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2 (Åben) Udvidelse af laboratoriedelen i kvalitetsfondsbyggeriet i Køge
Sagsresumé
Regionsrådet har tidligere besluttet at udvide kapaciteten på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.
Som led i sygehusplanen skal afdelingen flyttes til Køge. Regionen har søgt Sundhedsministeriet
om, at udvidelsen indgår i kvalitetsfondsbyggeriet, men ministeriet har givet afslag, og
udvidelsen må derfor indgå under rammen for øvrig anlæg. Udvidelsen kan ske med et tillæg til
enterprisekontrakten på laboratoriehuset på USK, men forudsætter en beslutning senest 29. juni
2021. De bevillingsmæssige konsekvenser behandles på næstkommende møde i
Forretningsudvalget og Regionsrådet.
Sagsfremstilling
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA) er en del af Sjællands Universitetshospital og ligger i dag på
Slagelse Sygehus. Når laboratoriebygningen på det nye universitetshospital i Køge (USK) står
færdigbygget, skal KMA ifølge regionens sygehusplan flytte til USK.
Testsituationen og behovet for hurtig skalering af testkapaciteten under COVID-19 har vist, at der
er behov for at opbygge en mere robust diagnostisk analysekapacitet i regionen, både for at kunne
håndtere den aktuelle Corona-krise og evt. fremtidige pandemier.
Regionsrådet besluttede derfor den 28. september 2020 at sikre opbygning af robust
analysekapacitet til COVID-19 gennem investeringer i nyt apparatur og opnormering med 35
medarbejdere på KMA. Disse investeringer og udvidelser er gennemført i 1. halvår 2021. Der er
midlertidigt frem mod den planlagte flytning til USK skabt plads til KMA på Slagelse Sygehus
gennem interne flytninger og ibrugtagning af pavilloner.
Regionsrådet besluttede ved samme lejlighed at søge Sundheds- og Ældreministeriet om tilladelse
til, at der inden for kvalitetsfondsprojektets rammer og finansiering kan laves en tilbygning til det
nye laboratoriehus i USK, der permanent kan rumme en udvidet KMA, idet der ikke er plads i de
planlagte fysiske rammer i USK til hverken det nyindkøbte udstyr eller de yderligere medarbejdere.
Den estimerede udgift til projektet er ca. 42 mio. kr. inklusive udstyr, bygherrerådgivning og
projektomkostninger. Muligheden for en ansøgning var forinden drøftet med Sundhedsministeriets
øverste ledelse.
Det er vurderingen, at et byggeri i tilknytning til laboratoriehuset funktionelt vil være den bedste
løsning for at kunne sikre et fremadrettet beredskab og driftseffektivitet ift. andre
laboratoriespecialer. Det er således forventningen at der kan skabes synergier på tværs af
laboratoriespecialerne i forhold til opgaver og brug af udstyr. Således vil en fuld samling af
laboratorieområdet være en forudsætning for opnåelse af en del af de effektiviseringsgevinster, der
er forudsat i bevillingstilsagnet til USK.
Regionen har den 25. juni 2021 modtaget ministeriets svar på Region Sjællands ansøgning af 9.
oktober 2020. Region Sjælland har flere gange undervejs i forløbet rykket for svar på ansøgningen
og har været i dialog med ministeriet om behovet for en hurtig tilbagemelding.
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Ministeriets svar er vedlagt. Af svaret fremgår, at ministeriet giver afslag på regionens ansøgning
om, at byggeriet kan gennemføres indenfor kvalitetsfondsprojektet. Konsekvensen er, at en
tilbygning skal finansieres af regionale midler inden for regionens loft for øvrigt anlæg.
Det bør i givet fald gøres i forbindelse med den igangværende entreprise ift. laboratoriehuset på
USK. Der er i den forbindelse behov for en hurtig beslutning med henblik på, at tilbygningen kan
realiseres ved en udvidelse af entreprisekontrakten med den allerede udpegede totalentreprenør
uden et nyt udbud. En udvidelse af aftalen med den nuværende totalentreprenør for
laboratoriebygningen om udvidelse af byggeriet skal igangsættes senest tirsdag den 29. juni 2021.
Det vurderes, at en senere tilbygning udenfor USK projektet vil være en væsentligt dyrere løsning.
Alternativt vil den midlertidige løsning på Slagelse Sygehus blive permanent, hvilket vurderes at
være uhensigtsmæssigt, da der så vil være diagnostisk analysekapacitet på to sygehuse, som gør det
vanskeligt at udnytte et samlet flow i arbejdsgangene. Det vil desuden være vanskeligt at udnytte de
investeringer i apparatur, der er foretaget, ligesom rammerne kan gøre det vanskeligt at sikre et
godt arbejdsmiljø for medarbejderne på længere sigt. Der vil også være en betydelig risiko for, at
det nyindkøbte apparatur ikke vil kunne bringes i anvendelse ved en eventuel ny pandemi, da
udstyret i Slagelse kan komme til at så ubrugt i en længere periode.
Der vil være brug for en nærmere beregning af hvilke dele af byggeriet, som vil være omfattet af
kvalitetsfondsrammen, og hvad der ligger under øvrig anlæg. Ministeriet har tilbudt at bistå med
beregningen.
Sag om de bevillingsmæssige konsekvenser vil derfor blive behandlet i en efterfølgende sag til
Forretningsudvalget og Regionsrådet i august 2021.
Økonomi
De bevillingsmæssige konsekvenser behandles efterfølgende i sag på møde i Forretningsudvalget
den 13. august 2021 og Regionsrådet den 24. august 2021.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. Entreprisekontrakt med totalentreprenør byggeri af nyt laboratoriehus på USK udvides
inden 1. juli 2020 til at omfatte en tilbygning til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling med en
beregnet udgift på 42 mio. kr.
2. De bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sag på møde i Forretningsudvalget den 13.
august 2021 og Regionsrådet den 24. august 2021
Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger
.
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Beslutning
Godkendt, idet Forretningsudvalget finder det meget kritisabelt, at ansøgningen til ministeriet ikke
er imødekommet. Forretningsudvalget forventer, at staten som led i en afklaring af den
fremadrettede nationale teststrategi i efteråret 2021 vil se positivt på mulighedern for, at
udvidelsen kan rummes inden for kvalitetsfondsprojektet på Universitetshospitalet i Køge.
Fraværende
Christian Wedell-Neergaard
Peter Jacobsen
Susanne Lundvald
Tina Boel

(C)
(O)
(A)
(F)

Bilag
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Udvidelse af laboratoriedelen i kvalitetsfondsbyggeriet i Køge
Kære Per Bennetsen
Tak for dit brev af 9. oktober 2020, hvori du på vegne af Region Sjælland anmoder om
at kunne udvide laboratoriedelen af det igangværende kvalitetsfondsbyggeri i Køge.
Anmodningen er foranlediget af, at regionen har udvidet sin mikrobiologiske
analysekapacitet væsentligt som led i håndteringen af COVID-19. Regionens samlede
analysekapacitet skal ifølge regionens sygehusplan flyttes til Køge, hvilket ligger til
grund for jeres ansøgning om endeligt tilsagn for projektet i Køge. Køges
laboratoriebygning er imidlertid ikke dimensioneret til at håndtere den øgede
kapacitet. Der er derfor ifølge jeres oplysninger behov for at udvide bygningen med
ca. 900 m2, hvilket vil medføre en udgift på 42 mio. kr.
I ønsker at kunne gennemføre denne udvidelse inden for kvalitetsfondsprojektets
totalramme og anmoder desuden om statslig medfinansiering. Der har efterfølgende
været en række drøftelser mellem Sundhedsministeriet og jer vedrørende
anmodningen. I har i løbet af disse meddelt ministeriet, at I ikke længere anmoder
om statslig medfinansiering. I ønsker i stedet at lave en såkaldt regional donation til
kvalitetsfondsprojektet på 42 mio. kr., da I anfører, at der er tale om en bristet
forudsætning til kvalitetsfondsprojektet.
Ministeriet vurderer, at anmodningen om at udvide den forudsatte laboratoriebygning til en øget mikrobiologisk analysekapacitet skal ses i sammenhæng med den
fortsatte håndtering af COVID-19 og beredskabet mod fremtidige epidemier.
Det ville derfor være hensigtsmæssigt at afvente arbejdet med en fremadrettet teststrategi, som forventes afklaret i løbet af efteråret 2021.
Det fremgår imidlertid af jeres redegørelse af d. 22. juni 2021, at det vil være
uforholdsmæssigt dyrt at ændre i entreprisekontrakten efter d. 1. juli 2021. Det
fremgår således af redegørelsen, at det vil medføre en væsentlig fordyrelse og
forsinkelse, hvis anlægsarbejdet ikke sættes i gang nu.
Ministeriet tager derfor jeres ønske om at igangsætte udvidelsen af
laboratoriekapaciteten i Køge allerede nu til efterretning, da det vil medføre
væsentlige uhensigtsmæssigheder at afvente den forventede afklaring i efteråret
2021.
Ministeriet vurderer, at samlingen af regionens analysekapacitet er en forudsætning
for kvalitetsfondsprojektet i Køge. Ministeriet kan konstatere, at I har måtte indkøbe
mere analyseudstyr end forventet, hvorfor der er behov for at udvide Køges
laboratoriebygning, såfremt der skal sikres mulighed for at opretholde den
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nuværende store kapacitet også på sigt. Det medfører en merudgift på 42 mio. kr.,
der som udgangspunkt skal afholdes inden for projektets eksisterende totalramme.
Ministeriet vurderer imidlertid også, at udvidelsen ikke er nødvendig for at etablere
et tidssvarende og fuldt funktionsdygtigt sygehus i Køge. Udvidelsen skyldes i stedet
for projektet eksterne forhold, som I ikke kunne forventes at have forudset i jeres
planlægning af kvalitetsfondsprojektet.
På den baggrund er det ministerets samlede vurdering, at der ikke er grundlag for at
imødekomme ønsket om at afholde udgiften til udvidelsen inden for
kvalitetsfondsprojektets totalramme. Ministeriet vurderer også, at regionen har
mulighed for at finansiere udvidelsen af laboratoriefunktionen på
kvalitetsfondsprojektet i Køge med regionale midler. Udvidelsen skal derfor afholdes
inden for regionens øvrige anlægsramme. Ministeriet henviser i stedet til
regnskabsinstruksens afsnit om muligheden for at lave omkostningsfordelinger
mellem kvalitetsfondsprojektet og tilgrænsende projekter.

Med venlig hilsen

Svend Særkjær
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