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Side 1

Planlægningen af Det Nye Universitetshospital i Århus har været i gang 
siden 2005. Arbejdet har involveret en lang række medarbejdere og 
rådgivere og har været baseret på de forudsætninger, som Århus Amt 
og siden Region Midtjylland har lagt til grund. Ambitionen har været at 
bygge en hospitalsby, der sikrer høj kvalitet, effektiv behandling og 
sammenhæng mellem klinisk forskning og den daglige behandling. 
Hospitalet skulle dække de funktioner/områder Århus Sygehus og 
Skejby i dag dækker. I de rammer regionsrådet lagde for byggeriet var 
der taget højde for reduktion i liggetid og øget brug af ambulant 
behandling samt den betydelige befolkningsvækst i området og 
væksten i den kliniske forskning. Endelig var det regionsrådets ønske at 
sikre fleksibilitet, brug af arbejdskraftbesparende teknologier og 
energibesparende teknologier. Baseret på disse forudsætninger 
fremlagde projektorganisationen i september 2009 en helhedsplan for 
projektet. 
 
Parallelt hermed har der været en dialog med regeringen og 
regeringens rådgivende udvalg. I den forbindelse har regeringens 
rådgivende udvalg udmeldt en række forudsætninger for byggeriet. 
Med udgangspunkt heri har regeringen tilkendegivet, at den støtter en 
samling af hospitalsfunktioner i Århus til Det Nye Universitetshospital. 
Regeringen har i den forbindelse givet et foreløbigt tilsagn om en 
samlet økonomisk ramme for Det Nye Universitetshospital på 6,35 mia. 
kr. (2009 p/l) til etablering af det samlede projekt. 
 
Regeringen baserer sit tilsagn på forudsætninger om større fald i den 
gennemsnitlige liggetid, en større konvertering til ambulant behandling 
og en mindre stigning i den ambulante aktivitet end den regionsrådet 
oprindeligt har anvendt. Regionsrådet har efterfølgende valgt at lægge 
regeringens rådgivende udvalgs forudsætninger til grund for en 
revideret helhedsplan.  
 



 

Side 2

 
Regionsrådet ønsker at fortsætte det videre arbejde med projektet, og 
skal anmode om frigivelse af den statslige medfinansiering af et projekt 
til 6,35 mia. kr. fra kvalitetsfonden til det videre arbejde med etablering 
af Det Nye Universitetshospital. Realiseringen af det samlede projekt 
inden for en ramme på 6,35 mia. kr. forudsætter, at regeringens 
rådgivende udvalgs forudsætninger viser sig at holde på alle områder. 
Region Midtjylland er på det nuværende grundlag betænkelig ved, om 
regeringens rådgivende udvalgs forudsætninger kan realiseres på alle 
områder. 
 
Betænkeligheden gælder bl.a. for forudsætningerne vedrørende 
befolkningsudvikling, effekt af øget åbningstid, M2-pris, byggemodning, 
veje og P-anlæg, grundkøb samt integration af eksisterende bebyggelse 
og nybyggeri mv. I finansieringsansøgningen beskrives de nævnte 
områder nærmere. Regionsrådet vurderer med den viden, der gælder 
for øjeblikket, at Det Nye Universitetshospital mere realistisk vil kunne 
etableres for 8,96 mia. kr.  
 
Regionsrådet skal samtidig beklage, at projektet er reduceret på 
afgørende områder. Dette gælder bl.a. i forhold til miljø- og 
energimæssige løsninger, hvor det fremtidige hospital vil få svært ved 
at leve op til Århus Kommunes, regionens og samfundsmæssige mål i 
forhold til bæredygtighed. Målet om patientvenlige fysiske rammer er 
trængt, idet projektet kan resultere i for snævre fysiske rammer. 
Regionens hidtidige erfaringer med hospitalsdrift i både ny og ældre 
bebyggelse viser, at et tilstrækkeligt antal rum er af afgørende 
betydning for en effektiv drift. Forsknings- og uddannelsesaktiviteten 
forventes at være stigende i fremtiden, og det anses for nødvendigt, at 
dette område prioriteres yderligere.  
 
Som bekendt har regionsrådet allerede iværksat de første forberedende 
byggerier – baseret på de rammer og principper der i dag gælder for 
det eksisterende Skejby. 
 
Regionsrådets plan er herefter at igangsætte byggeriet af 
akutfunktionerne, der - hvis det rådgivende udvalgs forudsætninger 
holder – på længere sigt vil få frigjort arealer og derved skal kunne 
rumme flere funktioner. Senere følger de øvrige etaper jævnfør det 
vedlagte materiale. En hurtig igangsætning af byggeriet vil uden tvivl 
have en gunstig virkning i forhold til den nuværende lavkonjunktur 
inden for byggeriet. 
 
 
 



 

Side 3

Regionsrådet arbejder samtidig med alternative overvejelser om at få 
etableret de betydelige infrastrukturer, der er forbundet med dette 
hospital. Det drejer sig om en del af den kliniske forskning og i øvrigt 
servicefunktioner, der er specielt omfattende i dette projekt. 
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