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Notat med supplerende oplysninger vedr. muligheder for en CTklinik i Center for Sundhed
Hospitalsudvalget og Udvalg for nære sundhedstilbud behandlede i maj
en sag vedr. mulighederne for en CT-klinik i Center for Sundhed i
Holstebro. Udvalgene bad om følgende supplerende oplysninger forud for
behandling i forretningsudvalget:
 Tilføjelse af et scenarie for, at der flyttes en CT-scanner direkte
fra Regionshospitalet Herning eller Regionshospitalet Holstebro til
Center for Sundhed i Holstebro i stedet for Regionshospitalet
Gødstrup.
 Beskrivelse af drifts- og anlægsøkonomiske merudgifter ved en
placering i Center for Sundhed i Holstebro sammenlignet med en
placering i Regionshospitalet Gødstrup samt status for dialog med
kommunen.
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Scenarie for flytning af CT-scanner fra Regionshospital Herning eller Regionshospital
Holstebro direkte til Center for Sundhed i Holstebro
Administrationen har undersøgt muligheden for at lade en CT-scanner stå på Regionshospitalet
Herning eller Regionshospitalet Holstebro, mens lokaler klargøres i Center for Sundhed til en
CT-klinik.
Det er ikke muligt at lade en CT-scanner stå i lokalerne på Regionshospitalet Herning, da
Herning Kommune har solgt bygningen til KPC (udviklings- og entreprenørselskab), som river
bygningen ned kort efter overtagelse.
Vedrørende Regionshospitalet Holstebro er bygningerne solgt til Holstebro Kommune, og
overgår til kommunen pr. 1. januar 2022. Der skal herefter betales leje til kommunen for brug
af lokalerne. Det vil kræve en dialog med kommunen, da administrationen på nuværende
tidspunkt ikke er bekendt med kommunens planer for lokalerne.
CT-scanneren fra Regionshospitalet Holstebro kan anvendes til scanninger uden indgift af
kontrast i Center for Sundhed. Den vil ikke kunne anvendes til fx scanninger med indgift af
kontrast, da det akutte lægefaglige setup ikke er i Center for Sundhed eller setup til hjerte-CT,
bl.a. fordi hjerte-CT fx vil kræve tilstedeværelse af kardiologer, som er en knap
personalemæssig ressource, og det vil have konsekvenser for hjerte-CT på Regionshospitalet
Gødstrup.
Der henledes opmærksomhed på følgende konsekvenser ved flytning af eksisterende scanner
direkte fra Regionshospitalet Holstebro til Center for Sundhed:
 Der er en besparelse på flytning svarende til 0,3-0,5 mio. kr.
 CT-scanneren er inaktiv i den periode, den vil stå i Holstebro. Derved vil der være en
nedgang i CT-aktiviteten i denne periode. Såfremt scanneren fortsat ønskes bemandet
på Regionshospitalet Holstebro, indtil den kan flyttes ind på Center for Sundhed, skal
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det undersøges, hvad det vil have af betydning for tyverisikring, daglige forsyninger,
adgangskontrol, arbejdsmiljø etc.
En CT-scanner der står slukket i en længere periode, kan risikere ikke at ville starte
igen.
En nedgang fra 7 til 6 aktive scannere i Regionshospitalet Gødstrup, hvoraf den ene
scanner er til akutte scanninger og en anden scanner er til hjerte-CT. Derved vil der
være 4 rene CT-scannere i Regionshospitalet Gødstrup. Hospitalsenheden Vest gør
opmærksom på, at det vil få betydning for fleksibiliten og robustheden på CT-scanner
området og vil gøre driften mindre effektiv.

Drifts- og anlægsøkonomiske merudgifter ved en placering i Center for Sundhed i
Holstebro sammenlignet med en placering i Regionshospitalet Gødstrup
Anlægsmæssige merudgifter forbundet med placering af CT-scanner i Center for Sundhed
(fremgår også af sagsfremstillingen)
Den anlægsmæssige merudgift vil være følgende:
 Ombygning af rum: 2,1 mio. kr.
 Ekstra flytning som følge af opbevaring af CT-scanner: 0,3-0,5 mio. kr.
Samlet vil det koste 2,4-2,6 mio. kr. i anlægsmæssige investeringer at placere en CT-scanner i
Center for Sundhed. Udgiften til flytningen kan dog fjernes, hvis den opbevares på
Regionshospitalet Holstebro, jf. afsnit ovenfor.
Såfremt der skal indkøbes en ny CT-scanner skal der medregnes en ekstra anlægsomkostning
på ca. 5 mio. kr.
Driftsmæssige merudgifter forbundet med placering af CT-scanner i Center for Sundhed
Der forventes at være et behov for 3.000 – 5.000 CT-scanninger i Center for Sundheds
optageområde. Det vil svare til cirka 3 åbningsdage pr. uge. Driftsøkonomisk vil det være
forbundet med en merudgift, da driften ikke på samme vis kan effektiviseres, som hvis alle
scanninger foretages i Gødstrup.
Merudgiften vil afhænge af åbningstider, placering og den endelige tilrettelæggelse af CTprogrammer i Gødstrup og Center for Sundhed.
Der forventes en ekstra udgift til personale ved flytning af en eksisterende CT-scanner fra
Gødstrup til Center for Sundhed. Årsagen er, at CT-scanneren i Gødstrup vil scanne 5 dage om
ugen i almindelig åbningstid, men kun 3 dage om ugen i almindelig åbningstid i Center for
Sundhed. Derved skal de sidste to dages aktivitet flyttes over på de eksisterende scannere i
Gødstrup uden for almindelig åbningstid. Ved en flytning forventes merudgiften til personale at
være mellem 0,7 – 1,0 mio. kr. Ved køb af en ny scanner forventes merudgiften til personale
at være 0,5 – 0,8 mio. kr.
Almindelig afskrivning på en CT-scanner (i økonomisk sammenhæng) er 10 år. Det vurderes
dog, at den teknologiske levealder på en CT-scanner er mellem 8 og 10 år. At scanneren ikke
bliver udnyttet maksimalt vil umiddelbart bevirke at scanneren kan have en levetid på 10 år,
såfremt den fortsat er teknologisk tidssvarende. Driftsomkostningerne vil dog være afhængig
af udnyttelsesgrad. Energiforbrug falder stort set proportionalt og ligeledes kan omkostninger
til reparationer og reservedele være mindre afhængig af, hvor meget scanneren er i drift.
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Dette gælder ved indkøb af en ny CT-scanner. Såfremt man flytter en eksisterende CTscanner, skal den hidtidige anvendelse indregnes i vurderingen.
Det årlige forbrug på CT-scanneren vil forventeligt være ca. 50.000 kr. inkl. standby forbrug.
Såfremt der skal lejes lokaler af kommunen (træningssalen) til at drive en CT-klinik, skal der
betales husleje til kommunen. Psykiatrien lejer allerede lokaler af kommunen i Center for
Sundhed, hvilket er anvendt som indikator for den forventede husleje. Den årlige leje er her
aftalt til 766 kr. m2. Dertil kommer der nogle årlige drifts- og fællesomkostninger, som kræver
yderligere dialog med kommunen for at blive afdækket. For psykiatriens vedkommende er det
dog relativt højt – for de 267 m2 de lejer, er der årlige drifts- og fælles omkostninger for
291.098 kr. Der bør således forventes en væsentlig udgift ifm. leje af lokaler. Som
udgangspunkt skal der minimum bruges 50 m2 til CT-klinikken, hvilket vil svare til 38.300 kr.
årligt. Træningssalen er dog 98 m2, og såfremt hele lokalet skal lejes, vil det løbe op i ca.
75.000 kr. årligt.
Tabel – samlede merudgifter til drift
Flytning af CT-scanner
Samlede merudgifter (drift)
Ca. 0,8 – 1,125 mio. kr.

Indkøb af ny CT-scanner
Ca. 0,6 – 0,9 mio. kr.

De driftsmæssige merudgifter er fortsat forventede omkostninger. Konkrete estimater vil bl.a.
kræve en afdækning af rammen for åbningstid. Derudover vil der være behov for en dialog
med kommunen om mulighederne for anvendelse af træningssalen, nærmere aftaler om
lejeudgifter samt drifts- og fællesomkostninger.
Status for dialog med Holstebro Kommune
Holstebro Kommune er bekendte med, at træningssalen i Center for Sundhed indgår som et
bud på mulig placering for en CT-klinik, men har ikke givet en endelig tilkendegivelse for, at
det kan lade sig gøre. Den nærmere dialog med kommunen afventer politisk beslutning i
regionsrådet.
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