medicinske afdelinger.
At ansøgningsprojekterne er tænkt ind i det præhospitale akutberedskab i forbindelse med opkald til 112.
At etableringen øger tilgængeligheden til sundhedsydelser i området.
At opgaveflytningen i sundhedsvæsenet, herunder i almen praksis,
understøttes ved øget og målrettet brug af praksispersonale, herunder
at det påtænkes at ansætte sygeplejersker og andet praksispersonale
i almen praksis.
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At der indtænkes fleksible fællesfunktioner og lokaleudnyttelser, herunder fælles administration, lægesekretær, laboratorium m.v.
At det fuldt udbyggede sundheds- og akuthus bliver forsynet med tidssvarende udstyr til undersøgelse og behandling, fx
o udstyr til blodprøvetagning,
o laboratorium til akutte analyser,
o EKG- og røntgenudstyr,
o telemedicinske muligheder for at få vurderet bl.a. EKG på et
specialiseret sygehus, videokonferenceudstyr,
o genoplivningsudstyr, overvågningsudstyr m.v.
3.2. Pulje til udbygning af præhospitale beredskaber
Regionerne er ansøgningsberettigede til denne pulje. I det omfang udbygningen af et præhospitalt beredskab sker med inddragelse af kommunalt ansat
personale aftaler region og kommune de nærmere betingelser for samarbejdet
Formålet med puljen er via en udbygning af de præhospitale beredskaber at
sikre, at hjælpen under normale omstændigheder er fremme inden for 15 minutter efter opkald til 112. Der vil ved udmøntningen af puljen blive lagt vægt
på områder med langt til nærmeste fælles akutmodtagelse.
Der kan ansøges om:
Midler til udbygning af de præhospitale beredskaber i form af tilskud til
fx etablering af yderligere lægebiler, akutbiler eller paramedicinerbemandede ambulancer, således at det sikres, at hjælpen under normale omstændigheder er fremme indenfor 15 minutter.
Midlerne kan søges som tilskud til etableringsudgifter eller evt. som tilskud til drift i et begrænset tidsrum. Det bemærkes, at der er tale om
tilskud i form af et engangsbeløb.
Ved projekter, hvor der søges om tilskud til drift i et begrænset tidsrum
forudsættes, at regionen selv varetager den fortsatte drift.
Det forudsættes, at der forefindes detaljerede disponeringsvejledninger, som sikrer, at patienterne altid bringes til den nærmeste relevante
akutmodtagelse uanset regionsgrænse.
Der vil ved vurderingen af ansøgningen blive lagt vægt på, at der er regional
medfinansiering.
Vurderingen af ansøgningerne vil i øvrigt ske på baggrund af følgende kriterier:
At midlerne anvendes til udbygning af præhospitale beredskaber i de
egne af landet, som har en særlig lang responstid, og hvor der er langt
til nærmeste fælles akutmodtagelse.
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At midlerne bidrager til at reducere responstiderne i tilfælde af alvorlig
sygdom eller ulykke, så det sikres, at hjælpen under normale omstændigheder er fremme indenfor 15 minutter.
At udbygningen er indtænkt i og indgår i sammenhæng med den øvrige præhospitale indsats.
At der indtænkes opgaveglidning/fleksibel opgavevaretagelse, herunder overvejelser om udnyttelsesgrad af de præhospitale ressourcer.
3.3. Pulje til uddannelse af særlige førstehjælpere
Regionerne er ansøgningsberettigede til denne pulje. I det omfang udbygningen af et præhospitalt beredskab sker med inddragelse af kommunalt ansat
personale aftaler region og kommune de nærmere betingelser for samarbejdet.
Formålet med puljen er, at særlige førstehjælpere (”first responders”) med en
særlig uddannelse i førstehjælp og adgang til førstehjælpsudstyr kan give hurtig og livreddende hjælp, inden ambulancen når frem.
Der kan ansøges om:
Midler til uddannelse og etablering af særlige førstehjælpere (”first respondere”) i udkantsområder, således at der sikres hurtig hjælp i tilfælde af alvorlig sygdom eller ulykke.
Midlerne kan søges som tilskud til etableringsudgifter i form af uddannelse og indkøb af udstyr. Det bemærkes, at der er tale om tilskud i
form af et engangsbeløb. Det forudsættes, at regionen selv varetager
den fortsatte drift af ordningen.
Der vil ved vurderingen af ansøgningen blive lagt vægt på, at der er regional
medfinansiering.
Vurderingen af ansøgningerne vil i øvrigt ske på baggrund af følgende kriterier:
At midlerne anvendes til uddannelse af og etablering af særlige førstehjælpere (”first respondere”) i de egne af landet, som har en særlig
lang responstid, og hvor der er langt til nærmeste fælles akutmodtagelse.
At midlerne bidrager til at sikre hurtig hjælp i tilfælde af alvorlig sygdom eller ulykke som supplement til den øvrige præhospitale indsats.
4. Ansøgningsprocedure og øvrige vilkår
Ansøgningen skal være ministeriet i hænde senest den 15. november 2010.
Ministeriet vil hurtigst muligt tage stilling til de indkomne ansøgninger. Ministeriet vil tilstræbe, at tilsagnsskrivelser senest er udsendt til regioner og kommuner den 17. december 2010.
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Ansøgningerne skal sendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet pr. e-mail til
spok@im.dk. Det skal af ansøgningen fremgå, hvilken pulje der ansøges.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Lene Brøndum Jensen
(lbj@im.dk / 72 26 94 63).
Ansøgningerne skal indeholde:
En nærmere projektbeskrivelse, der er relateret til de anførte støtteberettigede formål og kriterier, som er beskrevet nærmere i afsnit 3, herunder en beskrivelse af projektets sammenhæng med den øvrige
præhospitale indsats.
Oplysninger om indenfor hvilket tidsrum projektet forventes realiseret.
Et specificeret budget for projektet, herunder forudsat egenfinansiering
fra kommune og/eller region samt eventuel støtte fra anden side. Der
gøres opmærksom på, at alle ansøgninger skal være ekskl. moms.
Bevillingen udmøntes som tilskud til dækning af de henholdsvis regionale
og/eller kommunale udgifter, med fradrag af regional/kommunal egenfinansiering. Den konkrete tilskudsandel fastsættes i forbindelse med tilsagnet.
Bevillingen udbetales i takt med finansieringsbehovet.
Det skal bemærkes, at midlerne ikke kan anvendes før, at ministeriet har givet
tilsagn, samt at en eventuel udmøntning er under forudsætning af finanslovens
vedtagelse.

Med venlig hilsen

Niels Würgler Hansen

