Bilag 1 – status for Pulje til flytteafledte anlægsinvesteringer
Alle beløb i 1.000 kr.
Budget 2019/2020 Strukturændringer
1. Lukning af urologisk afd. på RH Viborg

2. Neurologiudredning
3. Tilpasning af bevilling til HPV-klinikken til
nuværende behov.
4. Gennemgang af øjenområdet i RM - arbejdsdeling,
kapacitet og faglig udvikling.
5. Effektivisering indenfor patologien.
6. Ny arbejdsdeling mellem HEM og AUH herunder
nedlæggelse af karkirurgi som selvstændig funktion på
HEM.
7. Kardiologi - samling af KAG-undersøgelser og
flytning af simple pacemarkerimplantationer fra AUH
til HEM og HEV.

8. Klinisk fysiologi og nuklearmedicinske undersøgelser
i Randers.
9. Flytning af MidtTransport.
10. Flytning af brystkræftaktiviteten fra RH Randers
til RH Viborg.

Flytterelaterede anlægsinvesteringer
1. Hospitalsapoteket - renovering af lejede lokaler på
Nørrebrogade.
2. MidtVask - ombygning af lejede lokaler på
Nørrebrogade.
3. MidtSim - ombygning af lejede lokaler på
Nørrebrogade.
4. Regionens bio-bank - midlertidig placering indtil
Forum kan ibrugtages.
5. Psykiatriens forskningsenhed, TNU, merudgift ved
bygn. 2b i stedet for bygn. 5/6 (Nørrebrogade).
6. DNC - scannerflytninger fra Nørrebrogade til
Skejby.

Anlægsbudget
oprindeligt
1.200

?

Anlægsbudget
korrigeret

Disponeret

Note
Udredning pågår. Der kommer muligvis en
anlægsudgift. Tidspunkt uklart. Måske i løbet af
april.

?

-

2.000

Der forventes en sag til RR i foråret 2019.

6-8.000 pr. ekstra KAGstue, samt 1.000 til
ombygning
800 til SPECT-CT i
Viborg. Herudover
flytte-udgifter i
0/?
Randers.
-

Der forventes afklaring på behov i løbet af
marts/april, herunder om der bliver behov for
anlægsinvestering.

0/?

Afventer endelig tilbagemelding.

0 / Op til 12.000 pr.
ekstra KAG-stue

Afventer endelig tilbagemelding.

2.000

2.000

4.136 Udmøntet på basis af to konkrete projekter.

?
500
1.000

2.400

Samlet ombygn. af 1Z til MidtSim samt
575 Afløserkontoret.
Endeligt behov er under afklaring, forventes
930 fortsat samlet ca. 2,4 mio. kr.

4.000

4.000

3.500

Der er på RR i december 2018 givet en
tillægsbevilling på 4,675 mio. kr., som er afholdt
3.500 af anlægspuljen.

