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Notat

Fase 1 i Aabenraa: Fælles akutmodtagelse
(FAM), kardiologi og mor/barn-center
Baggrund
På regionsrådsmøde den 29. september 2008 besluttede regionsrådet, at fremtidens akutsygehus i
Sønderjylland skal placeres i Aabenraa ved udbygning af den eksisterende matrikel. Som opfølgning
herpå godkendte regionsrådet på mødet den 24. november 2008 et tillæg til gennemførelsesplan vedr.
fremtidig sygehusstruktur i Sønderjylland, som bl.a. beskriver udbygningen af Aabenraa Sygehus til
akutsygehus i 2 etaper.
Fase 1 indeholder etablering af:
• en fælles akutmodtagelse (FAM)
• et kardiologisk sengeafsnit og
• et mor/barn-center.
Begrundelsen for at etablere fase 1 på kort sigt er, at det vil medføre driftsøkonomiske og kvalitative
gevinster, idet stationære aktiviteter samles på færre enheder.
På mødet den 24. november 2009 besluttede regionsrådet endvidere, at der udarbejdes en
generalplan for det sønderjyske sygehusvæsen forud for, at der foretages væsentlige investeringer
heri, og at etape 1 iværksættes på grundlag af den generalplan for Sygehus Sønderjylland, der
forventes forelagt regionsrådet i mødet den 22. juni 2009.
På den baggrund er der udarbejdet en generalplan for Sygehus Sønderjylland, som forelægges
regionsrådet til godkendelse på mødet den 22. juni 2009. Generalplanen beskriver bl.a. hvorledes
fase 1 i Aabenraa kan realiseres.

Udviklingen i omfanget af fase 1 i Aabenraa
Udgangspunktet for fase 1 i Aabenraa er beskrevet i tillægget til gennemførelsesplanen af 24.
november 2008, og indeholder 34 senge i den fælles akutmodtagelse (FAM), 23 senge til kardiologi
og et mor/barn-center. Prisen er vurderet til 347,7 mio. kr. (indeks 125,3), og et tilsvarende
rådighedsbeløb er indarbejdet i investeringsoversigten på regionsmøde den 23. februar 2009 i
forbindelse med anlægsprioriteringen for 2009.
Efterfølgende er ”Rapport om Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark” udarbejdet, og
heraf fremgår, at der skal være 50-55 senge i den fælles akutmodtagelse (FAM) på akutsygehuset i
Aabenraa. Dette betyder en udvidelse af fase 1 i forhold til tillægget til gennemførelsesplanen.
(”Rapport om Fælles Akutmodtagelser (FAM) i region Syddanmark” forelægges regionsrådet i andet
dagsordenspunkt på indeværende dagsorden).

På regionsrådsmøde den 22. maj 2009 godkendtes før-screeningsmaterialet for Sygehus
Sønderjylland, som var beregnet med udgangspunkt i Ekspertpanelets
dimensioneringsforudsætninger mv. Materialet indeholder en vurdering af fase 1 i Aabenraa på 11.000
m2 til en udgift på ca. 300 mio. kr. Heri er indregnet en reduktion på 20% af arealet i fase 1 i forhold til
beskrivelsen i tillægget til gennemførelsesplanen. Det betyder, at den fælles akutmodtagelse (FAM),
kardiologisk sengeafsnit og mor/barn-center bliver mindre end beskrevet i tillægget til
gennemførelsesplanen.

Placering af fase 1 i Aabenraa
På indeværende dagsorden forelægges generalplan for Sygehus Sønderjylland, og herunder et
forslag til udbygning af Aabenraa Sygehus til akutsygehus. Ifølge generalplanens bygningsmæssige
disponering skal mor/barn-centret placeres i forlængelse af vandrehallen. Den fælles akutmodtagelse
(FAM) skal placeres i forbindelse med centerskadestuen i samme niveau som akutindgangen, og
ligeledes det kardiologiske sengeafsnit, som skal placeres i den nye sengebygning, som i fase 2 skal
tilbygges i højden.

Tre modeller for gennemførelse af fase 1 i Aabenraa
På baggrund af generalplanen er det muligt at realisere fase 1 i Aabenraa på forskellige måder
afhængig af, om man vil realisere en fuld udbygget fælles akutmodtagelse (FAM) i første omgang, og
hvor meget der skal forberedes af den videre udbygning til akutsygehus. Der er udarbejdet tre
forskellige forslag til gennemførelse af etape 1 i Aabenraa. I de tre forslag er der regnet med en pris
på 27.000 kr. pr. m2 på nybyggeri, som udmeldt af Ekspertpanelet (dvs. inkl. medicoteknik, løst
inventar mv.).

1. Ca. 329 mio. kr.
Første model indeholder en reduktion på 20% af arealet i fase 1 i forhold til beskrivelsen i tillægget
til gennemførelsesplanen. Dette vil især få konsekvenser for den nye fælles akutmodtagelse
(FAM), som bliver på ca. 27 senge, hvilket er ca. en halvering i forhold til de 50-55 senge, som
fremgår af ”Rapport om Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark”. Forslag 1
indeholder derudover udgifter til forstærkninger af fundament for sengebygningen med henblik på
forberedelse af tilbygning af flere etager ovenpå sengebygningen, og byggeri af et råhus i etagen
under den fælles akutmodtagelse (FAM). Det er hensigtsmæssigt at bygge råhus under FAM til
senere inddragelse i fase 2, idet det har en central placering i det nye akutsygehus, og vil kunne
anvendes til f.eks. ambulatorier. Byggeriet i forslag 1 er illustreret i vedlagte tegning, bilag 1.
2. Ca. 376 mio. kr.
Anden model indeholder samme areal som i første model tillagt
• de ekstra 23 senge i den fælles akutmodtagelse (FAM), som resterer for at nå op på
de 50 senge som fremgår af ”Rapport om Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region
Syddanmark”
• udgifter til ombygning af eksisterende centerskadestue, så den kan rumme en større
kapacitet, jf. Ekspertpanelets forudsætning om bedre udnyttelse af eksisterende m2
Byggeriet i forslag 2 er illustreret i vedlagte tegning, bilag 2.
Fordelen ved anden model er, at Aabenraa Sygehus i højere grad bliver i stand til at modtage
akutte patienter, ikke mindst fra nærområdet, og at Aabenraa Sygehus hurtigere når målet som
akutsygehus.
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3. Ca. 430 mio. kr.
Tredje model indeholder det samme som anden model tillagt byggeri som råhus af de resterende
fire etager ovenpå den påbegyndte sengebygning. Merprisen er ca. 54 mio. kr. i forhold til anden
model.
Fordelen ved at færdigbygge den ydre del af sengebygningen på én gang vil være økonomiske
besparelser på sigt, og reduktion af støjgener for kommende patienter i sengebygningen, idet der i
fase 2 blot skal indrettes et råhus, frem for ske en tilbygning ovenpå.
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