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Regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet, at der skal bygges et 
nyt hospital i Vestjylland med en central geografisk placering. Det 
nye hospital skal erstatte de nuværende Regionshospitaler i Holstebro 
og Herning. Målet er hurtigst muligt at skabe et fagligt ambitiøst og 
attraktivt hospital med fuldt udbygget akut modtagelse. 
 
Til brug for den videre beslutningsproces ønskes der derfor udarbej-
det et beslutningsgrundlag, der skal præsenteres for Regionsrådet 
senest på mødet den 18. juni 2008. Beslutningsgrundlaget skal be-
skrive mulige placeringer mellem Herning og Holstebro. Endvidere er 
der behov for at kunne udarbejde en veldokumenteret ansøgning til 
det af regeringen nedsatte ”Ekspertpanel vedrørende sygehusinveste-
ringer”. 
 
Der inddrages et Rådgivningsfirma, der har stor erfaring på sygehus-
området for så vidt angår overordnet kapacitetsplanlægning og byg-
geri. Forretningsudvalget vælger rådgivningsfirma efter en udbuds-
runde.  
 
Rådgivningsfirmaet anmodes om at udarbejde en samlet rapport med 
følgende hovedelementer: 
 
Det nye hospital til erstatning for Regionshospitalet Herning og Regi-
onshospitalet Holstebro skal placeres i Vestjylland med en central 
geografisk placering. Placeringen skal være mellem Herning og Hol-
stebro. 
 
Udredningen skal belyse alternative placeringsmuligheder med hen-
blik på, at Regionsrådet kan træffe endelig beslutning herom.  
                  
I vurderingen af de alternative placeringsmuligheder ønskes inddra-
get følgende kriterier, der under alle omstændigheder vil være væ-
sentlige at få afklaret i det videre beslutningsforløb: 
 

1. Skøn over de samlede anlægsudgifter, herunder 
¤ omfang af byggeri i kvm. 
¤ udgifter til jordkøb 
¤ indtægt ved eventuelt salg af frigjorte enheder 
¤ løst og fast inventar 
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3. Konsekvenser vedrørende infrastrukturen, herunder 
¤ transporttider for patienter i optageområdet 
¤ varetagelse af akutfunktionen 
¤ afledte trafik- og miljøbelastninger, der senere skal vurderes 
gennem VVM-undersøgelse    
¤ tiltrækning og fastholdelse af personale og andre dertil hø-
rende relevante personalemæssige forhold. 

 
4. Mulighed for fremtidige udvidelser, herunder 

¤ mulighed for at rumme psykiatrien (jf. forslag til psykiatri-
plan). 

 
 
Til brug for rådgivningsfirmaets arbejde med udredningen leverer 
Sundhedsstaben og Bygningskontoret de nødvendige faktuelle oplys-
ninger og præmisser. 
  
Der etableres endvidere en styregruppe med repræsentanter for Ho-
spitalsenhed Vest, Psykiatrien, Sundhedsstaben og Bygningskontoret, 
med afdelingschef Lars Dahl Pedersen som formand. Styregruppen 
følger og bistår udredningsarbejdet løbende. 
 
Rådgivningsfirmaets rapport forventes afleveret til Regionen primo 
april 2008 med henblik på endelig indstilling til Regionsrådet i juni 
2008.    
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