


OPP Vejle  

 

v. Gert Frost – projektleder OPP Vejle 



Dagsorden 

• Generalplan for psykiatrien i Region Syddanmark 

• OPP Vejle forberedelsen - fokuspunkter 

• Kronologi – Regionen indsats frem til kontrakten 

• (Sam)arbejdet efter kontraktindgåelse - partnerskabet 

• Går det som ønsket/håbet 

• Erfaringerne – indtil videre 

• Spørgsmål – gerne løbende 
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Psykiatriplan/Generalplan – Psykiatri 
i RSD – ca. 2 mia. kr. 

• Sengeafdelinger 

– Middelfart (Retspsykiatri fra Odense og Hviding) 

– Esbjerg (Hviding og Esbjerg) 

– Åbenrå (Haderslev og Augustenborg) 

– Vejle (Kolding og Vejle) 

– Svendborg (ikke berørt) 

 

• Ambulant psykiatri 

– Etablering af 13 lokalpsykiatrier 
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Odense klar til indflytning i 2022 
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-Nybyggeri, 25.000 kvm. 

-Udbudsform: OPP og ? 

-Almen og BU 

-139 senge 

-725 mio.  



Esbjerg ombygning klar til indflytning 
2015, nybyg er i drift 
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- Hovedentreprise 

- Om og tilbygning 

- i alt 12.100 kvm. 

- 97 almensenge 

- 250 mio. kr. 



Retspsykiatrisk afdeling Middelfart er 
i drift 
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-Hovedentreprise  

-Om- og tilbygning 

-70 retspsyk. Senge 

-36 almen senge 

-263 mio. kr. 



Åbenrå er i drift (september 2015) 
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- Fagentrepriser 

- Nybyggeri 

-111 senge 

-20.000 kvm. 

-500 mio. kr. 



 Vejle ibrugtagning primo 2017 
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-91 almen senge 

-8 PAM senge (akutte) 

-BU ambulatorium 

-I alt ca. 900 mio. over 

25 år 



2011 - Regionens fokuspunkter  

• De indledende faser tager længere tid – vi skulle være 

ekstra forberedt inden kontraktunderskriften 

• Klare og forankrede visioner og målsætninger – endnu 

vigtigere 

• Brugerindflydelse ligger tidligere i processen 

• Funktionsbaserede krav – mindre detaljestyring – udfordring 

at give slip 

• Totaløkonomi – drift spiller ind fra dag 1 i projekteringen 

• Meget tid på risikodeling og finansiering – koncepter 

tilpasses 

• Rigtige kompetencer– jura, finans og teknisk 
. 
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OPP Vejle - kronologi 

• Opstart efterår 2011 – erfaringsopsamling 

– Lidt viden, men megen tro omkring OPP (i DK) 

• Politisk mandat januar 2012 

– Iværksætter processen uden at fastlægge finansieringsform mv. 

• Visionsproces foråret 2012 

– Inddragelse af patienter, pårørende, personale, ledelser og 

direktion  hvad skal projektet sigte mod? 

• Rådgiverudbud foråret 2012 

– Teknisk, juridisk og finansiel rådgivning 
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Kronologi (2) 

• Foreløbigt udbudsmateriale efteråret 2012 

– Brugerinddragelse i forhold til funktionskrav.  

• Prækvalifikation januar 2013 

– 5 konsortier (1 trak sig i processen, to konkurser) 

• Politisk vedtagelse af foreløbigt udbudsmateriale januar 

2013 

• Dialogfase – en intensiv periode (for alle parter) 

– 4 dialogmøder  

– Bedømmelse af løsning efter 2. runde – brugerinddragelse 

– Tilbagemelding til konsortier omkring bedømmelsen 
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Kronologi (3) 

• Udbud oktober 2013 

• Tilbud januar 2014 – 2 tilbudsgivere 

• Kontrakt maj 2014 

------------ indflydelse ------------------ minimeres -------------------  

• Brugerproces – test af udvalgte områder, én måde ikke at 

slippe alle tøjlerne i funktionsudbuddet. 

• Projektforslag/forprojekt/hovedprojekt ikke så faseopdelt, 

men nærmere glidende overgange 

• Tidsplanen holder – ibrugtagning primo 2017 
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Forankring og kommunikation efter 
kontrakt 

Kommunikations- og beslutningsveje 

• Fælles styregruppe med 2 + 2 

• Fælles projektgruppe   

• Regional projektstyregruppe 

• Regional projektgruppe 

• Regionale brugergrupper  

– Blev reduceret kraftigt efter brugertest 

– Efterfølgende lille junta/udrykningsstyrke som vi kunne trække på 

• Høste frugten af den intensive tidlige involvering 
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Erfaringerne fra Vejle 

• Mulighed for at fremrykke offentlig anlægsinvestering 

• Større transaktionsomkostninger ved udbudsprocessen 

• Dialogformen kvalificerer udbudsmateriale og tilbud 

• Øget fokus på driftsperspektiv og totaløkonomi 

• Få aktører begrænser potentielt konkurrence ved OPP 

• Høje afkastkrav  

• Øget budgetsikkerhed i anlægsfasen – risikoallokering 

• Godt SAMARBEJDE og effektiv proces efter kontrakt 

• PARTNERskab kræver engagement – fra alle parter 
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Erfaringerne 

• Budgetsikkerhed (læs; færre uforudsete) 

• Kvalitetsfokus. Driftsoperatørens veto, alt bliver 

prissat, totaløkonomisk perspektiv.  

• Initiale transaktionsomkostninger 

• Nye spændene løsninger anlægsmæssigt 

• OPP bliver nok ikke standardmodellen for byggeri – 

anvendelsen er i høj grad drevet af nødvendighed 

(mangel på penge, mangel på tålmodighed, mangel 

på byggeorganisation), men modellen indeholder nye 

eller forstærkede muligheder og incitamenter, der 

potentielt kan forbedre både anlæg og drift  

• Bliver ikke klogere hvis vi ikke prøver – det her tegner 

til en god case på det.  
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Spørgsmål ? 
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