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1. INTRODUKTION TIL DEN POLITISKE FØLGEGRUPPES ROLLE
OG AFTALER FOR SAMARBEJDE
SAGSFREMSTILLING
Enhedschef Niels Peter Hansen fra Center for Økonomi, Enhed for Byggestyring redegør for den rolle de
politiske følgegrupper varetager i byggeprojekterne.
Regionsrådet har nedsat politiske følgegrupper for hvert af regionens seks kvalitetsfondsbyggerier, samt
de
to byggerier af BørneRiget og Nyt Hospital Glostrup, som er helt eller delvist finansieret af regionale
midler.
Regionsrådet har besluttet hvilken rolle den politiske følgegruppe skal have i byggeprojekterne. Det er
besluttet at følgegruppen for byggeprojekterne indkaldes minimum to gange om året til møder.
De politiske følgegrupper varetager følgende:










Følgegruppen følger realiseringen af det nye byggeri og orienteres om projektets fremdrift.
Følgegruppen drøfter projektets faseskift mv. forud for forelæggelser for forretningsudvalg og
regionsrådet. Faserne i projektet er sædvanligvis: idéoplæg, projektkonkurrence, byggeprogram,
ansøgning om endeligt tilsagn, dispositionsforslag og projektforslag.
Følgegruppen overvåger, at beslutninger der er truffet af regionsrådet og retningslinjer for projektet
følges.
Ved projektkonkurrencer udpeger regionsrådet seks medlemmer der indgår i
bedømmelseskomitéen, hvoraf et medlem udpeges som formand. Bedømmelseskomitéen udgør
efter projektkonkurrencen den politiske følgegruppe.
Følgegruppen inviteres til at deltage i første spadestik, indvielser og ibrugtagning af byggerier.
Følgegruppen orienteres løbende om andre væsentlige spørgsmål der vedrører projekterne.

Styringen af byggerierne sker med udgangspunkt i regionens byggestyringsregler, som er vedlagt til
orientering. De enkelte byggeprojekter har desuden en styringsmanual og styringsmanual for Det Nye
Rigshospital er vedlaget til orientering.
I 2017 har den politiske følgegruppe for Det Nye Rigshospital haft tre møder og referater fra de senste to
møder er vedlagt til orientering. På møde den 29. juni 2017 drøftede den politiske følgegruppe status på
Nordfløjen og på møde den 11. august 2017 fik følgegruppen en status på Sterilcentralerne på både
Rigshospitalet og Herlev.
Mødetidspunkter og øvrige administrative procedure i forbindelse med møderne
Enhed for Byggestyring varetager sekretariatsbetjening af den politiske følgegruppe. I den forrige periode
er mødetidspunkter fastsat ad hoc når behovet for et møde har været tilstede og efter aftale med
formanden og koordineret i forhold til øvrige politiske aktiviteter samt koncerndirektionens møder. I
nogle tilfælde har forslag til mødedato været udsendt til medlemmerne - eksempelvis via en doodle. I
andre tilfælde har det ikke være muligt på grund af eksempel tidsplan for projektet og mulige
mødetidspunkter. Mødetidspunkterne har i forrige periode været fastsat i tisrummet kl. 9-15 og afholdt
på Rigshospitalet. Dagsorden er udsendt elektronisk en uge inden møderne via first agenda/prepare
sammen med en mail til mødedeltagerne med en vedhæftet pdf fil.
Enhed for byggestyring foreslår, at følgegruppen har en drøftelse af procedure for fastsættelse af
mødetidspunkter, herunder:






Tidsrum for møderne
Lokation for møderne
Medlemmernes inddragelse i fastsættelse af mødetidspunkt - eksempelvis via doodle
Frist for udsendelse af dagsorden og referat
Evt. særlige ønsker til forplejning eller andet
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På baggrund af drøftelsen laver administrationen et papir med aftaler omkring møder, som rundsendes til
den politiske følgegruppe.
KONKLUSION
Niels Peter Hansen fortalte om styringsmodel for byggeprojekterne, herunder de politiske følgegruppers
rolle.
Det blev aftalt, at der indkaldes til et særskilt møde med en præsentation for de nye medlemmer af
følgegruppen.
Den politiske følgegruppe ser gerne at møderne ligger med start kl. 16.
JOURNALNUMMER
18006974

BILAGSFORTEGNELSE
1. Bilag 1 - Region Hovedstadens byggestyringsregler
2. Bilag 2 - Styringsmanual for Det Nye Rigshospital
3. Bilag 3 - Referat PFG 29062017
4. Bilag 4 - Referat PFG 11082017
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2. DET NYE RIGSHOSPITAL - NORDFLØJEN
SAGSFREMSTILLING
Projektdirektør Henrik Eriksen giver en kort introduktion til kvalitetsfondsprojektet og status på byggeriet
af Nordfløjen. Desuden orienterer Henrik Eriksen om de indledende tanker for byggeriet i relation til
effektiviseringsgevinster og Hospitalsdirektør Per Christiansen giver en overordnet status for
effektiviseringsarbejdet.
Nordfløjen
Kvalitetsfondsbyggeriet på Rigshospitalet (Nordfløjen) omfatter opførelse af et byggeri på hjørnet af
matriklen mod Blegdamsvej og Frederik V’s Vej på ca. 54.700 m². I bygningen placeres
HovedOrtoCentret og Neurocentrets 203 senge, 33 operationsstuer og støttefunktioner samt
ambulatoriefunktioner for HovedOrtoCentret.
Derudover er der opført en bygning med patienthotel samt Rigshospitalets administration samt
et parkeringshus.
Byggearbejdet på Nordfløjen er påbegyndt primo 2015 og med forventet aflevering fra
entreprenøren ultimo 2018 og forventet ibrugtagning for patienter oktober 2019.
KONKLUSION
Henrik Eriksen fortalte om visioner og status for Nordfløjen, jf. bilag 1.
Status for projektet er, at tidsplanen er under pres, samtidig med at der er samarbejdsproblemer med
entreprenørerne i forhold til arbejdstidsplaner, fremdrift og mulighed for forcering. Der er generelt
usikkerhed om økonomien på grund af forsinkelser og tvister.
Per Christiansen orienterede om arbejdet med effektiviseringsgevinster, jf. bilag 2.
JOURNALNUMMER
18006974

BILAGSFORTEGNELSE
1. Bilag 1 - PF_NRH_8_3_2018_PP_PKT_1-3_Alm.del
2. Bilag 2 - Organisering af arbejdet med effektiviseringsgevinster
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3. DET NYE RIGSHOSPITAL - STERILCENTRALEN PÅ
RIGSHOSPITALET
SAGSFREMSTILLING
Projektdirektør Henrik Eriksen giver en status for den regionale sterilcentral på Rigshospitalet.
Sterilcentralen på Rigshospitalet
Regional Sterilcentral Rigshospitalet skal betjene Rigshospitalet (Blegdamsvej og Glostrup) samt
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Sterilcentralen dimensioneres med en kapacitet på ca. halvdelen af
regionens behov.
Sterilcentralen etableres med godsterminal og placeres ved det nye parkeringshus. Byggeriet styres af
projektorganisationen for Det Nye Rigshospital og i tæt samarbejde med Regional Sterilcentral Herlev.
Den fremtidige driftsorganisation for både Regional Sterilcentral Rigshospitalet og Regional Sterilcentral
Herlev bliver fælles med hensyn til procesudstyr (fx teknisk apparatur og IT systemer). Denne
organisation forankres i Servicecentret (SEC) på Rigshospitalet.
Byggeriet på den regionale sterilcentralen på Rigshospitalet nærmer sig sin afslutning og det udførte
arbejde er af god kvalitet. I henhold til tidsplan er aflevering af bygning inkl. installationer og
bygherreleverancer fastlagt til medio september 2018. Herefter følger periode med test og validering af
udstyr og automatik samt IT end-to-end-test, som forventes afsluttet ultimo november 2018. Herefter
overgår projektet til Drift- og implementeringsprojektet, hvor der udføres test med prøveleveringer og
pilottest således at det forventes, at sterilcentralen er klar til levering af rigtige ordrer til klinikker i 1. etape
af go-live primo marts 2019.
KONKLUSION
Henrik Eriksen fortalte om visioner og status for sterilcentralen, jf. bilag 1.
JOURNALNUMMER
18006974
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4. FORTROLIG PUNKT UDTAGET
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5. FORTROLIG PUNKT UDTAGET
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6. KOMMENDE MØDER OG AKTIVITETER
SAGSFREMSTILLING
Fælles politisk følgegruppemøde for sterilcentralerne på Rigshospitalet og Herlev er under planlægning.
Det forventes at det bliver ultimo april eller primo maj 2018. Temaet for møde bliver status for
stetilcentraler samt arbejdet med at idriftsætte sterilcentralerne.
Næste politisk følgegeruppemøde for Det Nye Rigshospital forventes at være i andet halvår 2018.

KONKLUSION
Der er indkaldt til et fælles politisk følgegruppemøde for sterilcentralerne på Rigshospitalet og Herlev.
Mødet er den 20. april kl. 13.30 på Rigshospitalet.
Der arbejdes på et nyt møde, hvor Kammeradvokaten kan komme med en opdateret vurdering, ultimo
april.
JOURNALNUMMER
18006974
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