Fakta om DNU
! Nybyggeri af ca. 270.000 m2
! Integration af eksisterende hospital i Skejby
med ca. 157.000 m2
! Anlægsinvestering brutto 10-12 mia. kr.
! Driftsbudget ca. 5 mia. kr. årligt
! Ca. 10.000 ansatte
! Ca. 3.000 studerende
! Aktivitetstal
! Ca. 100.000 indlæggelser
! Ca. 600.000 ambulante besøg
! Ca. 40%-50% af hospitalsaktiviteten i Region Midtjylland
! Ca. 25.000 transporter dagligt

DNU
fra planlægning til drift

Det faglige fundament for Det Nye Universitetshospital
Projektafdelingen DNU og Rådgivergruppen DNU I/S:

Politisk udgangspunkt:
Hospitalsbyen skal opdeles i overskuelige enheder

"

Projektets 6 grundlæggende principper:
! Logisk sammenhængende patientforløb
! Tæt fagligt og tværfagligt samarbejde som forudsætning for høj
kvalitet i de sundhedsfaglige ydelser
! Integration af patientbehandling, forskning og uddannelse
! God intern og ekstern logistik
! Attraktiv arbejdsplads
! Understøttelse af god driftsøkonomi
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Planlægning og dimensionering af kliniske
funktioner
Arkitektonisk design
Teknik og logistik
Udstyr – it, medico, interiør mm.
Økonomi og gennemføringsstrategi
Miljø og bæredygtighed

Det Nye Universitetshospital i Århus
Det Nye Universitetshospital i Århus - DNU

www.dnu.rm.dk

Innovation og udvikling
Region Midtjyllands Projektafdeling DNU og Rådgivergruppen DNU I/S, der
har vundet byggeopgaven arbejder tæt sammen om projektet.
Vi har en særlig opgave i at synliggøre, formidle og inspirere til innovationsmuligheder i DNU.

DNU i samfundet
" Det lærende miljø, forskning og uddannelse
" DNU som katalysator for vækst i Region Midt
" Centralisering af sygehusvæsenet

Mål

Potentielle udviklingsområder:

Vort fælles mål med innovation og udvikling i projektet er, at
sikre Det Nye Universitetshospital får nytte af den nyeste viden, teknologier og gode ideer, såvel under byggeriets faser, som frem til drift og ibrugtagelse af den nye hospitalsby.
Et mål er også at styrke en erhvervsmæssig spin-off i forbindelse med
byggeriet af DNU og skabe udvikling af sundhedssektorens ressourcer og
potentialer.
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Udfordringer for DNU
Vi har identiﬁceret nogle af de store udfordringer, der ligger i at bygge
Danmarks hidtil største hospitalsby…
Hvordan trimmer vi byggeprocessen
" Totaløkonomi og effektivisering
" Bæredygtighed
" Fleksibilitet
" Integration af det eksisterende Skejby
Fremtidige arbejdsmetoder
" Intern/ekstern logistik
" Evidens Baseret Design
" Minimere fejl i sundhedsydelserne
" Effektivitet, der understøtter arbejdsglæde
Menneskelige relationer på hospitalet
" Arbejdsmiljø, herunder den gode arbejdsplads
" Det gode patientforløb
" Det store hospital – det lille sygehus
" Rekruttering og fastholdelse af personale

Bio- og Medicoteknik
IT i sundhed
Hjælpemidler og arbejdsmiljø
Arbejdskraftbesparende teknologi
Effektivitet
Teknik og logistik
Bæredygtighed
Behandlingsmetoder
Byggeteknik og -processer
Samspillet mellem fødevarer og sundhed/ernæring
Og meget mere – kun fantasien sætter grænser…

Hvad kan DNU tilbyde?
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Indmelding af ideer via hjemmesiden dnu.rm.dk
Fortrolighed
Vurdering og validering af din ide
Samarbejdsaftale om en fælles udvikling
Aftalen er baseret på en OPI af den indmeldte ide med et efterfølgende
udbud af leverancen

Finansiering af innovations- og udviklingsprojekter…
! Fælles søgning af midler under samarbejdsaftalen
! Potentiel ﬁnansiering fra : Region/Stat; Fonde; Erhvervsfremmemidler; EU-midler
! DNU har ikke deciderede midler til innovation og udvikling

