Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser.
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Kilde: Ansøgning til Ekspertpanelet, oktober 2011, tabel A, s. 15, og tabel C, s. 17.
Vejledning til stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser.
I skemaet er indsat de oplysninger, som lå til grund for det endelige tilsagn til projektet. Regionen bedes bekræfte, at det fortsat er de nyeste tal.
I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn er oplyst arealangivelser for projektet. Formålet med stamkort F1 er at skabe overblik over eventuelle væsentlige ændring
byggeriets størrelse.
I stamkort F1 oplyses, hvor mange m2 byggeri projektet indebærer fordelt på fem forskellige arealtyper, angivet med nummer 1-5. Herudover ønskes det totale bruttoetag
Stamkort F1 skal revideres ved faseovergange og sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

* [Note: For at skabe sammenhæng mellem det nye akuthus og det eksisterende hospital er der i dispositionsforslaget indarbejdet bedre
forbindelsesgange mellem det nye og det eksisterende hus. Disse kvadratmeter forventes finansieret ved en billigere løsning ved parkeringspladserne.]

Stamkort F2: Oversigt over areal og kvadratmeterpriser.
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Kilde: Ansøgning til Ekspertpanelet, oktober 2011, tabel E, s. 18.
Vejledning til stamkort F2: Oversigt over areal og kvadratmeterpriser.
I skemaet er indsat de oplysninger, som lå til grund for det endelige tilsagn til projektet. Regionen bedes bekræfte, at det fortsat er de nyeste tal.
I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn er oplyst areal og kvadratmeterpriser for projektet. Formålet med stamkort F2 er at skabe overblik over ændringer i byggeriets større
og deraf følgende økonomiske konsekvenser. Der kan tilføjes rækker, som passer til det enkelte projekt. Bygningsareal og eventuelle ændringer angives med antal m2, den økonomisk
konsekvens og pris pr. m2 for henholdsvis nybyggeri og omb
Stamkort F2 opdateres ved faseovergange og sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Stamkort F3: Oversigt over sengepladser.
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Kilde: Ansøgning til ekspertpanelet, oktober 2011, tabel D, s. 18.

825

358

Vejledning til stamkort F3: Oversigt over sengepladser.
I skemaet er indsat de oplysninger, som lå til grund for det endelige tilsagn til projektet. Regionen bedes bekræfte, at det fortsat er de nyeste tal.
I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn er oplyst antal og fordeling af sengepladser for projektet. Formålet med stamkort F3 er at skabe overblik over eventuelle ændringer i de
planlagte sengepladser. Således oplyses, hvor mange sengepladser der er planlagt fordelt på sengetyper samt eventuelt forudsat belægningsprocent.
Det angives, hvis der sker ændringer i antallet af senge og eventuelt forudsat belægningsprocent, og der bør samtidig redegøres for tilpasningens betydning for projektets forudsatte
funktioner i forhold til den nye sygehusstruktur.
Stamkort F3 opdateres ved faseovergange og sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Stamkort F4: Forventet behandlingskapacitet i alt.
2006

Evt.
mellemligg
ende år
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Forventet dag- og ambulant behandling (antal)

296.239

517.495

Forventet antal sengedage (antal)

184.675

255.956

Kommentar

Forventet antal indlæggelser (antal)
Forventet liggetider (gns. antal dage)
Kilde: Ansøgning til ekspertpanelet, oktober 2011, tabel D, s. 18.
Vejledning til stamkort F4: Forventet behandlingskapacitet i alt.
I skemaet er indsat de oplysninger, som lå til grund for det endelige tilsagn til projektet. Regionen bedes be
I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn har regionen for hvert projekt angivet forudsætninger for den forvented
er at følge op på de forudsatte mål for behandlingskapacitet, jf. tilsagnsbetingelserne.
Stamkort F4 opdateres ved faseovergange og sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Eventuelle ændringer i

Stamkort F5: Udnyttelsesgrader.
Emne

Eksisterende struktur

Ved ibrugtagning

Udnyttelsesgrader, operationsrum (antal dage pr. år og timer pr. dag)

245 dage á 7 timer

Åbningstid i ambulatorier (antal dage pr. år og timer pr. dag)

245 dage á 7 timer

Udnyttelsesgrad for undersøgelsesrum mv. (pct.)

245 dage á 7 timer

Udnyttelsesgrader apparatur (antal dage pr. år og timer pr. dag)

245 dage á 7 timer

Konv. røntgen (antal dage pr. år og timer pr. dag)

245 dage á 7 timer

Angiografi (antal dage pr. år og timer pr. dag)

245 dage á 7 timer

CT scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)

245 dage á 7 timer

Ultralyd scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)

245 dage á 7 timer

MR scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)

245 dage á 7 timer

PET scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)

245 dage á 7 timer

Evt. andet større apparatur (antal dage pr. år og timer pr. dag)
Kilde: Ansøgning til Ekspertpanelet, oktober 2011, s. 16.

245 dage á 7 timer

Vejledning til stamkort D5: Udnyttelsesgrader.
I skemaet er indsat de oplysninger, som lå til grund for det endelige tilsagn til projektet. Regionen bedes bekræfte, at det fortsat er d
I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn er oplyst udnyttelsesgrader for projektet. Formålet med stamkort F5 er at følge op på de udnyttelsesgrader i hhv. den eksisterende struktur
og ved ibrugtagning, som er forudsat i tilsagnsbetingelserne. Der angives forventede udnyttelsesgrader for forskellige rum samt forskellige typer apparatur.
Skemaet revideres ved faseovergange og sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Eventuelle ændringer i den forventede produktion eller i udnyttelsesgraden af udstyret bedes
oplyst.

