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Hovedpointer fra forslag til svar - 1
Overordnet konklusion – en meget afgrænset kritik (handler kun om risiko for at der kan være
konsekvenser af den ikke tilfredsstillende håndtering af ændringer i projekterne) og i den mildere
ende af skalaen

Supplement fra statsrevisorerne:
• Gennemføres en analyse af tilsagnsvilkår når projekterne er færdig – svar: enig i analysen men
hvorfor vente??
• Vigtig med kvalitative vurderinger af ændringer i projekter med stram økonomisk ramme –svar:
enig i behov for kvalitative vurderinger, men forstår ikke hvorfor det er særligt vigtig i projekter
med stram økonomisk ramme – nærmere tværtimod – begrænset værdi, da uanset konklusion på
vureringer så skal der laves ændringer for at overholde ramme.
Konkrete nedslag:
• Ændringer er uundgåelige (mere end 10 år fra ansøgning til færdig sygehus med et dynamisk
sundhedsvæsen) og nødvendige (anlægsprojekter vil blive udfordret på økonomien med de
stramme kvalitetsfondsrammer – set i det lys så er det yderst begrænset antal ændringer der
indgår i beretningen og de har relativt set en begrænset betydning for sygehusenes kernedrift
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• Ændringer vil næsten aldrig være optimale (så ville vi have valgt det fra starten),
så der vil uundgåeligt være negative konsekvenser af de fleste ændringer – så
uanset hvor mange flere analyser der skal laves jf rigsrevisionen, så vil der blive
valgt ændringer der har negative konsekvenser
• Kritik for ikke at lave den store analyse når et emne kommer i change request
kataloget – svar: alle emner er realisabel (det står vi på mål for), men den præcise
analyse af besparelse og konsekvenser for fx driften laves ikke før det er
nødvendigt – mener det er den rette prioritering af bureaukratiets ressourcer
• Change Request katalog, som rigsrevisionen interesserer sig for er kun en af
mange kilder til ændringer i projekterne – så man kan ikke ophøje analyse af
håndtering af change request katalog til et billede på den generelle håndtering af
ændringer. Langt de fleste ændringer foretaget på nyt OUH og i Aabenraa
kommer ikke fra dette katalog.
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