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Ansøgninger til foreløbigt tilsagn
Region Midtjylland har siden strukturreformen arbejdet med planer
for den somatiske og psykiatriske patientbehandling i regionen.
Regionsrådet har i den forbindelse blandt andet vedtaget en
Akutplan, en Hospitalsplan og en Psykiatriplan.
I Akutplanen er der blandt andet truffet beslutning om etablering af
fem fælles akutmodtagelser – alle med et befolkningsunderlag på
over 200.000 indbyggere. Befolkningsunderlaget for de fælles
akutmodtagelser forventes endvidere at stige, da prognoserne viser,
at den største befolkningsudvikling på landsplan i løbet af de næste
10-15 år vil ske i Region Midtjylland.
Beslutningen om en ændret organisering af akutindsatsen i Region
Midtjylland blev truffet i efteråret 2007. Det er af flere grunde
afgørende, at de anlægsprojekter, som er udløbere af Akutplanen,
hurtigst muligt gennemføres.
For det første er anlægsprojekterne helt afgørende for at kunne
realisere anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens Akutrapport og dermed
også Region Midtjyllands ambitioner om at sikre højt kvalificeret og
effektiv udredning og behandling af patienterne uanset tid og sted.
For det andet har patientstrømmene allerede ændret sig i
overensstemmelse med den vedtagne struktur, hvilket giver
kapacitetsproblemer på de matrikler, som ifølge Akutplanen skal
varetage fælles akutmodtagelse.
I august 2008 indsendte Region Midtjylland en ansøgning om et
finansieringstilsagn til en række større anlægsprojekter til 1. runde af
udmøntningen af Kvalitetsfondsmidlerne.
I første runde fik Region Midtjylland et foreløbigt tilsagn til Det Nye
Universitetshospital i Århus (DNU) på 6,35 mia. kr. og til
Regionshospitalet Viborg på 1,15 mia. kr.
I forhold til Det nye hospital i Gødstrup meddelte regeringen til
Region Midtjylland, at projektet kunne indgå i en førscreeningsproces, og at projektet således kunne få en foreløbig ”førscreening” i 2009. Region Midtjylland indsendte den 4. juni 2009 et
sammenligningsgrundlag til ekspertudvalget vedrørende
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sygehusinvesteringer for henholdsvis om- og udbygning af
Regionshospitalet Herning og byggeri af et nyt hospital. Den 13.
august 2009 indsendte Region Midtjylland supplerende oplysninger til
sammenligningsrapporten. Den 6. oktober 2009 skrev ekspertpanelet
til Region Midtjylland, at ”på baggrund af en gennemgang af
materialet, og den stedfundne dialog, vurderer ekspertpanelet, at det
fremsendte projekt med nybyggeri i Gødstrup på det foreliggende
grundlag vurderes i overensstemmelse med en moderne
sygehusstruktur og de fastlagte principper. Dette skal ses i
sammenhæng med, at det fortsat er panelets opfattelse, at det er
rigtigt at samle hospitalerne i Vestjylland.”
I Finanslovsaftalen for 2010 fremgår det i forhold til Det nye hospital i
Gødstrup:
På baggrund af Regionsrådets sygehusplan og efter vurdering i
regeringens ekspertpanel vedrørende fremtidens sygehusstruktur har
regeringen udmeldt og Dansk Folkeparti konstateret, at et nyt
sygehus i Gødstrup indgår i den samlede, fremtidige sygehusstruktur
i Danmark.
I lyset heraf finder regeringen og Dansk Folkeparti, at der er behov
for at sikre de konkrete forudsætninger for en betryggende
sygehusbehandling, akutbetjening og præhospital indsats i Holstebro
og det øvrige Nordvestjylland.”
Regionsrådet vedtog den 26. maj 2010 en plan for akutbetjeningen i
Nordvestjylland. Denne plan ligger i naturlig forlængelse af regionens
akutplan. Ekspertpanelet har i brev til Region Midtjylland den 6.
oktober 2009 forudsat, at der foreligger en plan for akutbetjeningen i
den nordvestlige del af regionen. Planen vedlægges til
Ekspertpanelets orientering. Planen indsendes ligeledes til
Finansministeren og Indenrigs- og Sundhedsministeren.
De fire ansøgninger
Region Midtjylland indsender nu fire ansøgninger til 2. runde af
udmøntningen af kvalitetsfondsmidlerne:
•
•
•
•

Det Nye Hospital i Gødstrup
Regionshospitalet Randers
Regionshospitalet Horsens
Psykiatrien (Flytning af Århus Universitetshospital, Risskov til
DNU)

Alle fire projekter blev i 2008 indsendt til 1. runde. Der er
efterfølgende arbejdet videre med at tilpasse projekterne på det
enkelte hospital. Generelt anvendes de udmeldte forudsætninger fra
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Det rådgivende udvalg. De fire projekter er kort beskrevet nedenfor.
For en nærmere beskrivelse henvises til de vedlagte ansøgninger.
Det nye hospital i Gødstrup
Regionsrådet har i Akutplanen 2007 besluttet, at der skal bygges et
nyt hospital i Vestjylland. Den 18. juni 2008 besluttede regionsrådet,
at det nye hospital skal placeres i Gødstrup.
Formålet med en samling er at styrke udviklingsmulighederne og
herved sikre et fagligt ambitiøst og attraktivt hospital med en fuldt
udbygget fælles akutmodtagelse med fokus på produktivitet og
effektiv drift. Set i lyset af at det nye hospital i Gødstrup skal dække
et geografisk optageområde på næsten 5.000 km2 - og hermed er
det akuthospital i Danmark, der skal dække det største geografiske
område – er det endvidere et fokuspunkt, at hospitalet gennem ny
teknologi med videre rækker ud og skaber tryghed for borgerne i
området.
Den foreliggende ansøgning viser en dimensionering af det nye
hospital på ca. 150.000 m2 og en deraf afledt anlægssum på 4,135
mia. kr. Det nye hospital bygges på bar mark, og der er derfor tale
om nybyggeri.
Ansøgningen om foreløbigt finansieringstilsagn bygger på Det
rådgivende udvalgs udmeldte forudsætninger samt beregninger
foretaget af COWI af det fremtidige behov for behandlingskapacitet
og den heraf følgende dimensionering af det nye hospital.
Beregningerne fremgår af ”Sammenligningsgrundlag for nyt hospital i
Gødstrup og udbygning af Regionshospitalet Herning – supplerende
oplysninger”, der blev udarbejdet af COWI A/S i sommeren 2009.
Der planlægges efter en opstart af projektering i juli 2011 med en
efterfølgende byggestart på de første hospitalsfunktioner i januar
2013. Byggeriet forventes at være endeligt afsluttet i 2020.
Regionshospitalet Randers
For at realisere akutplanen og hermed leve op til Sundhedsstyrelsens
anbefalinger er etableringen af den nye fælles akutafdeling af en
afgørende betydning for Regionshospitalet Randers, hvor 83 % af alle
indlæggelser er akutte.
Forudsætningerne for etableringen af den nye fælles akutafdeling vil
være at tilvejebringe faciliteter til triage, modtagelse/diagnosticering
og et fysisk sammenhængende sengeafsnit og ny skadestue med
traumerum i nær tilknytning til triagen. En samling af de eksisterende
akutafdelinger og tilvejebringelse af de nødvendige faciliteter inden
for de eksisterende rammer har ikke været muligt i tilstrækkelig grad
for at skabe en akutafdeling i overensstemmelse med
Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
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Det samlede projekt er på 537,9 mio. kr. til nybyggeri og ombygning
samt modernisering. Den nye fælles akutafdeling etableres i en ny
bygning på 11.000 m2 bestående af behandlings- og sengeafsnit
fordelt på 3 etager. I samme bygning etableres ny ankomst og
kantine. Beregnet efter Det rådgivende udvalgs forudsætninger er
den forventede anlægsinvestering på 299,0 mio. kr.
Samlingen af de nuværende akutte modtagelser giver mulighed for
en modernisering af de lediggjorte arealer, således at de primært kan
anvendes til udvidelse af behandlingskapaciteten til den stigende
ambulante aktivitet, herunder udvidelse af den dagkirurgiske
kapacitet. Ombygningen omfatter samlet ca. 14.000 m2. Den
forventede anlægsinvestering er 238,9 mio. kr.
Første fase forventes påbegyndt primo 2012, og med en samlet
bevilling kan det samlede projekt være afsluttet i løbet af 2018.
Regionshospitalet Horsens
Det vedlagte projekt tager udgangspunkt i, at Region Midtjylland har
udpeget Regionshospitalet Horsens som akuthospital, og de
anbefalinger som Sundhedsstyrelsen har fremlagt i forbindelse med
etablering af fælles akut modtagelse.
Projektet andrager 776 mio. kr. til ombygning og renovering af ca.
48.000 kvadratmeter. Heraf udgør nybygningen ca. 30.000
kvadratmeter inkl. parkeringsanlæg. De resterende ca. 17.000
kvadratmeter vedrører tiltrængte renoveringer af bl.a. sengeafsnit og
badeværelser, hvor der i forvejen foreligger et påbud om
tidssvarende opdatering fra Arbejdstilsynet. Fra bevilling gives, kan
projektet færdiggøres inden for seks år.
I forhold til det oprindelige projekt fremlagt for Det rådgivende
udvalg i 2008 er det nuværende projekt designet i tre successive
etaper. Det primære fokus ligger på indretningen af akuthospitalet
(etape 1) i overensstemmelse med udpegningen til akuthospital af
Region Midtjylland og Sundhedsstyrelsens anbefalinger herfor. Etape
1 beløber sig til 432 mio. kr.
Etape 2 indeholder en tiltrængt opdatering af sengeafsnittene i
overensstemmelse med påbud fra Arbejdstilsynet samt tiltrængt
renovering af centrale tekniske installationer. Etape 2 beløber sig til
190 mio. kr.
Etape 3 rummer etablering af et lærings- og innovationscenter med
patienthotel, undervisningsfaciliteter, kontorer til klinisk personale,
vagtrum og samling af teknisk afdeling og service afdelingen på
hospitalet. Etape 3 beløber sig til 96 mio. kr.
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I tillæg til etaperne optræder følgeomkostninger til udvidelse af de
tekniske køleanlæg, nødvendig asbestsanering og renovering af
lægeboliger mm., i alt 57 mio. kr.
Den samlede om- og tilbygning af Regionshospitalet Horsens
forventes at være afsluttet i 2016.
Psykiatrien - Flytning af Århus Universitetshospital, Risskov til
DNU
Region Midtjyllands Regionsråd har besluttet, at Århus
Universitetshospital, Risskov, som udelukkende indeholder psykiatrisk
behandling og forskning skal flytte til Det Nye Universitetshospital i
Skejby. I forbindelse med første fase af bygningen af DNU etableres
en Fælles Akut ModtageEnhed, hvori der etableres 10 senge til
psykiatriske patienter. Det er planen at flytte den psykiatriske
modtagefunktion i Risskov til DNU, når denne modtageenhed tages i
brug.
Der blev fremsendt en ansøgning til Det rådgivende udvalg for
sygehusbyggeri i forbindelse med første ansøgningsrunde. Det
rådgivende udvalg lavede ikke en konkret behandling af ansøgningen,
men fandt det hensigtsmæssigt, at psykiatrien flyttes til DNU.
Den udarbejdede ansøgning er en ajourføring af den tidligere
fremsendte ansøgning med tal fra aktiviteten i 2009. I forhold til den
første ansøgning er kravet til kvadratmeter øget fra 45.300 kvm. til
48.500 kvm. Årsagen er, at det forudsættes, at 80 % af den
ambulante indsats udøves på hospitalet mod tidligere kun 50 %.
Derudover vurderes ud fra udviklingen i 2008 og 2009, at der vil blive
behov for flere senge end oprindeligt forudsat. Der søges om 1,125
mia. kr. De fysiske rammer psykiatrien i Risskov har i dag er
uhensigtsmæssige i forhold til moderne psykiatri. I Risskov har
psykiatrien 91.000 kvm. Det betyder, at arealet næsten halveres i
forhold til i dag. Det vurderes som muligt, da ombygningsmulighederne i Risskov er begrænsede bl.a. fordi en del af bygningerne er
fredede.
En placering af psykiatrien sammen med somatikken i Skejby vil
være til fordel for både de psykiatriske og de somatiske patienter.
Det vil forbedre samarbejdet i relation til forskning, uddannelse,
behandling og pleje. De bygningsmæssige rammer kan indrettes, så
de passer nutidens psykiatriske behandlingsformer. Der vil skulle
bruges mindre transporttid i forbindelse med samarbejdet mellem
somatikken og psykiatrien f.eks. i forbindelse med tilsyn til
patienterne. Med en udflytning til DNU vil de bygningsmæssige
rammer kunne understøtte den masterplan for Århus
Universitetshospital, Risskov Regionsrådet på sit møde den 17. marts
2010 besluttede at sende i høring.
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De fire projekter (anlægsøkonomi)
Projekt
Anlægssum i mia. kr.
Det nye hospital i Gødstrup
4,135
RH Randers
0,538
RH Horsens
0,776
Psykiatrien (flytning af Risskov til
1,125
DNU)
I alt
6,574

Med venlig hilsen
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