Det nye hospital får
Baggrunden for projektet
Region Nordjylland fik i marts 2012 tildelt 4,1 mia. kr. som
statslig medfinansiering fra Kvalitetsfonden til investeringer i ny og forbedret sygehusstruktur i Danmark. Det
har resulteret i, at vi nu bygger Aalborgs nye universitetshospital. Byggeriet forventes færdigt i 2020.

Visionen bag
Aalborgs nye universitetshospital skal være regionens
omdrejningspunkt i det nordjyske sundhedsvæsen.
Det skal være kendt for at:
• Levere patientbehandling af højeste kvalitet
• Integrere klinik, forskning, udvikling, uddannelse og
innovation
• Være en attraktiv arbejdsplads
• Være en højt profileret samarbejdspartner
• Have økonomien i top

Fakta om byggeriet
Byggeriet gør det muligt at samle de fleste af de funktioner, som i dag er på Aalborg Universitetshospital.
De nyeste bygninger på Aalborg Universitetshospital,
Syd skal dog fortsat bruges en årrække, idet der blandt
andet skal være ambulante funktioner i Medicinerhuset
og Onkologibygningen.
Aalborgs nye universitetshospital bliver ca. 135.000 m2
stort og får følgende funktioner:
• Fælles akutmodtagelse
• Sengefunktion
• Ambulatorier
• Laboratorier
• Børne- og ungefunktion
• Billeddiagnostiske funktioner
• Operationsfunktioner
• Intensiv
• Integration af universitetsfaciliteter
• Rehabiliteringsfunktion
• Forsknings- og undervisningsarealer
• Serviceby

• Færre indlagte patienter og flere ambulante
behandlinger
• Enestuer og færre standardsenge
• Flere intensive, intermediære og diagnostiske senge
• Øget åbningstid i ambulatorierne
• Mere effektiv udnyttelse af de fysiske rammer
• Standardisering og generalisering af rummene, så specialerne kan udnytte dem fleksibelt

Hvor skal det bygges?
Det nye Universitetshospital bliver bygget i Aalborg Øst på
et område vest for Hadsund Landevej. Hovedstrukturplanen
for det 92 ha store område anviser udbygningsmulighederne for Nyt Aalborg Universitetshospital på længere sigt,
når ambulatoriefunktioner fra Medicinerhuset og Kræftbehandlingen efter en årrække flyttes til konkurrenceområdet.
Planen anviser også, hvordan en række af regionens øvrige
sundhedsfunktioner som Aalborg Universitetshospital Psykiatrien, Sygehusapoteket og Centraldepotet m.fl. kan indarbejdes på området.

Dimensionering
Standardsenge
Intensivsenge
Intermediære senge
Akut modtagesenge
Børnesenge

Rumfordeling
Operationsstuer
Dagpladser
Ambulatorier
Billeddiagnostik
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