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ORIENTERING
Projektets formål er at samle skopifunktioner og at udflytte del af nuværende funktioner på
Middelfart Sygehus.
Den 23. juni 2008 blev der på Nyborg Sygehus afholdt et igangsætningsmøde. Her blev
beslutningen, at nærværende Idéoplæg skulle udarbejdes med henblik på anlægsbevilling.
Baggrunden er, at elektive organkirurgiske patienter i september 2008 flyttes fra Middelfart
Sygehus til Nyborg Sygehus, og at skopier fra Middelfart, OUH og Svendborg samles på Nyborg
Sygehus.
Projektet betinger såvel gennemførelse af anlægsarbejder som anskaffelse af apparatur.
Nærværende Idéoplæg omfatter anlægsarbejderne; men omtaler også apparatursiden.
Det er en forudsætning for flytning henholdsvis samling af funktionerne, at der også anskaffes
apparatur – kan være eksist. fra Middelfart Sygehus suppleret med nyt eller alene nyanskaffelser.
På grund af sagens hastekarakter har der ikke været afholdt indledende og sonderende
brugemøder, ligesom Medicoteknisk Afdeling og Hygiejnekommitéen ikke har været involveret.
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STAMOPLYSNINGER
•
•
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Bygning 10 er beliggende på OUH Svendborg sygehus, sygehusenheden i
Nyborg, Vestergade 17, 5800 Nyborg
Bygning 10 er opdelt i bygningerne A, B, C, D og E (tilbygning, opført i 2006).
Bygning 10A – 10C udgør på etage 1 og 2 tidligere sengeafdelinger. Etage 2
anvendes kun i begrænset omfang til ambulatorievirksomhed, mens etage 1 er i
brug – dels som medicinsk daghospital, dels som sengeafsnit.

GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE
•

•
•

•
•

•

I forbindelse med Region Syddanmarks beslutning om en ændret anvendelse af
OUH Middelfart Sygehus er én af de funktioner, der skal skabes plads til andre
steder, skopifunktionen. Med oprettelsen af et skopicenter på sygehusenheden i
Nyborg vil det være muligt at udskille de elektive skopier, således at kun akutte
skopier udføres på OUH Odense Universitetshospital og OUH Svendborg Sygehus
Det nye skopicenter skal udføre både medicinske og kirurgiske skopier.
Af referat fra mødet den 23. juni 2008 fremgår en opstilling af antal gennemførte
skopier i 2007 og forventede i 2008. Antallet af koloskopier er forventes i 2008 at
stige med 25 %, svarende til 5.347. Heraf forventes 90% at blive udført på
ambulante patienter
Endvidere retableres én operationsstue, således at de organkirurgiske aktiviteter
fra Middelfart kan flyttes hertil. Ibrugtagning af denne stue kræver ikke større
bygningsmæssige ændringer, men der er behov for inventar og apparatur
Skopicentret forventes placeret i bygning 10C, etage 0. Her er dels medicinsk
ambulatorium, del skopifunktioner. Skopicentret indrettes i forlængelse af det
eksist. skopiområde. Da denne del af bygningen blev gennemrenoveret samtidig
med bygning af 10E, opfylder afdelingen allerede gældende myndighedskrav
Genhusning af det nuværende medicinske ambulatorium bliver på etage 2 i
bygning 10A og 10C. Af hensyn til en hensigtsmæssig udnyttelse af arealerne på
denne etage og de hermed forbundne daglige driftsudgifter flyttes det medicinske
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daghospital samtidig hertil fra etage 1 i samme bygning. Herved samles de
medicinske funktioner på én etage.
Herefter vil sengeafsnit i bygning 10C henstå ubenyttet til evt. senere dispositioner
De afledte organisatoriske forhold som konsekvens af samling af skopierne i et
center på Nyborg Sygehus er ikke omtalt her.

•
•
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FUNKTIONSBESKRIVELSE
•

Det nye skopicenter skal rumme 5 skopistuer fordelt på 2 koloskopistuer, 2
gastroskopistuer og 1 sigmoideskopistue
Der skal udføres tilpasning af de bygnings- og installationsmæssige forhold,
herunder en omlægning af eksisterende skyllerum med henblik på en forøgelse af
vaskekapaciteten
Der skal etableres 3-4 omklædningskabiner
Indflytning af den medicinske funktion forudsætter en tilretning af de tidligere
sengeafsnit i bygningerne 10 A og C på etage 02 samt 10 C på etage 00, herunder
etablering af ventilation i 3 rum i det tidligere sengeafsnit
Tidligere opholdsrum skal ændres til kontorer.
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LOKALISERING
•

Etablering af skopicentret skønnes at kunne rummes i den eksisterende
bygningsmasse
Ombygningsomfanget er af en sådan størrelse, at der må forventes at skulle
ansøge om byggetilladelse
Projektet vurderes ikke at komme i konflikt med de planlovsmæssige vilkår for
området.

•
•
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TIDSPERSPEKTIV
•
•
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INTERESSENTER
•
•
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Projektet fremlægges på regionsrådets møde den 25. august 2008 med henblik
bevilling
Etablering af ny operationsstue er afhængigt af leveringstid på op-leje, som er 4
uger. Stuen forventes at kunne være klar til installering af op-leje i september 2008
Gennemførelse af brugermøder for omflytning af medicinske funktioner og
etablering af skopicenter kan gennemføres i september 2008
Projektering, prisindhentning og myndighedskrav påregnes udført i oktober 2008
Ibrugtagning af de medicinske funktioner forventes pr. januar 2009
Ibrugtagning af skopicentret forventes primo april 2009
Foranstående forudsætter senest i september 2008 stillingtagen til evt.
genanvendelse af inventar og apparatur fra Middelfart Sygehus.

Projektets eksterne interessenter er entreprenører, leverandører af
inventar/apparatur, evt. rådgivere samt plan- og bygningsmyndigheder
Projektets interne interessenter er OUH, POS og Bygningsafdelingen.

RISIKO
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ØKONOMI
•
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Den projektmæssige usikkerhed vurderes at være begrænset, da bygningerne
allerede i en årrække har været anvendt til behandlingsmæssige formål og som
sådan er bekendt
Den projektmæssige usikkerhed vurderes at være begrænset, da bygningerne
allerede i en årrække har været anvendt til behandlingsmæssige formål og som
sådan er bekendt
I forhold til den tidsmæssige faktor kan man risikere, at funktionerne i Middelfart
(som følge af evt. manglende personale) må ophøre, før Nyborg er klar til brug
Projektets økonomiske usikkerhed er betydelig, idet den nødvendige
bearbejdningsgrad ikke har kunnet gennemføres pga. sagens hastekarakter
Den aktuelle uklarhed over hvor meget udstyr, der kan påregnes overflyttet fra
Middelfart Sygehus rummer en betydelig økonomisk usikkerhed på det
foreliggende grundlag. Se pkt. 8 herom.

I investeringsoversigten er der ikke afsat rådighedsbeløb til formålet
Finansiering af medicoteknisk inventar og apparatur kan overvejes fra den i
investeringsoversigten afsatte låneramme
Anlægsarbejderne for indretning af skopicenter og indflytning af funktioner fra
Middelfart Sygehus inkl. afledte lokalerokeringer på Nyborg Sygehus er skønnet til
i alt 4,5 mio. kr. ved indeks 121,8
Baseret på størst mulig genanvendelse af eksist. inventar og apparatur fra
Middelfart Sygehus er der skønnet behov for 3,0 – 6,0 mio. kr. ved indeks 121,8.
Beløbet indeholder udgifter til demontering og geninstallering
Hvis der alene skal indkøbes nyt inventar og apparatur, er behovet skønnet til 5,5
mio. kr. ved indeks 121,8
I begge tilfælde er der forudsat indkøb af i alt 12 nye skoper samt størst mulige
genanvendelse af eksist. skopier
Driftsudgifter til afledt teknisk drift er skønnet til 1,0 mio. kr./år, heraf 0,3 mio. til
vedligeholdelse af skoper
Der er ikke her vurderet konsekvenser for personaleudgifter o.l.

KONKLUSION
På baggrund af undersøgelserne vedr. lokalebehov, herunder funktion, økonomi, tid,
lokalisering samt foreløbig vurdering af risiko er der foretaget en samlet afvejning i
projektet. På denne baggrund indstilles
at der udføres anlægsarbejder på Nyborg Sygehus for etablering af skopicenter og
indflytning af del af funktioner fra Middelfart Sygehus
at der meddeles anlægsbevilling til bygge- og installationsarbejder på 4,5 mio. kr.
(indeks 121,8) med frigivelse af rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. i 2008 og 1,5 mio. kr. i
2009
at der meddeles anlægsbevilling til inventar og apparatur på 6,0 mio. kr. (indeks
121,8) med frigivelse af rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. i 2008 og 3,0 mio. kr. i 2009,
idet der senest i september 2008 tages stilling til omfang af genbrug fra Middelfart
Sygehus
at sygehusets driftsøkonomi fra 2009 korrigeres for merudgifter til bygningsdrift og
vedligeholdelse af skoper.
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