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Nyt Danmarkskort af moderne sygehuse: den største investering nogensinde 
 
Regeringen investerer nu i en helt ny og moderne sygehusstruktur i Danmark. Regeringen har 
med kvalitetsfonden afsat 25 mia.kr. som ekstra løft til sygehusinvesteringer frem til 2018. Med 
regional egenfinansiering bliver de samlede investeringer på 40 mia.kr. Med den første investe-
ringsudmelding i januar 2009 blev der sat navn på 11 konkrete sygehusprojekter, heraf er 9 so-
matiske og 2 psykiatriske sygehusprojekter. 
 
Tilsagn til 4 nye ambitiøse sygehusprojekter 
Regeringen sætter nu navn på yderligere 4 store projekter: Gødstrup, Aabenraa, Hillerød og 
Bispebjerg (både somatik og psykiatri). Det sker som følge af ekspertpanelets netop afsluttede 
førscreening som led i anden investeringsrunde. Dermed er regeringen parat til at sætte konkrete 
adresser på den fremtidige sygehusstruktur i Danmark på akutområdet, jf. vedhæftede kort.  
 
Hvis man medregner Skejby ved Århus har fem af de store projekter karakter af ’barmarks’-
projekter: Aalborg Øst, Skejby (ved Århus), Gødstrup (ved Herning), Odense og Hillerød.  
 
Nu mangler vi kun at få en ny struktur i Region Sjælland på plads. Der er her positive signaler 
fra regionen, der giver grundlag for at tro, at de sidste placeringer kan sættes på kortet i løbet af 
2010.  
 
Det er nu op til regionerne at få udarbejdet konkrete byggeplaner, så byggerierne kan komme i 
gang. Gevinsterne ved en forbedret ressourceanvendelse vil løbende blive omsat til øget aktivi-
tet og nye behandlinger på sygehusene. 
 
Et sikkerhedsnet af hurtig hjælp og nære tilbud  
Det er en forudsætning for kvalitetsfondsmidlerne til sygehusbyggeri, at regionerne udarbejder 
klare, detaljerede og realistiske planer for udviklingen af den præhospitale indsats. 
 
Regeringen lægger stor vægt på, at vi samtidig med det ambitiøse nye Danmarkskort lægger et 
fintmasket net ud, hvor vi styrker trygheden og nærheden. 
 
Det vil tage et antal år at etablere den nye sygehusstruktur og gennemføre de store investerings-
projekter med nye fælles akutmodtagelser. Derfor skal der i den samlede planlægning findes 
løsninger, så der igennem hele omstillingsperioden og overalt i landet sikres hurtig hjælp og 
lægeassistance, så trygheden fastholdes. 
 
Sådanne overvejelser vil f.eks. være relevante for sygehusbetjeningen i det nordvestjyske områ-
de. Her vil den nuværende akutfunktion på hospitalet i Holstebro blive opretholdt. Beslutninger 
om den langsigtede tilrettelæggelse af det samlede akutberedskab vil basere sig på, at det nye 
akuthospital i Gødstrup er fuldt funktionsdygtigt, og at der er etableret et fuldt ud effektivt og 
trygt fremskudt akutberedskab, f.eks. i form af en lægebetjent skadesklinik i eller omkring 
Lemvig som supplement til et dækkende ambulanceberedskab, med mulighed for helikopterind-
sats.  
 
Regeringen har for at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag nedsat et præhospitalt udvalg, 
som nøje skal overveje den fremtidige indsats. Med finanslovaftalen for 2009 mellem regerin-
gen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance blev der afsat 350 mio. kr. ekstra til den præhospitale 
indsats. 250 mio.kr. med fokus på udkantsområder med store afstande og 100 mio. kr. til en 
helikopterordning bl.a. med fokus på øer og udkantsområder.  
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Den fremtidige akutsygehusstruktur i Danmark  

*Nykøbing F. Sygehus

 

 
Note: Placeringen af to akutsygehuse i Region Sjælland udestår. 
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