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Nyt Aalborg Universitetshospital inviterer offentligheden ind
I søndags åbnede Region Nordjylland dørene for offentligheden til byggepladsen i Aalborg Øst, hvor det nye
supersygehus bliver bygget. Folk havde mulighed for at få et kig på det 5,5 milliarder kroner store projekt. ”Man
begynder at kunne se nogle af konstruktionerne, så man vil kunne få en fornemmelse af, hvad vi har gang i. Hvor stort
byggeriet i virkeligheden er, og hvor højt der er til loftet,” lovede projektdirektør hos Region Nordjylland Niels
Uhrenfeldt.
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Vendsyssel, side 14-15, d. 2. september 2017, af Birgitte Bove.

"Vi bygger for livet"-kampagne i søndags
Den 3. september åbnede tre hospitaler dørene op under overskriften: ”Vi bygger for livet.” Det er Danske Regioner, som
står bag arrangementet. Hospitalsdirektør på Viborg Hospital, Lars Dahl Pedersen, siger: ”Vi vil gerne vise, at
hospitalsbyggeriet handler om at skabe bedre rammer om patienternes behandling. Om at give dem moderne og lyse
rammer, som de kan trives i og finde rundt i.” Regionshospitalet Viborg udvider og bygger om for i alt 1,16 milliarder
kroner.
Kilde: Skive Folkeblad, side 28, d. 31. august 2017, af redaktionen.

Totalentreprise i milliardklassen på Nyt Odense Universitetshospital splittes op i mindre dele
Ved at opsplitte en totalentreprise i milliardklassen i mindre dele, vil Region Syddanmark styrke konkurrencen på Nyt
Odense Universitetshospital. Nu får mellemstore entreprenører mulighed for at komme i betragtning til det nye
sygehusbyggeri på Fyn. Regionen har besluttet at dele en totalentreprise på 1,6 milliarder kroner op i fire mindre
totalentrepriser. Tidligere har det været planen, at byggeriet skulle udbydes som en samlet totalentreprise. Det er dog
stadig muligt at aflevere et samlet tilbud på alle fire dele.
Kilde: Licitationen, side 4, d. 30. august 2017, af Morten Munk Andersen.

5.700 enestuer i 2025 på landets nye og udbyggede sygehuse
I år 2025, når landets nye og udbyggede sygehuse står klar, så er der mere end 5.700 private sengestuer til rådighed for
patienter. ”Når man har det rigtig skidt og måske endda livstruende skidt, så er det godt for patienten, at det samarbejde,
der skal være med læge, sygeplejerske eller andre behandlere, foregår uden at en masse andre sidder og overhører, hvad
der skal ske, og hvorfor det skal ske,” siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.
Kilde: BT, side 12, d. 26. august 2017, af Julie Laurs Bundgaard.

Koldings nye supersygehus bliver farverigt
På Koldings nye supersygehus spiller farver en helt særlig rolle, når det kommet til valget af døre. Det er arkitektfirmaet
Schmidt Hammer Lassen, der har valgt farverne til sygehusbyggeriet, og projektet har haft fokus på kvaliteten af
arkitekturen. “Vi har arbejdet med tre farvepaletter til Kolding Sygehus, som grundlæggende består af en blå, grøn og
gylden palet, der hver især bidrager med forskellige udtryk afhængigt af rummets formål, siger arkitekt Kasper Heiberg
Frandsen.
Kilde: Kolding Ugeavis, side 2, d. 26. august 2017, af redaktionen.

Åbent hospital på Regionshospitalet i Randers
På Regionshospitalet i Randers var der i søndags rundvisning på den nye akutmodtagelse. En række af landets hospitaler
åbnede dørene i forbindelse med den landsdækkende begivenhed Åbent Hospital “Vi bygger for livet”. Jonas Dahl,
hospitalsdirektør, sagde: “Vi ser frem til at byde store og små velkommen i vores akutmodtagelse. Vi vil gerne give alle
interesserede borgere mulighed for at besøge vores nye byggeri og se faciliteterne her.”
Kilde: Randers Amtsavis, side 3, d. 25. august 2017, af EXP.

Virtuelt mødested i forbindelse med udbud af Universitetshospitalet i Køge
I forbindelse med et udbud opfører Region Sjælland et virtuelt mødested for virksomheder. Man vil nemlig gerne
understøtte, at så mange som muligt får mulighed for at være med på totalentreprisen om nybyggeri til Sjællands
Universitetshospital i Køge. Helle Gaub, projektleder ved Region Sjælland, siger: “Det er samme program, som Odense
Letbane bruger, at vi har tænkt os at bruge. Der kan ligge mange gevinster i gentagelseseffekten for byggeri af
standardrum.”
Kilde: Licitationen, side 6, d. 24. august 2017, af Jane Schmidt Klausen.

Første spadestik taget til nyt sygehus i Gram
Første spadestik er taget til det nye sygehus i Gram, og det blev en festdag. ”Sikke et hus vi skal til at bygge, og vi kan
godt glæde os. Og skulle man være lidt poppet, kunne man vel sige: "Kom til Gram med dit barn, prøv motorikbanen og
tag en bog med hjem". Der er ingen tvivl om, at Gram kommer endnu mere på landkortet”, siger Allan Emiliussen (V), der
er formand for Kultur og Fritidsudvalget i Haderslev Kommune.
Kilde: www.ugeavisen.dk, d. 18. august 2017, af Ella Warming.

