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Reformudspil: Regeringen vil nedlægge regionerne 
På pressemødet i Spejlsalen i Statsministeriet onsdag formiddag fremlagde seks af regeringens ministre et udspil, hvor de 
fem regioner bliver nedlagt, men hvor Sundhedsvæsenet Danmark oprettes. ”En ny national myndighed”, som statsminister 
Lars Løkke Rasmussen (V) kaldte den. Sundhedsvæsenet Danmark skal have fem forvaltninger under sig, som skal dække 
samme geografiske område, som regionerne gør nu. Forvaltningerne skal være ansvarlig for driften af sygehusene. 
Derudover vil regeringen oprette 21 sundhedsfællesskaber, som skal bygges op omkring de 21 nuværende akutsygehuse. De 
skal styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger og sikre, at patienter får samme behandling, 
uanset hvor i landet man bor. Regeringen vil bruge 6 mia. kr. på en nærhedsfond fra 2020 til 2025, som bl.a. skal sikre flere 
ambulancer, akutbiler og akutlægebiler i områder, hvor behovet er størst. Reformen skal nu forhandles i Folketinget. 
Kilde: Altinget.dk, d. 16. januar 2019, af Freja Søgaard. 

 
Nyt demensplejehjem på vej i Varde Kommune 
I Ølgod i Varde er et ny demensplejehjem på vej. Projektet skal rumme 32 almene plejeboliger og tilhørende servicearealer 
på godt 3.000 m2. I servicearealet skal der blandt andet etableres personalerum, aktivitetsrum og faciliteter til minimum seks 
daghjemspladser. Der er særligt fokus på at skabe udemiljøer, som understøtter fysisk aktivitet og udeliv, hvor borgere med 
demens, pårørende og medarbejdere kan færdes trygt i de grønne områder. Det er Arkitektfirmaet Rum, der er totalrådgiver 
på projektet. Teamet bag er startet på byggeprogram og indledende studier. Det forventes at projektet kan tages i brug i 
starten af 2021. 
Kilde: Magasinet Pleje, d. 9. januar 2019, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
 

Det nye Aarhus Universitetshospital Psykiatrien officielt indviet 
Det 50.000 m2 store psykiatribyggeri blev officielt indviet i onsdags. Patienter fra børne- og ungdomspsykiatrien havde lavet 
en lyserød snor til lejligheden, som regionsrådsformand Anders Kühnau fik æren af at klippe. Der var også en sms-hilsen fra 
Kronprinsesse Mary. 10.000 af centerets m2 er til retsmedicinsk afdeling og de resterende 40.000 m2 er børne- og 
voksenpsykiatri. Der er 257 sengestuer – 34 til børne- & ungdomspsykiatrien, 160 til voksenpsykiatrien og 63 til 
retspsykiatrien. Projektet har haft et budget på 1,3 mia. kr. og er opført som OPP. 
Kilde: Building-Supply.dk, d. 17. januar 2019, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
 
 
(Nyhederne herunder leveres af Retriever Danmark) 
 
Om sundhedsreformen: Effektive sygehuse skal sikres af tæt dialog 
Licitationen skriver i sin leder om statsministerens udspil til en reform af sundhedssystemet. Statsministeren bliver rost for 
forslaget, men Licitationen mener samtidigt, at der er mange løse ender. "Det gælder for eksempel beslutningen om ikke at 
investere i it-systemer som kan tale på tværs af de fem regioner. Og det gælder de voldsomme forsinkelser på en stor del af 
de igangværende sygehusbyggerier," skriver lederskribenten.  
Kilde: Licitationen, side 4, d. 17. januar 2019, af Klaus Tøttrup. 

 
Privathospitaler håber på nye muligheder med nationale udbud 
Regeringens sundhedsreform kan give privathospitaler nye muligheder med nationale udbud. Det mener branchedirektør 
Jesper Danneris Luthman fra Sundhed Danmark. "I dag laver fem regioner hver deres udbud på eksempelvis 
knæoperationer. Et samlet udbud giver en større volumen til privathospitalerne, som til gengæld kan tilbyde en lavere pris. 
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Det kan blive et win-win", siger han. Nis Alstrup, administrerende direktør på Aleris-Hamlet, mener det er for tidligt at håbe 
på. "Nu skal vi selvfølgelig se, hvordan forslaget ender i sidste ende,” siger han.  
Kilde: Børsen, side 18-19, d. 17. januar 2019, af Morten Crone, Morten Munkholm. 
 

Region Sjælland investerer 650 millioner i Nykøbing F. Sygehus 
Region Sjælland vil frem mod 2030 investere mere end 650 millioner kroner i at skabe gode fysiske rammer på Nykøbing F. 
Sygehus. Det sker på baggrund af, at Regionsrådet mandag godkendte et idéoplæg til anden etape, og i samme omgang 
frigav politikerne den første portion penge - 5,3 millioner kroner - til arbejdet. Det ventes, at byggearbejdet af det nye 
sygehus kan gå i gang i 2020, og at akutsygehuset er bygget færdigt med alle elementer i 2028.  
Kilde: Licitationen, side 7, d. 9.januar 2019, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 


