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Topchef for Nyt Aalborg Universitetshospital missede vigtig deadline
Mens byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) har været i gang, er en ny lovgivning for
elinstallationer trådt i kraft. NAU skulle senest 30. juni 2020 have søgt om dispensation til at fortsætte med den
gamle lovgivning, men Niels Uhrenfeldt, som er projektdirektør, sendte ansøgningen seks dage for sent. "Det er
simpelthen en menneskelig fejl, der er sket, at vi har overset den frist der. Det er meget ærgerligt, for den har
givet os en hel masse ekstraarbejde," udtaler Uhrenfeldt.
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Aalborg, d. 22. november 2021 af Steffen de Vries og Lars Teilmann.

Kæmpe ordre til Frøslev Træ til Nyt Hospital Nordsjælland
Frøslev Træ skal levere 50.000 meter trælameller til det nye supersygehus, Nyt Hospital Nordsjælland, som er
ved at blive opført i Hillerød i Nordsjælland. Supersygehuset har valgt, at den 118.000 kvadratmeter store
bygning skal beklædes med træ. "Det nye supersygehus er et stort og ekstraordinært projekt, hvor både
arkitektur og materialer har en helt central rolle. Det er blandt vores største ordrer, og vi er stolte over at være
valgt til at skulle levere de mange tusinde meter trælameller," siger Thomas Mark Venås, udviklingschef hos
Frøslev Træ.
Kilde: Fredericia Dagblad, d. 18. november 2021 af Carsten B. Grubach.

Stop for udlicitering
I et debatindlæg skriver kandidat til kommunalvalget Rune Robert Friis (S), at han mener, at vi skal stoppe for
udlicitering af pleje og omsorg. Det er for dyrt og samtidig er det forbundet med en unødig konkurs-risiko. Der
er alt for mange ekstra udgifter forbundet med at lave udbud og udlicitere, for eksempelvis til konsulenter og
medarbejdere som skal udarbejde udbudsmateriale og føre kontrol. Han mener, at flest mulig ressourcer skal
bruge på omsorg for de ældre i stedet for udlicitering.
Kilde: Jydske Vestkysten Haderslev, side 5, 15. november 2021, af Rune Robert Friis.

Region bryder måske udbudsloven - igen
I juli fik Region Sjælland en bøde på 700.000 kr. fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for at have handlet i
strid med udbudsloven i forbindelse med indkøb af lægevikarydelser uden om udbud. Nu er spørgsmålet om
Region Sjælland igen har foretaget store indkøb af lægevikarydelser til sine regionsklinikker med det resultat, at
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lægelønningerne flyver i vejret, siger Jacob Pinborg, der er advokat og partner hos Kammeradvokaten og ekspert
i statsstøttereglerne.
Kilde: Ops-indsigt.dk, 14. november 2021, af Steen Houmark.

Det nye super-sygehus - Nyt OUH – kan blive forsinket
Nyt Odense Universitetshospital skal efter planen være færdigt i august 2023, men flere ting kan dog stadig nå
at forsinke supersygehuset yderligere. Karsten Uno Petersen (S), formand for Anlægs- og Innovationsudvalget i
Region Syddanmark, mener, at budgettet vil holde, da alle de store dyre udbud er fordelt, og de sidste store
entrepriser er igangsat. Men aktiveringsfasen, hvor bygningerne bliver testet, kan forsinke hospitalet, da
problemer undervejs skal udbedres og det kan tage et års tid.
Kilde: Jydske Vestkysten Fællessektion, d. 11. november 2021 af Nina Vibe Petersen.

Udbud på jordemoderklinikker i Hovedstaden vil aflaste fødegange
Julie Herdal Molbech, kandidat til Region Hovedstaden og folketingskandidat, Radikale Venstre, konsulent og ejer, Human
First, samt Marie Christiansen, jordemoder og medlem af Jordemødre for Ligeløn, skriver i en debat, at et udbud på en eller
flere jordemoderklinikker i Hovedstaden vil aflaste de travle fødegange og give mødrene en bedre fødselsoplevelse. I dag er
fødeområdet organiseret med store centrale fødegange, og der er sjældent plads til at udøve sit virke som jordemoder
tilfredsstillende, skriver de.
Kilde: Altinget.dk, 8. november 2021, debatindlæg af Julie Herdal Molbech, og Marie Christiansen Christiansen.

Hillerød Kommunes udbud af hjemmepleje fejlede
Hillerøds Kommunes udbud af hjemmepleje fejlede og gav ikke et eneste tilbud, men kommunen er ikke den seneste, som
står i den situation, også Ringsted Kommune stod uden tilbudsgiver på et udbud af hjemmeplejeydelser. Leverandører byder
ikke på de udbudte opgaver af hjemmeplejeydelser, blandt andet på grund af en godkendelsesmodel, hvor timepriserne
fastsættes på basis af kommunernes beregning, så man kan give borgerne mulighed for et frit valg ad den vej.
Kilde: Nb.okonomi.dk, 7. november 2021, af Steen Houmark.

Sygehusbyggeriet i Gistrup er løbet løbsk
Flere kandidater til regionsrådsvalget i Nordjylland er enige om, at styringen af sygehusbyggeriet i Gistrup ikke
er gået helt godt. Rådmand Mads Duedahl (V) mener, at det er gået "frygtelig dårligt" med styringen af
sygehusbyggeriet. Per Larsen (K), medlem af regionsrådet og desuden medlem af Folketinget, mener, at han
sammen med sine partifæller blot har kunnet se på, mens styringen er kørt af sporet, både økonomisk og i
forhold til tidsplanen.
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Aalborg, d. 6. november 2021 af Karin Trine Pedersen.

Placering for nyt plejecenter skal findes
På et møde den 9. november skal Social- og Sundhedsudvalget beslutte, hvor et plejehjem og flere plejeboliger
skal ligge i Svendborg kommune. Det fremgår at tre steder er i spil som lokation for et nyt plejecenter. En af de
brugbare grunde er på Højensvej 163 med et grundareal på 10.000 kvadratmeter. Grunden er dog privatejet, så
grunden skal først opkøbes, og der skal laves kommuneplantillæg og ny lokalplan, inden byggeprocessen kan gå
i gang.
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Kilde: www.fyens.dk, d. 5. november 2021 af Linea Marie Andersen.

Center for Psykiatris fire afdelinger samles under ét tag på Bispebjerg
På Bispebjerg Hospital står den første bygning ud af tre i det nye psykiatrisygehus færdigt på Bispebjerg i 2022.
"Som patient kommer man til at kunne se og mærke solen og lyset, både indeni i byggeriet og i de integrerede
gårdhaver," fortæller Lars Gaardhøj (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden. Når byggeriet står færdigt,
samles Psykiatrisk Center Københavns afdelinger på Bispebjerg, Frederiksberg, Rigshospitalet og Gentofte på én
matrikel.
Kilde: Magasinet Pleje, d. 5. november 2021 af Mimi Munch-Jensen.

Falck får kritik i forbindelse med udbud
Falck tabte i første omgang udbuddet om kviktests, men da de kom i spil igen, efter fyring af SOS international,
stillede de betingelser de slet ikke må. ”Det er utidigt, det Falck her forsøger at gøre. Som en stor virksomhed
med over 100 års erfaring med offentlige kontrakter er man udmærket klar over, at det må man ikke gøre inden
for udbudsreglerne,” siger Ole Helby Petersen, professor på Roskilde Universitet med speciale i offentlige udbud
og kontrakter.
Kilde: Berlingske, side 4-5, 3. november 2021, af Nicolaj Vorre, Jonas Rimer Hansen.
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