Nedslidte hospitaler
Landets hospitaler er mange steder slidt ned.
Omkring en tredjedel af alle landets hospitaler
er i en sådan tilstand, at det vil kræve investeringer på ca. 2,1 mia. kr. årligt til at vedligeholde
hospitalerne i tilstrækkelig grad, opgjorde Rambøll i slutningen af 2014.

”bygningens dele er begyndt at forfalde eller er
nedbrudte og nedrivningsklare”.

En helt ny Rambøll-analyse konkluderer, at en
fjerdedel af Region Hovedstadens hospitalsbygningsmasse (målt i m2) har en tilstand, hvor

Kilder: ”Bygningsmæssigt og kvalitetsmæssigt efterslæb”,
Rambøll og Center for Ejendomme i Region Hovedstaden,
april 2018 og ”Regionernes behov for investeringer på
sundhedsområdet”, Rambøll, november 2014.

717 mio. kr. årligt er der behov for i 10 år, hvis
det manglende vedligehold alene af Hovedstadens hospitaler skal være rettet op i 2027.

De fem største
”her og nu”-bygnings-udfordringer
i Region Hovedstaden:
Gamle og nedslidte
ventilationsanlæg

Ca. 375 mio. kr.
Gamle og udslidte
afløbsinstallationer
og sanitet

Ca. 100 mio. kr.

Gamle og utætte
rørinstallationer for
vand og varme

Ca. 280 mio. kr.
Nedbrudt klimaskærm
(tag, facade mm.)
Rigshospitalet :

Ca. 100 mio. kr.

Baderum og toiletter på sengeafsnit
udvalgte hospitaler

Ca. 110 mio. kr.
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Så slidte er hospitalerne i Region Hovedstaden
Rambøll har vurderet tilstanden på hospitalsbygningerne
i Region Hovedstaden og inddelt dem i kategorier.

Rapportens definition af tilstandsgrader
Tilstandsgrad 0:
Bygningens dele er som bygger – funktionen
er som beskrevet

80%

Tilstandsgrad 1:
Bygningens dele er intakte, men med begyndende slid og skader (kun kosmetiske
skader) – funktionen er som beskrevet

60%

Tilstandsgrad 2:
Bygningens dele er begyndt at forfalde med
enkelte defekte komponenter – funktionen
er nedsat – fare for følgeskader

40%

20%

Tilstandsgrad 3:
Bygningens dele er nebrudt og skal udskiltes
– funktionen er ophørt – nedrivningsklart

0%

Kilde: Rapporten ”Bygningsmæssigt og kvalitetsmæssigt
efterslæb”, Rambøll og Center for Ejendomme i Region
Hovedstaden, april 2018.
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KRAV
De nye hospitaler og sygehuse, som skyder op på tværs af
landet, udgør kun 20 procent af den samlede hospitalsmasse.
De resterende 80 procent har brug for at blive holdt ved lige,
renoveret og omlagt til en mere digital hverdag. Siden 2012 har
regionerne haft færre og færre penge til anlæg.Regionerne har
her og nu behov for en solid økonomi til at vedligeholde bygninger, modernisere især psykiatrien og investere i nyt apparatur. Det kræver som minimum, at det nuværende anlægsniveau
fastholdes.
2018-anlægsniveauet er et absolut minimum, hvor regionerne
har 2,2 mia. kr. til bygninger, apparatur og IT og 0,2 mia. kr.
særskilt til investering i kræftapparatur.
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