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Byggeri af neurocenter stadig muligt 
  
Brønderslev Kommune har solgt en 1.999 kvadratmeter stor grund, og det mener regionsrådsmedlem Per Larsen 
nu ødelægger mulighederne for at opføre et planlagt neurorehabiliteringscenter, men det afviser 
regionsrådsformanden. ”Salget af en byggegrund ved Brønderslev Sygehus spænder ikke ben for nybyggeri af et 
nyt neurorehabiliteringscenter i Brønderslev”, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S). Der skal opføres 15 
boliger på byggegrunden.  
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Aalborg, side 18, 14. marts 2018, af Esben Heine. 
 
 
Region Nordjylland spænder ben for sygehusbyggeri 
  
Region Nordjylland spænder nu ben for, at der kan opføres et nyt genoptrænings-sygehus i Brønderslev. Karsten 
Frederiksen, der er formand for det udvalg, der behandler byggeprojekter, er meget forundret over, at regionen 
uden udbud har solgt en grund på hjørnet af Nørregade og Tolstrupvej til et byggefirma i Taars, Bo-Bedst ved 
Flemming Tonni Jensen, der i forvejen ejer de tidligere sygeplejeboliger.  
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Aalborg, side 6-7, 12. marts 2018, af Esben Heine. 
 
 
Regioner går sammen om indkøb af akutlægebiler 
    
Tidligere på året valgte Region Midtjylland at hjemtage driften af fire akutlægebiler i den østlige del af regionen, og 
nu går regionen sammen med Region Hovedstaden om at udbyde en rammeaftale, som også andre regioner vil 
kunne benytte sig af. Udover de økonomiske fordele er det også planen, at der med det fælles udbud skal skabes 
et tættere samarbejde mellem regionernes akutberedskaber.  
Kilde: Beredskabsinfo.dk, 6. marts 2018, af Lars Grøndahl. 
 
 
Fusk og favorisering gav projekt til det forkerte firma 
  
Jørgen Aakjær, tidligere forretningsfører og direktør i Arkitektfirmaet Salling-Mortensens Tegnestue, Aarhus V, 
mener, at forløbet omkring arkitektkonkurrencen om Bispebjerg Hospitals nye akuthus er en skandale af 
dimensioner. Ifølge Jørgen Aakjær har ledende medarbejdere på Bispebjerg Hospital handlet inkompetent og 
uforsvarligt. Fusk og favorisering medførte, at det forkerte projekt vandt i stedet for det, som bygherrerådgiverne 
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var enige om var det bedste. Han mener derfor, at regionen bør vise lederskab og mod og lade 
projektkonkurrencen gå om.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 16, 6. marts 2018, debatindlæg af Jørgen Aakjær, HDO, tidl. forretningsfører og direktør i 
Arkitektfirmaet Salling-Mortensens Tegnestue Aarhus V. 
 
 
Italiensk konsortium skal holdes under opsyn 
  
Den efterhånden mange gange udskudte tidsplan omkring Nyt OUH-projekt har bevirket, at Region Syddanmark 
nu står tilbage med italienske CMB/Itnera som samarbejdspartner. Trods det, at italienske firmaer historisk set 
ikke just har det bedste ry i forbindelse med danske byggerier, så er der endnu ikke kommet noget negativt frem 
om det italienske konsortium, der skal bygge Nyt OUH. Men et bud på 435 millioner under det næst billigste bud, 
giver anledning til at holde italienerne i kort snor.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 2, 5. marts 2018, Jørgen Volmer. 
 
   
Fem i spil til at bygge “Forum” 
  
Det nye hospitalsbyggeri i Skejby skal afsluttes med byggeriet af ”Forum”, som bliver en markant bygning, der skal 
fungere som vartegn for hele det store byggeri, og det vil samtidig blive en af hospitalsbyggeriets hovedindgange. I 
torsdags offentliggjorde Region Midtjylland, hvilke fem entreprenørteams, der er udvalgt til prækvalifikation på 
opgaven, og de skal nu i gang med at konkurrere om opgaven med at bygge ”Forum”.  
Kilde: Licitationen, side 7, 5. marts 2018, af Rasmus Gregersen. 
 
   
Udbud af Sundhedsplatformen i 2013 var på kanten af loven 
  
Som loven ser ud i dag, ville udbuddet af Sundhedsplatformen bryde med den. Det erkender Region Hovedstaden, 
men ifølge juraprofessor Michael Steinicke fra Aarhus Universitet, som er en af landets førende eksperter i 
udbudsret, var man allerede i 2013 på tynd is i forhold til udbuddet af Sundhedsplatformen: ”Det bærende princip 
ved udbud er ligebehandling. Derfor er det problematisk, når man ændrer på vægtningen, efter at tilbuddene er 
åbnet. Der kan sagtens ligge en overtrædelse i den konkrete sag.”  
Kilde: Politiken, side 10, 2. marts 2018, af Hans Davidsen-Nielsen og Hans Drachmann. 
 
 
Prestigebyggeri truet af utæt tag 
  
Rigshospitalets nye nordfløjsbygning har nu kurs mod yderligere forsinkelser, efter det er kommet frem, at et utæt 
tag har forårsaget, at der flere steder er kommet vand ind i bygningen. Samtidig lurer endnu en strid om, hvem der 
har ansvaret og dermed skal betale regningen. I første omgang forsinkes afleveringen af byggeriet med omkring 
seks uger, hvilket betyder at indflytningen rykkes fra 1. marts 2019 til 15. april 2019.  
Kilde: Berlingske, side 6, 14. marts 2018, af Flemming Steen Pedersen. 
 
 
Nyt sundhedshus til Fensmark 
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Et stort byggeprojekt på den tidligere plejehjems-grund i Fensmark er blevet principgodkendt af Byrådets Plan- og 
Erhvervsudvalg. Dermed rykker planerne om et sundhedshus og 36 nye boliger nærmere. "Det er en central grund, 
og et godt sted at bygge boliger og sundhedscenter. Det giver god mening," siger Daniel Lillerøi (S), formand for 
Plan- og Erhvervsudvalget. Godkendelsen betyder, at der nu sættes gang i udarbejdelsen af en lokalplan, som skal i 
otte ugers høring.  
Kilde: Sjællandske - Næstved, Faxe, Vordingborg, side 7, 12. marts 2018, af Mogens Lorentzen. 
 
 
Slagelse Sygehus er det første med ny certificering 
  
Slagelse Sygehus’ nye afdelinger til fødsler, børn og medicinske patienter har som det første sygehusbyggeri i 
Danmark modtaget bæredygtighedscertificeringen DGNB Guld. Sygehuset modtager blandt andet certificeringen, 
fordi den har fået fuldt pointantal i en række af de kriterier, der har direkte effekt på brugerne. “Det er dejligt at få 
et certifikat på, at vores nye sygehusafdelinger er skabt med fokus på bæredygtighed,” siger sygehusdirektør Vagn 
Bach.  
Kilde: Sjællandske - Slagelse, Sorø, Kalundborg, side 6, 6. marts 2018, af Mette Kjær Nielsen. 
 
 
Redegørelse kritiserer budgetoverskridelse 
  
Det møder kritik i en redegørelse, at det var Bispebjerg Hospital, som tilbageholdte oplysninger for politikerne om 
en budgetoverskridelse på 298 millioner kroner på et akuthus. I redegørelsen står der blandt andet: "Ved at 
tilbageholde oplysningen fratog projektorganisationen administrationen og følgegruppen muligheden for at 
udsætte sagen eller at lade oplysningen indgå i sagsfremstillingen og risikobeskrivelsen i mødesagen til 
forretningsudvalget og regionsrådet."  
Kilde: Jyllands-Posten, side 10, 2. marts 2018, af Morten Pihl og Thomas Vibjerg. 
 
 
Prisforskellen i Nyt OUH-udbud gør regionspolitikere utrygge 
  
Flere partier i regionsrådet er utrygge efter at Fyens Stiftstidende og TV2/Fyn har afdækket, at politikerne reelt kun 
kunne vælge et italiensk konsortium til at stå for Nyt OUH's to største byggeopgaver. Men italienerne var de 
billigste. Morten Weiss-Pedersen (K) undrer sig over, at nordiske entreprenører er så meget dyrere end det 
italienske konsortium. ”Jeg havde været meget mere tryg ved, at der havde været et fjerde tilbud, der lå 
prismæssigt tættere på,” siger han.   
Kilde: Fyns Amtsavis, side 12, 1. marts 2018, af Tore Bønke Jeppesen. 
 


