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Startskud til en moderne 
sygehusstruktur



Fase 1: 
25 mia. kr. til investeringer i topmoderne sygehuse

• Største samlede investeringssatsning på sygehusområdet 
nogensinde

• Startskud for 9 sygehusprojekter over hele landet samt 2 projekter 
på psykiatriområdet.

⇒ Sikrer et topmoderne sygehusvæsen med høj kvalitet i 
behandlingen og fremme af bedre arbejdsgange og bedre udnyttelse
af apparatur

• Ny struktur med faglighed og tryghed som omdrejningspunkt



To centrale ben i den nye struktur

Den ene ben:

• Samling af komplicerede og akutte behandlinger på
færre sygehuse

Sikrer fagligheden og kvaliteten i behandlingerne 

Sikrer stærke faglige miljøer som understøtter 
rekruttering 

Bedre udnyttelse af knappe personaleressourcer

⇒ Akutsygehuse skal have den nødvendige ekspertise og 
kunne håndtere behandlinger døgnet rundt på et højt
fagligt niveau



To centrale ben i den nye struktur

Den andet ben:

• Styrkelse af nære tilbud og det præhospitale beredskab

Mindre skader skal kunne behandles lokalt i nære
behandlingsmuligheder som skadesklinikker med 
sygeplejersker eller praktiserende læger

Den rigtige behandling skal kunne påbegyndes 
hurtigt. Derfor er realistiske planer for det 
præhospitale akutberedskab en forudsætning for at få
penge til projekterne
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Høj kvalitet og mest sundhed for pengene

• Kriterierne for et moderne sygehus er aftalt med 
regionerne

• Gennemgang og vurdering af regionernes egne planer 
og projekter af et ekspertpanel

• Ekspertpanelet har peget på 11 projekter, der lever op 
til de aftalte kriterier for en moderne sygehusstruktur

• Ekspertpanelet har peget på vigtigheden i, at der 
bygges fleksibelt og undgå at overdimensionere

⇒ Regeringen følger ekspertpanelets indstillinger 



Prioriterede projekter for 25 mia. kr. i fase 1

Investeringsprojekter

Aalborg sygehus 3.200
Nyt universitetshospital i Århus 6.350
Viborg sygehus 1.150
Nyt universitetshospital i Odense 6.300
Kolding sygehus 900
Psykiatri i Slagelse 1.050
Slagelse sygehus (akutmodtagelse) 300
Rigshospitalet 1.850
Herlev sygehus 2.250
Hvidovre sygehus 1.450
Psykiatri i Hovedstanden (sct. Hans) 550
I alt 25.350

Investeringsramme 
(mio. kr.)



Den videre proces

Fase 1:
• Foreløbigt tilsagn – regionerne skal nu gøre de 

prioriterede projekter klar til endeligt tilsagn

• Ekspertpanelet vil se på de detaljerede projektplaner 
og indstille til regeringen

⇒ Regeringen melder endeligt tilsagn til projekterne



Den videre proces

Fase 2:
• Ny runde i 2010 på ca. 15 mia. kr. 

• Ekspertpanelet screener de indsendte projekter ud fra 
samme kriterier som har været lagt til grund i fase 1 
samt den nye sygehusstruktur, der nu bliver igangsat

• Mulighed for en slags før-screening af de projekter, der 
måtte være langt fremme
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