UDKAST
Delforslag - KLIPLEV
Gennemførelse af akutplan/sygehusplan for Region Syddanmark
Den permanente sygehusstruktur i Sønderjylland med nyt akutsygehus i Kliplev
1. Den permanente løsning
Akutplanen fastlægger, at der skal bygges et nyt sønderjysk akutsygehus, som skal rumme alle de
stationære funktioner fra det sønderjyske område. Der er en række faglige, servicemæssige og
driftsmæssige fordele ved denne løsning, frem for at udbygge de eksisterende sygehuse i
landsdelen.
Det nye akutsygehus placeres ved Kliplev i tilknytning til den nye motorvejsstrækning fra
Sønderborg. Det nye sygehus i Sønderjylland erstatter sygehusene i Sønderborg og Aabenraa.
Aabenraa Sygehus nedlægges på længere sigt som somatisk sygehus, idet Aabenraa Sygehus
omdannes til psykiatrisk sygehus. Sønderborg Sygehus frasælges.
Befolkningsunderlaget for et sønderjysk akutsygehus i Kliplev er beregnet til 203.000 indbyggere
Prisen er vurderet til ca. 3,331 mia. kr. incl.helikopterlandingsplads, medicoteknisk udstyr, inventar
og IT-udstyr, men excl. grundkøb og p-pladser. Grundkøb vurderes til at koste 30 mio. kr. og ppladser 44 mio. kr. (1750 p-pladser). I alt 3,405 mia. kr.
Til det nye sygehus i Kliplev vurderes der at være behov for 105.000 m2.
Afledte konsekvenser for Sygehus Lillebælt: Behov for ekstra 9.000 m2 og anlægsudgifter på ca.
209 mio. kr.
Afledte konsekvenser for Sydvestjysk Sygehus: Behov for ekstra 6.000 m2 og anlægsudgifter på ca.
135 mio. kr.

Baggrund for forslag til placering i Kliplev:
- Lever op til Sundhedsstyrelsens anbefaling til befolkningsunderlag.
- Central placering for alle sønderjyder tæt ved motorvej og jernbane
- Central placering i Sønderjylland og med let adgang fra Tyskland og den øvrige del af
Region Syddanmark i forhold til rekruttering af medarbejdere
- Optimal placering i forhold til et grænseoverskridende samarbejde
- Optimale driftsmæssige vilkår pga. samling af den stationære aktivitet ét sted
- Mulighed for at indarbejde servicemæssige forbedringer for patienterne, herunder indretning
af en-sengs stuer.
- Mulighed for at udnytte de driftsmæssige gevinster herunder bl.a. logistik ved et nybygget
sygehus.
Der skal arbejdes videre med Aabenraa Kommune og Miljøcenteret i Odense om de
planlovsmæssige forhold, herunder udarbejdelse af VVM-redegørelse.
Akutbilen i Sønderborg nedlægges, når lægebilen i Aabenraa flytter til det nye sygehus i Kliplev.
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Provenu ved salg af Sønderborg Sygehus udgør ifølge den offentlige vurdering 823 mio. kr. Det
skal understreges, at det er meget usikkert, om sygehusene kan sælges til denne pris.
De samlede udgifter ved forslaget vurderes alt i alt at beløbe sig til 2,9 mia. kr. forudsat, at det er
muligt at sælge Sønderborg Sygehus til den offentlige vurdering.
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