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Besluttede datoer

Planlagte aktiviteter &
forslag til temaer

Forslag til lokationer

Tors. 9. januar 14-17
Tors. 20. februar 11Aabenraa, ny
13.30
sengebygning*
Kvartalsrapport
Tors. 5. Marts 14-17
Tirs. 31. Marts 14-17
Tors. 7. maj 14-17
Kvartalsrapport
Tors. 4. Juni 14-17
Kvartalsrapport
Tors. 3. September
14-17
Ons. 23. September
14-17
Tors. 22. oktober 1417
Ons. 4. November 1417
Kvartalsrapport
Ons. 25. November
14-17
*Indvielse af sengebygning efter udvalgsmødet
Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder
og andre udvalgsmøder i 2020.
Der er udarbejdet forslag til temaer og besøgssteder (se nedenfor) for
udvalgsmøderne i 2020. Udvalget bedes drøfte temaerne og evt. supplere
mhp. udvælgelse af temaer og besøgssteder for 2020. Det tilstræbes at
hvert andet udvalgsmøde foregår på en lokation uden for regionshuset.
Til flere af nedenstående forslag knytter der sig nogle tidsmæssige
bindinger, hvorfor det er angivet sammen med forslagene nedenfor.

Bruttoforslaget til temaer for årshjulet 2020 for Anlægs- og

Innovationsudvalget.
TEMA: A: OPP Odense Voksenpsykiatrien
Lokation: Psykiatrien, Odense
Forslag til dato: 31. marts eller 7. maj 2020
Voksenpsykiatrien på NytOUH skal bygges som et OPP-projekt –
Offentligt-Privat Partnerskab. På mødet præsenteres udvalget for
udbudsmaterialet mhp. anbefaling over for regionsrådet. Som en
del af mødet får udvalget mulighed for at se nærmere på status på
byggeriet af NytOUH.
Psykiatribyggeriet på Nyt OUH kommer samlet til at bestå af ca.
25.000 kvadratmeter, hvoraf voksenpsykiatrien svarer til ca.
11.600 kvadratmeter. Psykiatrien har opbygget en mockup af
patientstuen til voksenpsykiatrien med henblik på at teste
indretning, arbejdsgange m.v.
TEMA: B: Barnets vej til blodprøvetagning
Lokation: Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus
Forslag til dato: 1. eller 2. kvartal
Projektet ’Barnets vej til blodprøvetagning’ sætter fokus på at give
børn en tryg og legende oplevelse i forbindelse med
blodprøvetagning. Projektet arbejder med forberedelse af forældre
og børn, personalets kompetencer og de fysiske rammer for
forløbet.
TEMA: C: Kunstig intelligens
Lokation: Sygehus Lillebælt
Forslag til dato: I løbet af 2020
Sygehus Lillebælt arbejder med forskellige initiativer baseret på
brugen af kunstig intelligens og prædiktion. Projektet HAIR
(Hospital Acquired Infection Registry) fokuserer på at indsamle
data om eksisterende og potentielt nye infektioner blandt
patienterne på sygehusene. Projektet DESERT vil bruge kunstig
intelligens til at vurdere mange helt aktuelle analysedata udført
under 60 minutter efter modtagelse af de akut indlagte med
henblik på at understøtte sundhedpersonalet i hurtige og sikre
diagnoser.
TEMA: D: VR i Psykiatrien
Lokation: Telepsykiatrisk Center, Odense
Forslag til dato: I løbet af 2020
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Telepsykiatrisk Center udvikler og afprøver nye teknologier bygget
på VR til indsatser for mennesker med psykiske lidelser. Der
etableres i den forbindelse et laboratorie-miljø, hvor nye
teknologier kan testes og afprøves. Konkret afprøves i øjeblikket
teknologier med biofeedback i relation til behandling af angst i
forhold til intensiteten af behandlingen, forebyggelse af tvang,
spiseforstyrrelser m.v.
TEMA: E: Ny sengebygning i Aabenraa
Lokation: Aabenraa Sygehus.
Forslag til dato: 20. februar 2020
Udvalget har fulgt fase 2 af kvalitetsfondsprojektet på Aabenraa
Sygehus gennem flere år. Midt i december 2019 forventes
sengebygningen afleveret af entreprenøren. Herefter starter en
indflytning i flere etaper. På en rundtur rundt i de færdige
bygninger vil udvalget få et indtryk af det endelige resultat og på
mødet blive introduceret til arbejdet med overtagelse af
bygningerne, flytteopgaven og forberedelse af personalet til de nye
rammer.
TEMA: F: Nyt nationalt besøgscenter for sundhed og
velfærdsteknologi v/ Healthcare DENMARK
Lokation: Forskerparken, Odense
Forslag til dato: efter sommerferien 2020
Det nationale besøgscenter i Odense etableres af Healthcare
DENMARK og Industriens Fond, som har indgået et samarbejde
med Syddansk Universitet, UCL, Odense Kommune og Region
Syddanmark. Centeret forventes at stå klar til at modtage de
første delegationer i 2020.
Centerets formål er at styrke den internationale branding af
danske produkter og løsninger inden for sundheds- og
velfærdsområdet. Besøgscenteret skal bidrage til at tiltrække
delegationer med større potentiale end i dag, hvilket skal lede til
vækst i den fremtidige eksport på sundheds- og velfærdsområdet.
Det nationale besøgscenter placeres i Forskerparken og får et tæt
samarbejde med de øvrige partnere i Campus Odense-satsningen.
Udvalget vises rundt i det nye nationale besøgscenter.
TEMA: G: Modernisering af Vejle Sygehus (generalplan).
Lokation: Vejle Sygehus
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Forslag til dato: 4. juni 2020 (ikke senere)
Vejle Sygehus har de seneste år undergået en modernisering af
både ambulatoriefaciliteter, venteområder, kliniske
støttefunktioner og senest er der bevilget og igangsat en
modernisering af sengeafsnit i den gamle sengebygning.
Det gennemføres en etage ad gangen. 1. etape er færdiggjort,
herunder også en større omlægning af de tekniske systemer i
bygningen. Udvalget præsenteres for eksempler på de
bygningsmæssige forandringer de seneste år på sygehuset og
sygehuset præsenterer de kommende års bygningsudfordringer på
sygehuset der skal adresseres.

TEMA: H: Nye rammer til psykiatrien i Svendborg.
Lokation: Svendborg
Forslag til dato: 2. september 2020 (den eneste mulighed hvis det
skal være før det er taget i brug og efter vi har overtaget området
fra entreprenørerne)
Regionsrådet har bevilget midler til en større modernisering af
psykiatrisk afdeling i Svendborg. Målet er at rammerne i
Svendborg lever op regionens Generalplan for moderne fysiske
rammer i psykiatrien på linie med på de andre ny og ombyggede
psykiatriske afdelinger i regionen. Fokus er på mere tidsvarende
sengestuer, større fællesområder, mulighed for åben/lukkede
integrerede afsnit, flere aktivitetsfaciliteter, sanserum mv.
Projektets første fase er ombygning af 40 sengepladser fordelt på
2 sengeafsnit. På udvalgsmødet vil der være mulighed for et
indtryk af de nye moderne rammer inden området tages i brug
senere i september.
TEMA: I: Initiativ inden for ’Sundhed, kultur og natur’
Lokation: kendes ikke endnu, men det kunne være en
organisation, en kommune eller Designskolen Kolding.
Forslag til dato: 3. eller. 4. kvartal 2020
Den nye regionale udviklingsstrategi 2020-2023 giver mulighed for
at videreudvikle innovationsindsatsen i et samspil mellem
sundhedsområdet og regional udvikling.
Regionsrådet har bevilget midler til pilotprojektet ”Sundhed, kultur
og natur”, som gennemføres i et samarbejde mellem Designskolen
Kolding, Syddansk Universitets Institut for Idræt og Biomekanik
(SDU IOB) og Region Syddanmark.
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Udvalget kunne blive præsenteret for ét eller flere eksempler på
indsatser, hvor kultur eller naturaktiviteter forbedrer borgernes
samlede sundhed og livskvalitet, såvel fysisk som mentalt.
Eksempler som videreudvikles i regi af pilotprojektet “Sundhed,
kultur, natur”.

TEMA: J: Nyt ambulatorietorv i Sønderborg
Lokation: Sønderborg Sygehus
Forslag til dato: 2. halvår 2020 (konkret: 5.11.2020)
Udvalget har sammen med regionsrådet godkendt en stor generalplan for
tilpasninger af de fysiske rammer til den fremtidige funktion som
specialsygehus med en lang række væsentlige kliniske behandlinger både
ambulant og under indlæggelse. Det er en plan der rækker frem til og
med 2025. Et væsentligt skridt på vejen er etablering af samlet og fælles
indgang til det ambulante område i form af et ambulatorietorv centralt i
bygningskomplekset. Anlægsprojektet forventes færdiggjort 1. halvår
2020 og tages i brug medio 2020. Udvalget vil på en rundtur se det nye
flow på det ambulante område og sygehusledelsen vil fortælle om de
tanker, der ligger bag de nye fysiske rammer, samt præsentere hvordan
sygehuset kommer i mål med den store ombygningsplan.
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