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Region Midtjyllands udgifter til indflytning og ibrugtagning af 

det nye universitetshospital i Aarhus (DNU) 

 

 

 

 

 

I forbindelse med indflytning og ibrugtagning af DNU har Aarhus 

Universitetshospital ekstraordinære engangsudgifter på i alt ca. 1 

mia. kr. der ligger udover projektets anlægsramme. Størstedelen af 

udgifterne er allerede afholdt. Den resterende del, er skønnede 

udgifter for indeværende og kommende år. 

 

Udgifterne på de 1 mia. kr. dækker bl.a. over følgende: 

 

 250 mio. kr. til dobbeltdrift 

 100 mio. kr. til it-licenser mv. 

 200 mio. kr. til tilpasningsprojekter 

 150 mio. kr. til flytte- og modtageorganisation 

 100 mio. kr. til fysisk flytning 

 50 mio. kr. i lejeudgifter 

 50 mio. kr. til arkiv og logistik 

 100 mio. kr. til øvrige udgifter herunder skiltning ved 

mellemflytning, ekstra rengøring, opsigelse af 

parkeringsaftaler, midlertidige flytninger mv. 

 

En del af udgifterne har været forventede, men i en del tilfælde har 

udgifterne enten ikke været forudset, eller er blevet større end 

forventet.  

 

DNU har en samlet anlægsramme på ca. 7,5 mia. kr. i 2019 

prisniveau. Med et byggeri i den størrelse kan det ikke undgås, at der 

kommer en række større og mindre uforudsete udgifter både i selve 

byggeriet, men også i forbindelse med indflytning og ibrugtagning. 

Engangsudgifter til ibrugtagning og indflytning på 1 mia. kr. svarer til 

ca. 15 % af den samlede anlægssum for byggeriet. 
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Side 1 



 

 

Side 2 

Udover de ovenstående udgifter har Aarhus Universitetshospital også løbende afholdt udgifter til 

bl.a. udskiftning af eksisterende udstyr og vedligehold af de eksisterende rammer. 

 

Regionernes budgetrammer 

 

Regionernes budgetter er pressede og der er således behov for at anvende hele budgetrammen til 

den almindelige drift af hospitalerne. Regionernes økonomiske rammer bør udnyttes til fordel for 

patienterne således at vi får "mest mulig sundhed for pengene". 

 

Når engangsudgifter til indflytning og ibrugtagning skal afholdes indenfor regionernes almindelige 

driftsramme, vil det alt andet lige presse den ordinære drift yderligere i perioden frem til 

hospitalsbyggerierne er fuldt ibrugtaget, dermed er der færre penge til den direkte 

patientbehandling. 


