
 
 
Hovedpunkterne i akutplanen: 
 
Sygehusplanen har betydning for alle sygehusene i Region Syddanmark. Nedenfor er i 
kort form skitseret, hvordan sygehusene bliver berørt. 
 
Herudover omfatter akutplanen ikke mindst en udbygning af det præhospitale område og 
et grænseoverskridende sygehussamarbejde, hvor tanken er, at grænsen skal åbnes op, 
så danske patienter kan behandles i Tyskland, og tyske patienter kan behandles i 
Danmark. Der er allerede indledt forhandlinger om dette grænseoverskridende 
sundhedsarbejde. 
 
Hele planen bliver finansieret via regionens egne penge til anlæg, penge fra salg af 
sygehuse, driftsbesparelser og fra den pulje, som staten har afsat til sygehusbyggeri.  
 
 
 OUH/ Svendborg Sygehus 
 

Odense Universitetshospital 
Der bygges et nyt universitetshospital for omkring 8 mia. kr. mellem 
Syddansk Universitet og motorvejen i Odense. Når det nye sygehus er 
bygget, sælges de nuværende bygninger. 
Det vurderes, at et nyt sygehus kan stå færdigt om 8-10 år. For at afhjælpe 
akutte pladsproblemer, skal der imellemtiden bygges til det nuværende 
universitetshospital. 
 
Svendborg Sygehus 
I løbet af de næste 8-10 år skal der ske en gradvis udbygning og renovering 
for omkring 560 mio. kr. 
 
Ringe Sygehus 
Rygcentret i Ringe flytter til Middelfart medio 2009. Når det nye 
universitetshospital er færdigt, flytter neurorehabiliteringen fra Ringe 
Sygehus, hvorefter Ringe Sygehus sælges. 
 
Nyborg Sygehus 
De nuværende funktioner fortsætter indtil videre. På sigt omdannes 
sygehuset til sammedagssygehus. 
 
Faaborg Sygehus 
Efterhånden som OUH/Svendborg Sygehus udbygges, flytter opgaverne fra 
Faaborg til OUH/Svendborg. Sygehuset i Faaborg forventes solgt i 2012. 

 
 



Sygehus Sønderjylland 
 
Nyt akutsygehus i Gråsten 
Der bygges et nyt akutsygehus i Gråsten for omkring 2,7 mia. kr. Det nye 
sygehus forventes at stå færdig om 8–10 år. 
 
Sønderborg Sygehus 
Der etableres midlertidige bygninger til omkring 80 mio. kr. Bygningerne skal 
rumme opgaver, der i løbet af et til to år bliver flyttet fra Haderslev og 
Tønder sygehuse. Sønderborg Sygehus sælges, når der er bygget et nyt 
akutsygehus i Sønderjylland. 
 
Aabenraa Sygehus 
Der etableres midlertidige bygninger til omkring 60 mio. kr. Bygningerne skal 
rumme opgaver, der i løbet af et til to år bliver flyttet fra Haderslev og 
Tønder sygehuse. 
Aabenraa Sygehus ombygges og udbygges til psykiatrisk sygehus, når der er 
bygget et nyt akutsygehus i Sønderjylland. 
 
Haderslev Sygehus 
Sygehuset bliver inden for et til to år omdannet til sammedagssygehus med 
en skadeklinik. Når det nye sønderjyske sygehus står færdigt, lukkes 
sygehuset og sælges. 
 
Tønder Sygehus 
Sygehuset bliver inden for et til to år omdannet til sammedagssygehus med 
en skadeklinik. Samarbejdet med DAMP udvikles. 

 
 

Sydvestjysk Sygehus 
 
Esbjerg Sygehus 
Sygehuset skal fra næste år og ni år frem udbygges som akutsygehus for 
omkring 860 mio. kr. 

 
Grindsted Sygehus 
Sygehuset skal være specialsygehus og ombygges for omkring 5 mio. kr. 
Ombygningen påbegyndes allerede i år. 
 
Brørup Sygehus 
Opgaverne flyttes til Esbjerg og Grindsted sygehuse inden medio 2009. 
Veneklinikken fortsætter dog.  
Rehabiliteringsopgaverne på Varde Sygehus flyttes til Grindsted Sygehus i 
løbet af 2009. Det er planen herefter at sælge sygehuset og lade regionen 
leje sig ind. 
 



Sygehus Lillebælt 
 
Kolding Sygehus 
Sygehuset udbygges for omkring 1,6 mia. kr. til akutsygehus. Udbygningen 
ventes at vare 8-10 år. 
 
Vejle Sygehus 
Sygehuset skal for et mindre beløb ombygges og indrettes til kræftsygehus, 
akutsygehus for det medicinske område og planlagte aktiviteter. 
 
Fredericia Sygehus 
De stationære opgaver flyttes til Middelfart, Vejle og Kolding. Det forventes 
at kunne ske inden udgangen af 2014. Når det er sket, skal der tages stilling 
til, om sygehuset derefter skal fungere som sammedagssygehus. Der 
oprettes en skadeklinik i 2009. 
 
Give Sygehus 
Dagklinikken flyttes til Vejle Sygehus i løbet af de næste år. Friklinikken 
fortsætter i Give. 
 
Middelfart Sygehus 
Sygehuset skal omdannes til rygcenter for hele regionen for omkring 30 mio. 
kr. Det sker allerede i år og næste år. 

 


