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Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og
Sundhedsministeriets pulje til etablering af lægehuse og
sundheds- og akuthuse i udkantsområder
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.

Parterne aftalte bl.a., at der skal afsættes 300 mio. kr. (2010-PL) til etablering
af lægehuse og sundheds- og akuthuse i udkantsområder, tilpasset lokale forhold - som udgangspunkt til indkøb af apparatur samt til ombygning af eksisterende bygninger.
I overensstemmelse hermed indkalder Indenrigs- og Sundhedsministeriet med
dette brev ansøgninger om støtte fra følgende pulje:
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Pulje vedrørende etablering af lægehuse og sundheds- og akuthuse i
udkantsområder, tilpasset lokale forhold - som udgangspunkt til indkøb af apparatur samt til ombygning af eksisterende bygninger.
Det skal bemærkes, at der i selvstændigt brev af d.d. ligeledes er indkaldt ansøgninger om midler fra en række af Indenrigs- og Sundhedsministeriets øvrige puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.
2. Generelt om ansøgningspuljen
Udmøntning af midlerne fra puljen varetages af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i to ansøgningsrunder:
Ansøgninger til den 1. ansøgningsrunde skal indsendes senest den
15. november 2010.
Ansøgninger til den 2. ansøgningsrunde skal indsendes senest den
25. februar 2011.
Puljen 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.
3. Støtteberettigede parter
Regioner og kommuner i fællesskab er ansøgningsberettigede parter til denne
pulje.
Projekterne kan være integrerede projekter, hvori der indgår lokaler til forskellige sundhedsgrupper, hvor kommune eller region er ejer og stiller lokaler til
rådighed/udlejer lokalerne til de relevante grupper.
Der kan også tænkes projekter med delt ejerskab, fx i de tilfælde hvor en læge
eller kreds af læger (eller andre grupper) selv ønsker at eje sit praksislokale,
og hvor projektet herudover indeholder regionale eller kommunalt ejede lokaler. I sådanne projekter kan der alene ydes etableringsstøtte til de offentlige
lokaler, men støtte til hele projektets udstyr inkl. regionalt/kommunalt udstyr,
der stilles til rådighed for fx de alment praktiserende læger i egne lokaler.
Der kan også i en ansøgning indgå en vurdering af, om et projekt kunne søges
etableret i regi af et OPP-samarbejde.
4. Støtteberettigede formål og kriterier
Det fremgår af regeringens aftale med Dansk Folkeparti af 8. juni 2010, at der i
områder med meget store afstande, hvor der ikke er grundlag for at etablere
fuldt udbyggede sundheds- og akuthuse, i stedet kan etableres sundheds- og
akuthuse tilpasset lokale forhold samt moderne og tidssvarende lægehuse til
varetagelse af borgernes behov for sundhedsydelser.
Midlerne kan anvendes til tilvejebringelse af de bygningsmæssige faciliteter til
etablering af sundheds- og akuthuse samt attraktive lægehuse i udkantsområder, som udgangspunkt ved ombygning af eksisterende bygninger. Midlerne
kan endvidere anvendes til udstyr til sundheds- og akuthuse samt lægehuse i
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udkantsområder, fx laboratorieudstyr, diagnostisk udstyr, genoplivningsudstyr
og telemedicinsk udstyr.
Der kan søges om:
Midler til etablering af lægehuse og sundheds- og akuthuse.
Midler til indkøb af nødvendigt udstyr/apparatur til varetagelse af behandlingsopgaverne i lægehuse og sundheds- og akuthuse.
Ved vurdering af ansøgningen vil der blive lagt vægt på følgende kriterier:
At midlerne anvendes til udstyr samt tilvejebringelse af de bygningsmæssige faciliteter til etablering af sundheds- og akuthuse og attraktive lægehuse i udkantsområder – især områder med langt til nærmeste
fælles akutmodtagelse skal tilgodeses.
At der er tale om en koordineret indsats imellem det kommunale niveau og det regionale niveau, herunder almen praksissektoren, som
sikrer befolkningen i det pågældende område sundhedsfaglig behandling på et højt fagligt niveau, og som undgår overlappende funktioner.
At lægehusene/sundheds- og akuthusene indtænkes i den regionale
sundhedsplan og understøtter den samlede akutdækning og behovet
for nære sundhedstilbud i området ved at huse fx:
o flerlægepraksis,
o vagtlægefunktion,
o praktiserende speciallæger,
o andre ydere indenfor praksissektoren (som fx psykologer og fysioterapeuter),
o kommunale funktioner.
At lægehusene/sundheds- og akuthusene har fagligt samarbejde med
de(n) relevante fælles akutmodtagelse(r) og øvrige relevante sygehusafdelinger, fx intern medicinske afdelinger, herunder rumme mulighed for at speciallæger indenfor relevante speciale kan have en satelitfunktion.
At der indtænkes fleksible fællesfunktioner og lokaleudnyttelser, herunder fælles administration, lægesekretær, laboratorium mv.
At lægehusene/sundheds- og akuthusene bliver forsynet med relevant
og 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.
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At opgaveflytningen i almen praksis understøttes ved øget og målrettet brug af praksispersonale, herunder at det påtænkes at ansætte sygeplejersker og andet praksispersonale i almen praksis.
At etableringen øger tilgængeligheden til sundhedsydelser i området.
At regionerne eller kommunerne selv bidrager til investeringen med en
egenfinansiering.
5. Ansøgningsprocedure og øvrige vilkår
Ansøgninger til den 1. ansøgningsrunde skal indsendes senest den 15. november 2010. Ansøgninger til den 2. ansøgningsrunde skal indsendes senest
den 25. februar 2011.
Ministeriet vil hurtigst muligt tage stilling til de indkomne ansøgninger. I forhold
til ansøgninger indsendt senest den 15. november 2010 (1. ansøgningsrunde)
vil ministeriet tilstræbe, at tilsagnsskrivelser senest er udsendt til regioner og
kommuner den 17. december 2010. I forhold til ansøgninger indsendt senest
den 25. februar 2011 (2. ansøgningsrunde) vil ministeriet tilstræbe, at tilsagnsskrivelser senest er udsendt til regioner og kommuner den 1. april 2011.
Ansøgningerne skal sendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet pr. e-mail til
spok@im.dk.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Lene Brøndum Jensen
(lbj@im.dk / 72 26 94 63).eller specialkonsulent Sven Erik Bukholt
(seb@im.dk/ 72 26 94 34).
Ansøgningerne skal indeholde:
En nærmere projektbeskrivelse, der er relateret til de anførte støtteberettigede formål og kriterier, som er beskrevet nærmere i afsnit 4, 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 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

