Med kvalitet som ledestjerne
Sygehusbyggeri med patienten i centrum
Regionerne investerer i de kommende år 41.4 mia. kr. i nybyggeri, udbygning og renovering af sygehuse. Byggerierne
bliver opført over en periode på 10-15 år. Investeringerne
i sygehusstrukturen og nye fysiske rammer tager afsæt i
behovet for øget specialisering. Vi samler behandlingerne
på færre enheder for at øge den faglige kvalitet og udnytte
ressourcerne bedst muligt. Moderniseringen af de fysiske
rammer er central for den regionale kvalitetsdagsorden og
målsætningen om at sætte patienten i centrum og styrke
sammenhængen i patientforløbene.

Centrale temaer i sygehusbyggeri

Muligheder: Moderne og fremtidssikret
sygehusstruktur

•

Med investeringerne realiseres de fem regioners sygehusplaner og visioner for fremtidens sundhedsvæsen, ud
fra devisen: Kvalitet fremfor nærhed. Målet er at bygge
sygehuse, der er med til at skabe et fremtidssikret og
sundhedsfagligt bæredygtigt samt et mere effektivt sygehusvæsen.
• Kvaliteten skal løftes, og der skal skabes værdi for
patienterne. Effektiviteten skal øges gennem effektive patientforløb, nytænkning af organisering og
arbejdstilrettelæggelse samt rationel teknologianvendelse.
• Sygehusene skal udnytte egne og patienternes ressourcer optimalt
• Investeringerne skal fungere som erhvervsfremme
for dansk erhvervsliv og som udstillingsvindue for
moderne hospitalsløsninger.

Regionerne arbejder med at indfri visionerne via et systematisk og kontinuerligt fokus på en række centrale
temaer:
•

•
•

•

•
•

Udfordringer: Mange ubekendte
Regionerne bygger til en fremtid, som ingen endnu ved,
hvordan ser ud. Behandling og logistik skal i nogle tilfælde understøttes af teknologi og innovative løsninger, der
endnu ikke er opfundet. Ingen kender de nye sygehuses
tilgang af patienter 20 år frem i tiden. Derudover vil samspillet og grænserne mellem de forskellige sektorer i sundhedsvæsenet formentlig se anderledes ud om 10-15 år.

Løsning: Fleksibelt byggeri
Et af de helt centrale omdrejningspunkter for de nye sygehusbyggerier er derfor at bygge fleksibelt, så de forskellige rum, funktioner og områder i sygehusene kan
udvides, konverteres eller erstattes nemt og uden for
store omkostninger.

•

•

Nytænkning og innovation: Gælder både nye ledelsesformer, organisering og arbejdsgange – og
brugen af ny teknologi til at understøtte sammenhængende og mere effektive patientforløb. Regionerne henter f.eks. inspiration fra andre brancher.
Fleksibilitet: Rum og funktionalitet skal nemt kunne ændres i takt med udviklingen af ny teknologi,
ændrede sygdomsmønstre og patientflow.
Planlægning og analyse: Foranalyser som mockups af sengestuer og analyser af rumudnyttelse skal
fremtidssikre de nye sygehuse.
Design og arkitektur: Arkitekturen kan i sig selv
bidrage til helbredelse og øget patientsikkerhed.
F.eks. nedbringer enestuer antallet af infektioner og
patientfald og øger den patientoplevede kvalitet.
Erfaringsudveksling – også fra udlandet: Opsamling af erfaringer og inspiration fra andre moderne
sygehusbyggerier er integreret i byggerierne. Regionerne deler viden og udvikler fælles løsninger, som
bruges aktivt i byggerierne.
Brugerinddragelse: Personalets, patienters og
pårørendes behov og forventninger til sundhedsvæsenets ydelser tjener til inspiration i processen.
Cleantech: Miljø- og energieffektive løsninger bidrager til at optimere ressource- og energiforbruget og
reducere driftsomkostningerne. Danske cleantechvirksomheder kan vise, hvordan deres løsninger kan
anvendes i højt specialiseret byggeri.
Eksport af know-how: Danske ingeniører, arkitekter og andre byggerieksperter opbygger stor viden
om moderne sygehusbyggeri, som de kan bruge i
udbud og licitationer på lignende opgaver i udlandet.
Erhvervsudvikling: Regionale innovationsenheder
skal styrke offentligt-privat samarbejde om produktudvikling inden for sundheds- og velfærdsteknologi.
Fornyelsesfonden etablerer et regionalt-statsligt
partnerskab om sundheds- og sygehusinnovation.

