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Hvordan bliver et nyt hospital til?
Lars Dahl Pedersen, 
Adm. direktør, Privathospitalet Mølholm

https://vimeo.com/310332802


Lars Dahl Pedersen

- cand.scient.pol., PhD
- leder i sundhedsvæsenet i 26 år
- formand for DSS i 4 år
- 10 år som hospitalsdirektør på 
Hospitalsenhed Midt
- 1 år på Privathospitalet Mølholm Mine personlige erfaringer med 

sygehusbyggeri:

Hospitalsenhed Midt

Vestdansk Center for 
Rygmarvsskade, 2014

Ny akutmodtagelse i Viborg, 2019

Mange mindre byggeprojekter

Privathospitalet Mølholm

Nyt hospital i Vejle, 2024-25



Vestdansk Center for Rygmarvsskade, 2014



Ny akutmodtagelse Viborg (22.500 m2) (ibrugtaget 2019)



Om Privathospitalet Mølholm

• Grundlagt i 1992

• Alle relevante specialer 

• 220 ansatte, 
40 klinikejere 

• 35.000 patienter årligt 

• 10.500 operationer



En bred vifte af specialer 



Udredning på tværs

Billeddiagnostik

Ultralyd
CT

DEXA 
MR

Mammografi
Røntgen

Ortopædkirurgi og idræt

Fod- og ankelkirurgi
Håndkirurgi
Knækirurgi 

Skulder- og albuekirurgi
Hoftekirurgi
Rygkirurgi

Neuro-sektor

Neurologi
Neurofysiologi
Neurokirurgi
Reumatologi

Smertebehandling
Psykologi

Øre-, næse- og 
halssygdomme

Tinnitus
Svimmelhed

Hjerte og kar

Hjertesygdomme
Karkirurgi

Åreforkalkning

Øvrige behandlinger

Plastikkirurgi
Hudsygdomme

Kosmetisk hudbehandling
Overvægt/fedme

Tand 
Øjenkirurgi

Urinvejssygdomme
Mave-tarmsygdomme



Hvor kommer patienterne fra?

Offentlige 
garanti- og aftalepatienter

31 %

Privatbetalere

25 %

Borgere med 
sundhedsforsikring

44 %
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30 års historie og identitet

https://vimeo.com/310332802




Vi bygger Danmarks bedste hospital



INDGANGSPARTI



FACILITETER

Gode parkeringsforhold

8 Operationsstuer

32 sengepladser

Billeddiagnostisk afsnit
- CT-scanner
- MR-scannere
- Røntgen etc.

Care afsnit med 12 lejligheder 

Gode ventearealer

Stort solcelleanlæg

Stor park med adgang til skov

Patienttorv

Reception



CARE
En ny service på 
Privathospitalet Mølholm

Vinterhave i Care

Privat terrasse



DISPONERING
Hospitalet er 
indretningsmæssigt adskilt i 
to afsnit, frontstage og 
backstage.

Frontsstage er indrettet til 
ambulante behandlinger og 
konsultationer. Indretning og 
materialevalg skal signalere 
tryghed, imødekommenhed 
og kvalitet

Backstage er indrettet til 
operationer og indlæggelse. 
Indretningen i denne del 
opleves mere som et 
”klassisk” hospital med meget 
stor fokus på hygiejne, 
patientsikkerhed, og effektive 
arbejdsgange.

Formålsbestemte fløje med 
mulighed for udbygning



Bæredygtighed: DGNB-certificering



Forskelle og ligheder mellem offentlige og private

• Brugerinddragelse
– Offentlige

• Intensiv brugerinddragelse, 

• Mange aktører, 

• Mange møder, 

• Relativt lange processer

• Faglige organisationer/Samarbejdsudvalg inde i maskinrummet

– Private
• Målrettet brugerinddragelse

• Færre nøgle-aktører, 

• Færre møder, 

• Beslutningstagere tæt på

• Medarbejdere informeres løbende om status



Forskelle og ligheder mellem offentlige og private

• Offentligt byggeri (særligt kvalitetsfondsbyggeri)

– EU-regler om udbud i alle faser

– Stærk statslig kontrol ift. statslige kvalitetsfond
• Særligt administrationsgrundlag, regnskabsinstruks og revisionsinstruks

• Sundhedsministeriet fører tilsyn (kvartalsvis)

• Folketingets sundhedsudvalg orienteres kvartalsvis

• Folketingets Finansudvalg orienteres årligt

• Rigsrevision (hidtil 4 beretninger)

• Statsrevisorerne udtrykker kritik/giver næser

– Kraftig regional kontrol
• Løbende rapportering for regionsrådet

• Projektorganisationer

• Bygherrerådgivere

• 3. øje kontrollerer projekt- og risikostyring

– Ret høje transaktionsomkostninger – og mistillid



Forskelle og ligheder mellem offentlige og private

• Privat byggeri
– Ingen EU-regler om udbud – men byggeorganisation kender marked og 

aktører

– Ingen stærk ekstern kontrol -

– Relationer bygherre og rådgivere/entreprenører bygger på tillid og omdømme 

• der er opbygget over tid og 

• som potentielt kan mistes

– Fælles interesse og fokus på resultatet - at sikre det bedste byggeri

• Så få transaktionsomkostninger som muligt



2025: Velkommen til Danmarks bedste hospital



Spørgsmål?

??? ?


