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Regionshospitalet Viborg

Delprojekt

Akutcenter

Akutcenter

Delprojekt

Ombygningen

Ombygningen

Beskrivelse

Øget genbrug af løst inventar

Forventet
økonomisk

Forventet
tidsmæssig

Forventet kvalitetsmæssig

Forventet
effektiviseringsmæssig

konsekvens

konsekvens

konsekvens

konsekvens

2.700.000 Ingen

Ombygning af Røngten og Skanning, bygning 4,
etage 3.

2.100.000 Ingen/før færdig

Potentiale

4.800.000

Beskrivelse

Undlade renovering af en ambulatorieetage (etage
8 eller 11)

Undlade renovering af en ambulatorieetage (etage
8 eller 11)

Ombygningen Undlade renovering af en sengeetage (etage 9)

Mindre kvalitetsforringelse

Mindre kvalitetsforringelse

Øget genbrug af løst inventar medfører
at en større andet af hospitalets
nuværende inventar genbruges og
Vurderes ikke at medføre
tages med ud i det nye Akutcenter. Det
væsentlige risici for realisering eksisterende inventar vil især blive
af effektiviseringskravet.
genanvendt på kontorområder og ikkepatientrettede områder.

Området indeholder i dag funktioner for
Fysiologi og ultralydsrum under
Røngten og Skanning. Førstnævnte
flytter ud i Akutcentret og sidstnævnte
Vurderes ikke at medføre
vil kunne blive i de eksisterende lokaler.
væsentlige risici for realisering Det vurderes at øvrige planlagte
rum/funktioner (bl.a. venteareal,
af effektiviseringskravet.
depoter og skylderum) vil kunne være i
eksisterende område uden ombygning.
Ombygningen kan udføres på et senere
tidspunkt.

Forventet
økonomisk

Forventet
tidsmæssig

Forventet kvalitetsmæssig

Forventet
effektiviseringsmæssig

konsekvens

konsekvens

konsekvens

konsekvens

8.400.000

8.400.000

10.000.000

Ingen

Ingen

Ingen

Bemærkninger

Bemærkninger

Sidste
indløsningstidspunkt jvf.
udbudstidsplan

Beslutningstager

Status

Efterår 2017

Regionsrådet

Identificeret

Efterår 2017

Regionsrådet

Identificeret

Sidste
indløsningstidspunkt jvf.
udbudstidsplan

Beslutningstager

Status

Ingen ombygning

At undlade renoveringen af en
ambulatorieetage betyder, at
ambulatorieetagen fortsætter i dens
Vurderes ikke at medføre
nuværende form. Etagen fungerer i
væsentlige risici for realisering
dens nuværende form, og det er muligt
af effektiviseringskravet.
at opretholde den kliniske drift.
Ombygningen kan udføres på et senere
tidspunkt.

1. maj 2018

Regionsrådet

Identificeret

Ingen ombygning

At undlade renoveringen af en
ambulatorieetage betyder, at
ambulatorieetagen fortsætter i dens
Vurderes ikke at medføre
nuværende form. Etagen fungerer i
væsentlige risici for realisering
dens nuværende form, og det er muligt
af effektiviseringskravet.
at opretholde den kliniske drift.
Ombygningen kan udføres på et senere
tidspunkt.

1. maj 2018

Regionsrådet

Identificeret

Ingen ombygning

At undlade renoveringen af en
Vurderes ikke at medføre
sengeetage vil betyde, at den
væsentlige risici for realisering eksisterende sengeetage fortsætter i
af effektiviseringskravet.
dens nuværende form. Renoveringen
kan udføres på et senere tidspunkt.

1. maj 2018

Regionsrådet

Identificeret

4

Ombygningen Undlade renovering af en sengeetage (etage 13)

10.000.000

Ingen

Ingen ombygning

At undlade renoveringen af en
Vurderes ikke at medføre
sengeetage vil betyde, at den
væsentlige risici for realisering eksisterende sengeetage fortsætter i
af effektiviseringskravet.
dens nuværende form. Renoveringen
kan udføres på et senere tidspunkt.

5

Reduktion af en sengestueetage - etagen
Ombygningen ombygges kun delvist (etage 9 eller 13). Pris pr.
etage

4.000.000

Ingen

Mindre ombygning

Vurderes ikke at medføre
væsentlige risici for realisering Kan udføres på et senere tidspunkt.
af effektiviseringskravet.

1. maj 2018

Regionsrådet

Identificeret

Mindre ombygning

Der er planlagt med en udvidelse af
ortopædkirurgiske ambulatorier,
således der tilføres 4 nye ambulatorier
og der ombygges i ventefaciliteter,
receptioner mv. Såfremt dette emne
Vurderes ikke at medføre
indløses, bliver de ortopædkirurgiske
væsentlige risici for realisering
ambulatorier i de nuværende rammer,
af effektiviseringskravet.
hvor det vil være muligt at udvide
åbningstiden, såfremt det er
nødvendigt af hensyn til kapaciteten.
Ombygningen kan udføres på et senere
tidspunkt.

1. maj 2018

Regionsrådet

Identificeret

Ingen ombygning

Der er planlagt med en ombygning af 3
eksisterende OP-stuer, som ombygges
Vurderes ikke at medføre
til 2 større stuer, som giver mere
væsentlige risici for realisering
fleksible udnyttelsesmuligheder.
af effektiviseringskravet.
Ombygningen kan udføres på et senere
tidspunkt.

1. maj 2018

Regionsrådet

Identificeret

6*

7

Ombygningen

Undlade at ombygge ortopædkirurgiske
ambulatorier

Ombygningen Undlade ombygning af OP (byg. 3)

Potentiale

3.200.000

9.900.000

Ingen

Ingen

49.900.000

* Punkterne markeret med * indstilles indløst ved regionsrådsmøde den 25. oktober 2017. De resterede punkter vil udgøre det fremadrettede P&B katalog.

1. maj 2018

Regionsrådet

Identificeret

