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Muligheder for leverandører af 
medicinsk udstyr, hvis fremtidens 
sygehuse opføres som OPP’er

Offentligt Private Partnerskaber 
(OPP’er) giver offentlige myndig-
heder en ny rolle i forbindelse med 
opførelsen af offentlige byggerier. 
Traditionelt har det offentlige væ-
ret bygherre i offentlige byggepro-
jekter og har dermed påtaget sig 
de medfølgende risici. Med et OPP 
kan man bytte rollerne om, så det 
er en privat leverandør, der agerer 
bygherre i offentlige byggeprojek-
ter. Opføres de nye supersygehuse 
som OPP’er, vil aftalen kunne 
omfatte leverance af medicinsk 
udstyr – læs her om, hvad OPP er, 
og hvordan det påvirker risikofor-
delingen mellem leverandør og 
myndighed.

Et OPP er en form for samarbejde mellem 
en offentlig og en privat part, der samler 
design, projektering, etablering, drift og 
vedligeholdelse af byggeriet i én aftale. 
Det er den private part, der påtager sig 
rollen som leverandør. Den private leve-
randør kan bestå af et konsortium, hvor 
flere virksomheder er repræsenteret. 
Når projektet står færdigt, lejer den of-
fentlige myndighed sig ind i bygningen 
i en periode på typisk mellem 15-30 år.

Udover opførelse af en bygning kan 
det i OPP-aftalen indgå, at den private 
leverandør skal udføre tjenesteydelser 
(f.eks. mad og rengøring) i aftalepe-
rioden. Det kan også indgå, at der skal 
indrettes lokaler til en særlig brug, f.eks. 
operationsstuer, eller er der skal installe-
res særligt udstyr, f.eks. en strålekanon, 
som den private så også skal vedlige-
holde i perioden.

Indførelsen og udbredelsen af OPP’er 
er blandt andet sket som følge af gode 
erfaringer med modellen fra udenland-
ske projekter. Man har her oplevet, at 
omkostningerne ved byggerierne bliver 
holdt nede, og at leveringen sker til ti-
den.

Hvad er fordelene ved et OPP?

OPP-formen giver mulighed for, at de 
offentlige myndigheder kan opnå en 
række fordele.

For det første betyder det tætte og 
ikke mindst langvarige samarbejde mel-
lem myndigheden og den private leve-
randør, at parterne i ganske vidt omfang 
får fælles – i stedet for modstridende – 
interesser i projektet.

Når en opgave udføres som OPP, bli-
ver den private part nødt til at anskue 
sine omkostninger ud fra en totaløko-
nomisk vinkel. Da den private part både 
står for opførelsen, den efterfølgende 
drift og vedligeholdelse af bygningen, 
har den private part en væsentlig inte-
resse i at se fremad.

Det kan betyde, at den private leve-
randør f.eks. bygger en smule dyrere, 
hvis det på den lange bane giver lavere 
drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. 
Hvis aftalen alene omhandlede udførelse 
af et byggeri, og den offentlige myndig-
hed herefter havde drifts- og vedligehol-
delsesansvaret, ville det kunne betale 
sig for entreprenøren at vælge billigere, 
mindre robuste materialer.

Derudover har erfaringer med OPP 
vist, at levering sker til tiden og til den 
aftalte pris. Aftalestrukturen i et OPP 
vil således typisk sikre, at det offentlige 
først skal betale leje/rådighedsbetaling 
fra den dag, bygningen er tilgængelig for 
myndigheden. Den private entreprenør 
har dermed et væsentligt incitament til at 
overholde tidsplanen.

Endelig betyder et OPP, at den offent-
lige myndighed kender sine driftsom-
kostninger mange år frem i tiden. Der 
bliver i aftalen fastsat et årligt vederlag, 
der dækker både opførelse, drift og ved-
ligeholdelse af byggeriet. Myndigheden 
kender dermed – og kan lægge budget-
ter efter – sin faste omkostning.

Udfordringer…

Der er dog også udfordringer forbundet 
med et OPP.

Da kontraktperioden løber over en 
længere årrække, stiller det store krav 
til udformningen af kontrakten. Dette 
kan medføre, at der er betydelige trans-
aktionsomkostninger forbundet med 
at indgå et OPP, herunder i forbindelse 
med udbudsprocessen. Dertil kommer, 
at den offentlige myndighed afgiver 
en del af styringen med projektet, fordi 
myndigheden ikke er bygherre. Det er 
derfor vigtigt, at myndigheden sørger for 
at varetage sine interesser i tide gennem 
kontraktgrundlaget.

I kontrakten beskrives ikke, hvordan 
byggeriet skal se ud, men hvilke funk-
tioner der skal løses. Så er det op til den 
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Med vores standard rammesystem Cambio COSMIC defi-
nerer vi morgendagens behandling og pleje med maksimal 
patientsikkerhed, fleksible løsninger og effektive behan-
dlingsforløb.

Gartner Group har kategoriseret Cambio COSMIC ”One 
of nine global EHR’s” som den eneste i Norden. I Region 
Syddanmark, Forsvaret, Færøerne og Grønland er man takket 
være Cambio COSMIC i fuld gang med at realisere visionen 
om en sammenhængende, patientcentreret behandling og 
pleje. I Kronobergs län (Sverige) kæder Cambio COSMIC 
hele den primære behandling sammen med kommunernes 
ældreomsorg, og EU har officielt udnævnt Kronoberg som 
”The benchmark for EHR implementations in Europe”. Da-
gens Medicin i Sverige har i 2012 udtalt at alle Sveriges bedste 
sygehuse anvender Cambio COSMIC.

Besøg os på www.cambio.se og få mere at vide om IT-
sundhedsgenerationen.

Fremtidens e-sundhed

oPP

private leverandør at byde ind med det 
projekt, der samlet set bedst og billigst 
opfylder kravene. Men det kan være 
svært at beskrive funktionerne på en 
måde, der er dækkende – for hvad skal 
f.eks. et sygehus “kunne” om 10, 20 el-
ler 30 år? Og for den private part er in-
novation og nytænkning afgørende for at 
kunne vinde OPP-kontrakten.

Endelig er det vigtigt, at myndigheden 
gør sig klart, hvad der skal ske, når OPP-
aftalen udløber, f.eks. efter 30 år. Skal 
myndigheden købe byggeriet? Skal der 
indgås en ny lejeaftale? Skal der opføres 
et nyt OPP-byggeri? Der skal – uanset 
model – tages højde for udløbet af afta-
len i forbindelse med budgetlægningen.

Danmarks første OPP-sygehus er 
allerede planlagt

Region Syddanmark har for nylig indgået 
aftale om, at det nye psykiatrisygehus i 
Vejle skal etableres som et OPP. Sygehu-
set er berammet til at stå færdigt i 2017, 
og den samlede pris er havnet på 900 
mio. kr.

Med i prisen følger en 25-årig lejekon-
trakt. Entreprenøren står for at opføre 
sygehuset, den efterfølgende drift og 
vedligeholdelsen. Dertil kommer en ser-
vicepakke, der indebærer, at den private 
part også skal stå for levering af mad til 
patienterne og personalet samt varetage 
rengøring af hospitalet.

Region Syddanmark fremhæver selv, 
at valget faldt på et OPP, da det vil kunne 
sikre, at hospitalet står klar 3 år før, at re-
gionen ellers kunne have fået det. Regio-
nen føler sig tryg ved, at tidsplanen over-
holdes, da det er samarbejdspartneren, 
der bærer risikoen herved.

Vil flere sygehuse blive oprettet 
som OPP’er?

Forventningerne til det nye psykiatrisy-
gehus i Vejle er meget store. Regions-
rådsformanden har udtalt, at han ikke 
er i tvivl om, at sygehuset vil blive leve-
ret til tiden og til den aftalte pris. Det er 
forventningen, at indgåelsen af et OPP 
vil medføre mærkbare besparelser for 
regionen, og at det kan være en måde, 

hvorpå det offentlige fortsat kan levere 
sygehuse i verdensklasse – på trods af 
besparelser.

Psykiatrisygehuset i Vejle kan give 
grundlag for, at OPP-formen vil blive 
benyttet også ved etableringen af andre 
sygehuse. Da regionerne står over for at 
skulle bygge flere supersygehuse, er det 
relevant at overveje, om de skal opføres 
som OPP-projekter.

I den forbindelse bør regionerne over-
veje, hvordan de bedst kan drage nytte 
af OPP-formen i forhold til at f.eks. få 
etableret operationsstuer eller købe sær-
ligt kostbart udstyr.

OPP kan her – anvendt med omhu – 
blive en måde, hvorpå sygehusene kan 
samle de bedste erfaringer fra det of-
fentlige i forhold til funktionsbehov og 
fra det private marked i forhold til at opnå 
de ønskede mål bedst og mest effektivt.

Leverandører af medicinsk udstyr kan 
blive underleverandører i disse sager. 
Det er derfor relevant at holde et vågent 
øje med markedet og de aktører, der må 
forventes at byde på opførelse af super-
sygehusene.


