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Det spritnye Aarhus Universitetshospital aflyser operationer 
Hospitalet har problemer med at få de nyindflyttede kirurgiske afdelinger på supersygehuset Skejby til at fungere, 
og derfor må hospitalet aflyse 70 planlagte ortopædkirurgiske operationer. Blandt problemerne er vandskade, for 
få instrumenter, flyverust i rene operationssæt, en sterilcentral, der ikke fungerer, og så har personalet ikke fået tid 
til at træne i de nye omgivelser. Hospitalsdirektør Poul Blaabjerg udtaler, at der er rettet op på situationen nu. 
Kilde: Magasinet Pleje 

 
(Nyhederne herunder leveres af Retriever Danmark) 

 
Driftsmaterialet til hospitalsbyggeri i Horsens afleveret 
Driftsmaterialet til den nye del af Hospitalsenheden Horsens er afleveret digitalt, hvilket giver bygherren fuldt 
overblik over den nye bygning. Projektchef Bjarne Tang Lauridsen, Region Midtjylland udtaler: “Afleveringen er en 
vigtig proces i forhold til byggeprojektets succes, og omfanget af mangler ved aflevering er ofte et tema i 
diskussioner om forbedring af byggeriets kvalitet og produktivitet. Manglerne koster tid og penge og derfor er der 
en fælles interesse i at gøre en indsats for at forbedre processen frem mod afleveringen.”  
Kilde: www.estatemedia.dk, onsdag den 4. Juli 2018, af Søren Duran Duus. 
 

Region Hovedstaden indgår forlig med C.F. Møller i sagen om Bispebjerg Hospital 
Sagen om Bispebjerg Hospitals snyd med en arkitektkonkurrence om at tegne et nyt akuthus til 1,5 milliarder 
kroner kommer til at koste Region Hovedstaden 14 millioner kroner i erstatning til C.F. Møller. I november i fjor 
fastslog klagenævnet i en historisk hård afgørelse, at Bispebjerg Hospital brød udbudsreglerne ved bl.a. ulovligt at 
favorisere KHR Arkitekter, videregive fortrolig information til KHR Arkitekter og handle åbenbart usagligt i 
forbindelse med vurderingen af, hvem der skulle vinde opgaven.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 6, d. 22. juni 2018, af Thomas Vibjerg og Morten Pihl. 

 
EU's grundprincipper skal overholdes i udbud af tjenesteydelser på sundhedsområdet 
I en ny afgørelse understreger EU-Domstolen, at EU-landenes myndigheder har en forpligtelse til at sikre 
overholdelsen af de grundlæggende EU-retlige principper i forbindelse med udbud af tjenesteydelseskontrakter 
inden for sundhedsområdet. Det gælder også kontrakter, som har en klar grænseoverskridende karakter, selvom 
de almindelige regler for udbud ikke finder anvendelse. Myndighederne skal således sikre, at ensartede forhold 
behandles lige, medmindre der er objektive grunde for at behandle forholdene forskelligt.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 16, d. 21. juni 2018, af Hans Sønderby Christensen og Patrick Goergen. 


