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Projektbeskrivelse: Pejlemærker for
vidensdeling om sygehusbyggeri
1: Projektbasis
1.1: Projektidentifikation
Pejlemærke

Totaløkonomi

Projekt titel

Totaløkonomiske sammenhænge i kvalitetsfondsbyggerierne

Dato + version

21-06-2011 version 0.2

Godkendelse

14.06.2011

1.2: Projektansvarlige
Projektledende region
eller gruppe

Danske Regioner

Deltagende regioner

Alle fem regioner

Projektleder

Anders Andersen, chefrådgiver i Danske Regioner, aa@regioner.dk
Marlene W. Würgler, seniorkonsulent i Danske Regioner, mww@regioner.dk

Projektgruppe

Birgitte Leolnar; birgitte.leolnar@regionh.dk
Kirsten Eklund, Region Sjælland; kie@regionsjaelland.dk
Lars Jørgen Andersen, Region Syddanmark;
lars.jorgen.andersen@regionsyddanmark.dk
Flemming Bøgh Mikkelsen, Region Midtjylland; flemming.boegh@stab.rm.dk
???, Region Nordjylland
Christina Carlsen, seniorkonsulent i Danske Regioner; cca@regioner.dk
Michael Krogh; konsulent i Danske Regioner; mik@regioner.dk
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2: Projektbeskrivelse
Formål

Projektet gennemføres for at øge vidensniveauet i regionerne om anvendelse
af totaløkonomiske beregninger i kvalitetsfondsbyggerierne, herunder kendskab til de beregningsmodeller, som allerede anvendes i regionerne og de modeller, som er på markedet.

Mål og leverancer

Når projektet er afsluttet, er følgende opnået:
• Der er gennemført en kortlægning af relevante beregningsmodeller,
både modeller, som anvendes af regionerne og deres rådgivningsfirmaer, og øvrige beregningsmodeller på markedet.
• Der er gennemført en kortlægning af de behov, som regionerne har til
anvendelsen af totaløkonomiske beregningsmodeller.
• Der er afholdt en workshop, hvor resultaterne af kortlægningen præsenteres og drøftes.
• Projektgruppen har taget stilling til en eventuel videreførsel af projektet, herunder hvilke områder der med fordel kan arbejdes videre med
vidensdeling mellem regionerne. Projektgruppen kommer i givet fald
med forslag herom til styregruppen.

Afgrænsning

Projektet skal i første omgang ikke munde ud i udviklingen af egentlige beregningsmodeller.

Fremgangsmåde/metode Projektet gennemføres i følgende faser:
• Det aftales i projektgruppen, hvilke emner som skal afdækkes i kortlægningen, og hvordan denne skal gennemføres.
• Der gennemføres herefter en kortlægning/vidensopsamling i regionerne med bistand af et konsulentfirma.
• Konsulentfirmaet udarbejder en rapport over resultaterne af kortlægningen, som præsenteres på en workshop.
• Projektgruppen afrapporterer til styregruppen og kommer med forslag
til projektets eventuelle videreførsel, herunder med forslag til eventuelle områder, hvor der med fordel kan arbejdes videre med vidensdeling mellem regionerne.
Succeskriterier

Formålet med projektet anses for opfyldt, når der er etableret et udbygget
vidensgrundlag i regionerne om de muligheder, der er i at anvende totaløkonomiske beregningsmodeller, og når der er taget stilling til, på hvilke områder
der eventuelt kan arbejdes videre med mere vidensdeling på området.

Forudsætninger og afhængigheder

•

•
•
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Projektet skal tage hensyn til, hvilke krav Erhvervs- og Byggestyrelsen
eventuelt vil stille til totaløkonomiske beregninger som følge af statsbyggeloven og hvilke krav der eventuelt vil blive stillet fra Indenrigs- og
Sundhedsministeriet i forbindelse med den endelige udmøntning af
kvalitetsfondsmidlerne.
Projektet skal sikre koordination og sammenhæng med det arbejde,
som udføres i erfagruppen om økonomistyring i byggerierne.
Der synes ikke umiddelbart at være afhængighed af andre pejlemærker
i vidensdelingsprojektet.
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Milepæle for projektets leverancer:
•
•
•
•
•

14. juni 2011: Godkendelse af projektbeskrivelse i styregruppen.
November 2011: Første møde i projektgruppen.
December 2011 - Februar 2012: Vidensopsamling ved konsulentfirma.
Marts 2012: Workshop
April 2012: Afrapportering til styregruppen.

Projektets starter i november 2011 og slutter i april 2012.
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