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Besvarelse af § 37 nr. 52/2020 

1. Har N aalakkersuisut ansvaret for renovation af Dronning Ingrids 
Hospital? 

Opgavevaretagelsen af renoveringsopgaverne ligger hos driftsafdelingen 
på Dronning Ingrids Hospital. Dermed har Naalakkersuisut det politiske 
ansvar for renoveringen af Dronning Ingrids Hospital. 

2. Vurderer Naalakkersuisut at det er nødvendigt at renovere 
Dronning Ingrids Hospital? 

a. Hvis ja, hvornår forventes denne renovation gennemført? 

1) J a, det er nødvendigt at foretage renoveringer af Dronning Ingrids 
Hospital. 

a) Der gennemføres allerede på nuværende tidspunkt løbende renoveringer 
af Dronning Ingrids Hospital. 

Det er ikke muligt at sætte en dato eller et årstal på, hvornår renoveringen 
forventes endelig afsluttet, da der løbende opstår nye behov for 
renoveringer som følge af generel nedslidning på materiel. 

3. Hvor meget anslår Naalakkersuisut at det vil koste at renovere 
Dronning Ingrids Hospital? 

Renovering af de nuværende sengebygninger vil være problematiske, da 
eksisterende bygningskonstruktioner er projekteret i 70'erne efter 
principper, som er forældede og baseret primært på 4-sengsstuer med bad 
og toilet på gangen, hvor f.eks. kørestole ikke kan komme ind. Derudover 

er det bygget ind i en rigid betonkonstruktion, som betyder, at et renoveret, 
ombygget sengeafsnit i den eksisterende betonkonstruktion ikke vil være 
tidssvarende og en på alle måder dårlig investering, omend det på kort sigt 
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vil være billigere at renovere end at bygge nyt. Nutidens hospitaler bygger 
1-sengsstuer med eget toilet, hvilket sikrer bedre patientsikkerhed på flere 
områder. 

Et alternativer en nedrivning af hospitalets to senge- og 
behandlings bygninger samt opførelse af ny og tidssvarende bygning, 
indeholdende senge- og ambulatoriefunktioner til medicinsk og kirurgisk 
område, samt kontorfaciliteter og supplerende patienthotel. En ny bygning 
anslås at koste ca. 500 mio. kr. 

Der i forbindelse med Finanslov 2020 afsat opstartsmidler til projektering 
af en ny sengefløj og patienthotel. 

4. Har N aalakkersuisut kendskab til om sygehuse rundt om i landet har 
brug for at blive renoveret? 

Den bygningsmæssige tilstand varierer mellem regionssygehusene. Der er 
på en række sygehuse et mindre vedligeholdelsesefterslæb. 

Regionssygehuset i Sisimiut er opført i 1953 og moderniseret i 1995. 
Trods sygehusets alder er det i rimelig vedligeholdelsesmæssig stand, idet 
der løbende investeres meget i bygningsvedligehold og forbedringer af 
tekniske anlæg såsom forbedringer af indeklima. 

Ved moderniseringen i 1995 blev der foretaget ombygning og tilbygning 
af konsultationsområdet. Der blev ikke lavet ændringer på 
bygningsindretningen i den oprindelige del af sygehuset, hvilket betyder at 
sengestueafsnittet er indrettet, som da huset blev bygget. Det betyder, at 
bygningen fremstår meget utidssvarende, hvad angår sengestuerne og de 
sanitære forhold med bad og toilet faciliteter. 

Aasiaat regionssygehus er opført i 1959. Sygehuset er ved flere 
lejligheder blevet istandsat, men i lighed med regionssygehuset i Sisimiut 
er indretningen ikke tidssvarende og ikke ændret siden 1959. 

For at leve op til funktionskravene i dag, og det serviceniveau 
sundhedsvæsenet gerne vil tilbyde patienterne, bør begge regionssygehuse 
moderniseres og ombygges til tidssvarende forhold. 
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Qaqortoq Regionssygehus er opført i 1970 og blev ombygget i 2005. Ved 
ombygningenltilbygningen blev der tilføjet ny skadestue samt foretaget en 
omrokering af forskellige funktioner. 

Sygehuset er løbende vedligeholdt samt tilpasset tidens udvikling, med 
etablering af et nyt genvindingsanlæg samt elevator. Det anses derfor ikke 
nødvendigt at foretage yderligere tilpasninger, eftersom sygehuset har en 
god standard og god kapacitet. 

Ilulissat Regionssygehus er fra 1979, men istandsat i 2002 og udbygget 
med 6 konsultationsrum, konferencelokale og personalekantine i 2012. 
Sygehuset er velfungerende og i fin vedligeholdelsesmæssig stand og har 
netop fået udskiftet ABA-anlæg samt armaturer med LED-belysning. 
Sygehuset har pladsproblemer og mangler depotarealer. 

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga 
Med venlig hilsen 

~ 
Martha Abelsen 
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