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(Nyhederne leveres af Retriever Danmark) 
 

 
Egedal Byråd vedtog et budget der peger fremad 
 
Da Egedal Byråd andenbehandlede og vedtog budgettet for 2020-2023, fremgik det tydeligt, at 
budgettet er et, der peger fremad. Charlotte Haagendrup (K) glæder sig især over, at der er kommet 
ekstra penge til anlægsinvesteringerne til idrætslivet, til forenings- og erhvervslivet og at både 
projektet "et demensvenligt Egedal" og Lydavisen fortsætter. "Forhandlingerne er foregået i god ro og 
orden med en masse humor og god stemning," siger hun.  
Kilde: Frederiksborg Amts Avis, side 13, 7. november 2019, af ross. 
 
 
Nyt sundhedshus i Ringsted er snart klar til indflytning 
 
I Ringsted Kommune er man i gang med at opføre et sundhedshus, som er en af de største 
anlægsinvesteringer, kommunen har afholdt de senere år. Sundhedshuset på 1700 kvadratmeter har 
en samlet anlægssum på 46,6 millioner kroner. Sundhedshuset skal samle praktiserende læger, 
patientforeninger, genoptræning og en række kommunale sundhedstilbud under ét tag. Det forventes 
at indflytningen vil ske omkring den 1. marts.  
Kilde: Sjællandske - Slagelse, Sorø, Kalundborg, side 20, 31. oktober 2019, af Ulla Jensen. 
 
 
Hospitalsrenovering med respekt for kulturarven 
   
De over 100 år gamle bygninger på Bispebjerg Hospital skal gennemgå en udvendig istandsættelse 
melder Nyt Hospital Bispebjerg ud. Michael Schiller, der er driftsleder på Bispebjerg og Frederiksberg 
Hospital, fortæller, at der i hospitalets kælder er gemt originale byggematerialer, så bygningerne kan 
renoveres med respekt for kulturarven. "Det er lidt af en skattekiste af gamle materialer, vi har 
liggende,” fortæller Schiller.  
Kilde: Børsen, side 2, 30. oktober 2019, af teddy. 
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Øget patientsikkerhed på Nyt Aalborg Universitetshospital 
   
Fokus på patientsikkerhed på Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU), har blandt andet udmøntet sig i 
valget af ABB-stikkontakter med pindjord frem for stikkontakter med dansk jord eller sidejord. Og det 
burde da også være helt indlysende, at patientsikkerhed er et emne, der kræver vedvarende 
opmærksomhed på et sygehus. "Begrebet patientsikkerhed er omfattende og rummer et væld af 
aspekter," siger teknisk koordinator Kaj Hyldgaard.  
Kilde: Installator.dk, 29. oktober 2019, nyhed af ABB A/S. 
 
 
Sygehusbyggeri i genudbud 
   
Budgettet til Sjællands Universitetshospital i Køge er blevet større og der er blevet løsnet op for 
kravene i et genudbud af en totalentreprise til cirka en kvart milliard kroner og de gør nu et nyt forsøg 
på at få løst opgaverne med opførelsen af en laboratoriebygning og en bygning til nuklearmedicin. 
Tidligere på året prækvalificerede Region Sjælland to konsortier til opgaven, men ingen af dem kunne 
levere det ønskede projekt inden for de økonomiske rammer på 260 millioner kroner.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 5, 28. oktober 2019, af Morten Munk Andersen. 
 
 
Afkøling på supersygehus bliver dyrere end forventet 
   
Nu viser det sig, at regningen for at afkøle de dele af det ny supersygehus i Skejby, der i sommeren 
2018 var ramt af høj varme, bliver meget højere end forventet. Region Midtjylland har reserveret 14,4 
millioner kroner til et nyt kølesystem, men efter at et eksternt rådgivningsfirma og hospitalets 
tekniske afdeling har arbejdet med den planlagte løsning, der hviler på etablering af køleflader i 
ventilationen, har der vist sig at være brug for yderligere 7,4 millioner kroner.  
Kilde: Århus Stiftstidende, side 2, 26. oktober 2019, af Henrik Ask. 
 
 
Fremtidssikrede plejeboliger skal opføres i Herlev 
    
Herlev Kommune skal indgå et samarbejde med PensionDanmark om at bygge fremtidssikrede 
plejeboliger til svage ældre i Herlev. Der er afsat en økonomisk ramme på 500.000 kroner årligt. 
Ambitionen er at plejeboligerne skal stå klar i 2023. "Vi vil skabe et nyt plejecenter, som peger ind i 
fremtiden, og som rummer nogle fysiske faciliteter og muligheder, der passer til det ældreliv, der skal 
leves i 2030 og 2040," siger Herlevs borgmester, Thomas Gyldal Petersen (S).  
Kilde: Herlev Bladet, side 2, 6. november 2019, af Alexander de Summer-Brason Welford. 
 
 
Genudbud af opførelse af laboratoriebygningen 
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Regionsrådet i Region Sjælland har godkendt et genudbud af opførelse af bygningen til laboratorier 
og nuklearmedicin på det nye Sjællands Universitetshospital i Køge, efter at ingen af de indkomne 
tilbud i august lå inden for den økonomiske ramme. Materialet er nu blevet revideret og 
omformuleret, så der skulle være en bedre overensstemmelse mellem krav og budget, og derudover 
rummer udbudsformen nu mulighed for, at de bydende har videre rammer for forslag til udformning.  
Kilde: Estatemedia.dk, 4. november 2019, af Kamilla Sevel. 
 
 
Tidsplan for Ny Psykiatri Bispebjerg er udvidet med tre måneder 
  
Region Hovedstaden har netop udpeget de entreprenører, der skal stå for opførelsen af Ny Psykiatri 
Bispebjerg i København til cirka en milliard kroner. Tidsplanen er dog blevet skubbet med tre 
måneder, da det tog ekstra tid at få gransket projektmaterialet. I begyndelsen af næste år sættes selve 
byggeriet på 22.000 kvm i gang med opstart af råhusentreprisen og planen er, at alt er færdigt i 2024. 
Samlet set er entrepriserne inden for den totaløkonomiske ramme for projektet.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 5, 1. november 2019, af Morten Munk Andersen. 
 
 
Ombygning af sengetårnet på Regionshospital Horsens 
   
De tre entreprenørvirksomheder Wicotec Kirkebjerg A/S, P. Olesen A/S og Egil Rasmussen A/S er 
blevet valgt til at udføre ombygningen af sengetårnet på Regionshospital Horsens. Renoveringen 
omfatter alle sengeetager, installationer, nyt tag og facade. Projektet skal udover at bidrage til et mere 
tidssvarende patient- og personaleforhold, også medvirke til at løse et aktuelt behov for mere plads til 
patientbehandling og -pleje. Budgettet for ombygningen af højhuset er på 225 millioner kroner.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 7, 1. november 2019, af Ida. 
 
 
Nyt byggeri til hjerneskadede 
   
Region Midtjylland sætter nu gang i et ambitiøst nybyggeri til 41 millioner kroner Hammel. Projektet 
er støttet med 9,59 millioner kroner fra den A.P. Møllerske Støttefond. Pengene skal bruges på at 
bygge en tilbygning til regionens Bo-, Rehabiliterings- og Aktivitetstilbud med 10 nye døgnpladser til 
intensiv genoptræning og rehabilitering af borgere med alvorlig hjerneskade efter endt 
sygehusbehandling.  
Kilde: Randers Amtsavis, side 12-13, 1. november 2019, af red. 
 


