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1.

STAMOPLYSNINGER
Sydvestjysk Sygehus, Brørup
Fredensvej 3A
6650 Brørup
Matrikel 17f, Eskelund By Brørup
Det nuværende Distriktspsykiatrisk Center har til huse i Skolegade 12. Bygningen er en
tidligere funktionærbolig.
DPC råder over hele bygningen.

Situationsplan, Brørup Sygehus
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2.

GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE
Psykiatriplanen for Region Syddanmark har den ambulante psykiatri som
omdrejningspunkt og indgangsport til regionens behandlingspsykiatri. Det betyder, at de
nuværende distriktspsykiatriske centre skal udbygges med flere funktioner, så alt ambulant
behandling i fremtiden kan varetages tæt på borgeren. Fremover benævnes dette,
Lokalpsykiatri.
De lokalpsykiatriske Centre skal udover at rumme distriktspsykiatri også rumme andre
ambulante funktioner herunder udgående teams.
Lokalpsykiatrien vil have den primære kontakt til borgerne og den stationære funktion er
bagland for lokalpsykiatrien og yder således døgnbehandling, hvor de lokalpsykiatriske
tilbud ikke rækker, eller hvor en indlæggelse kan skabe den ro om patienten, der er
nødvendig for det videre behandlingsforløb.
Implementeringen af psykiatriplanen medfører generelt en udvidelse og ændring af de
funktioner, der hidtil har været indeholdt i distriktspsykiatrien.
For således at kunne opfylde såvel Psykiatriplanen som Generalplanens ønsker og krav til
den fremtidige lokalpsykiatri, kræver etablering af Lokalpsykiatrisk Center på Brørup
Sygehus således en række indvendige bygningsfysiske ændringer.
Herefter forventes bygningen at kunne varetage de funktioner, der vil være indeholdt i
lokalpsykiatrien.
Implicit i nærværende projekt er et ønske om, at samle de distriktspsykiatriske funktioner ét
sted. De to lokationer, der samles i Brørup er Distriktspsykiatrisk Center, Grindsted og
Distriktspsykiatrisk Center, Brørup.
Udearealerne bearbejdes i forhold til at kunne opnå en naturlig, logisk, åben og
imødekommende adgang til bygningen.
Der sættes fokus på følgende indsatsområder
• Energimæssige tiltag, med udgangspunkt i såvel nationale- som EU standarder
• Tilgængelighed. Som minimum efterleves kravene i DS 3028, ”Tilgængelighed for
alle”
• Patientvenlig åbenhed i bygningens indretning
• Indretning med angstdæmpende miljøer som målsætning
• Attraktiv indretning, bla i relation til rekrutteringsmuligheder for fremtidigt personale

3.

FUNKTIONSBESKRIVELSE
Den ændrede funktion fra Distriktspsykiatrisk Center til Lokalpsykiatrisk Center giver
følgende funktioner i huset:
I henhold til Psykiatriplanen ændres bygningen således til, at kunne indeholde:
•
•
•
•
•
•
•

Distriktspsykiatri
Opsøgende psykoseteam
Akut/mobil team
Gruppe behandling
Dagambulatorium
Oligofreniteam
Ude ambulatorier fra børne- og ungdomspsykiatri, gerontopsykiatri, retspsykiatri,
tidlig interventionsteam. Ude ambulatorier etableres i de tilfælde, hvor det er mest
hensigtsmæssigt for patienterne.
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4.

Projektet gennemføres inden for de fysiske rammer af Brørup Sygehus.
LOKALISERING
Det nye Lokalpsykiatriske Center etableres i eksisterende bygninger på Brørup Sygehus.
De nødvendige ombygninger foretages således indenfor de eksisterende fysiske rammer.
Skolegade 12, Brørup, og Solvej 9, Grindsted, der hidtil har huset Distriktspsykiatrien,
frigøres således fra sine nuværende funktioner.
Projektet kan endvidere gennemføres indenfor gældende planlov.

Hele blok B allokeres til Lokalpsykiatrisk Center

5.

TIDSPERSPEKTIV
Fasebeskrivelse
Idéoplæg
Programoplæg
Byggeprogram og anlægsbevilling
Rådgivervalg og rådgivningskontrakt
Dispositions- og projektforslag
Projektering og udbud
Licitation og godkendelse
Entreprisekontrakter
Byggeperiode
Ibrugtagning

Start
27.04.2009
24.06.2009
07.07.2009
25.09.2009
10.10.2009
01.12.2009
04.02.2010
15.03.2010
22.03.2010
02.11.2010

Slut
22.06.2009
06.07.2009
24.09.2009
10.10.2009
29.11.2009
03.02.2010
03.03.2010
21.03.2010
01.11.2010

Nærværende idéoplæg forudsættes behandlet i Forretningsudvalget d. 10. juni 2009 og
efterfølgende i Regionsrådet d. 22. juni 2009.
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6.

INTERESSENTER
Nedenstående er en foreløbig oplistning af projektets interessenter. Der foretages
efterfølgende i programfasen en egentlig interessentanalyse.
Eksterne interessenter
- Vejen Kommune
- Byggesagsbehandlende myndighed
- Interesseorganisationer
- Pårørende
Interne interessenter
- Medarbejdere
- Øvrige fremtidige brugere
- Patienter
- Brørup Sygehus

7.

RISIKO
Nedenstående er en foreløbig oplistning af projektets risici. Der foretages efterfølgende i
programfasen en egentlig risikoanalyse.
Projektmæssige risici
Ændrede forudsætninger i det givne kommisorium
Ændrede lokalefordelinger, som følge af ændrede funktioner på Brørup Sygehus
Økonomiske risici
Økonomiske fordelagtige tilbud på licitation
Uforudsete arbejder

8.

ØKONOMI
Den skitserede ombygning forventes, at kunne gennemføres indenfor en samlet
anlægsramme på kr. 11.800.000.- i index 125,3.

9.

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 Projektet godkendes som beskrevet
at Den i pkt. 8 skitserede anlægsøkonomi godkendes som beskrevet
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