
Kort fortalt

Regionernes styring af vedligeholdelse 
af sygehusbygninger

Konklusion

Region Hovedstaden har en tilfredsstillende styring af opgaven med vedligeholdelse af sine sygehusbyg-
ninger. De øvrige regioner har ikke en helt tilfredsstillende styring. Det gælder særligt for bygningernes 
tekniske installationer såsom vandrør og ventilationssystemer. Konsekvensen kan blive, at sygehusbygnin- 
gerne bliver så nedslidte, at de fremtidige udgifter til at drive og vedligeholde bygningerne bliver større, 
end de behøver at være. 

Statsrevisorerne udtaler 
”Statsrevisorerne finder, at der er behov for, at Sundhedsmi- 
nisteriet og regionerne styrker opgaven med styring af vedli- 
geholdelsen af sygehusbygningerne. Det er bemærkelsesvær-
digt, at kun én region ud af 5 – Region Hovedstaden – har en 
tilfredsstillende styring af området”.

Væsentligste resultater af undersøgelsen

• Bortset fra Region Hovedstaden har regionerne kun 
delvist beskrevet opgavefordelingen mellem regionen 
og sygehusene, og ingen af regionerne har fælles stan-
darder for vedligeholdelse af både udvendige bygning-
sdele og tekniske installationer på sygehusene.

• Region Hovedstaden har tilstrækkelige bygningssyn. 
Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Midt- 
jylland har ikke helt tilstrækkelige bygningssyn. Region 
Nordjylland har ikke tilstrækkelige bygningssyn.

• Region Hovedstaden har en langsigtet planlægning 
af vedligeholdelsen. Region Sjælland, Region Syd-
danmark og Region Midtjylland har også elementer af 
langsigtet planlægning. Region Nordjylland har ikke en 
langsigtet planlægning.

Samlet vurderer Rigsrevisionen, at der er behov for ret- 
ningslinjer for vedligeholdelse af sygehusbygninger, bedre 
data for bygningstilstanden og langsigtede planer for ved- 
ligeholdelse. Rigsrevisionen opfordrer Sundhedsministe-
riet til at tage initiativ til dette.

Baggrunden for undersøgelsen
Regionerne er som sygehusejere blandt landets største byg- 
ningsejere. De eksisterende sygehusbygninger har en bog- 
ført værdi på ca. 36 mia. kr. (2021-priser). Omkring 85 % af 
bygningsmassen er i dag over 10 år gammel. Regionerne 
skal bl.a. sørge for de fysiske rammer til en forsvarlig be-
handling af patienter på sygehusene. Dette indebærer bl.a., 
at regionerne skal vedligeholde deres bygninger.  

Sygehusenes  samlede areal og gennemsnitlige opførelsesår 
fordelt på regioner (2022)

Alle regioner
Areal: ca. 4.790.000 m2

Opførelsesår: 1973

Region Nordjylland
Areal: ca. 450.000 m2

Opførelsesår: 1968

Region Midtjylland
Areal: ca. 1.170.000 m2

Opførelsesår: 1989

Region Syddanmark
Areal: ca. 860.000 m2

Opførelsesår: 1975

Region Hovedstaden
Areal: ca. 1.710.000 m2

Opførelsesår: 1965

Region Sjælland
Areal: ca. 600.000 m2

Opførelsesår: 1966

Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af data fra Danmarks Statistik, 2022.

Regionerne skal løse opgaven med at vedligeholde sygehu- 
sene inden for den samlede økonomiske ramme for sund-
hedsvæsenet. Den økonomiske ramme fastsættes i den årli-
ge økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner. 

Det fremgår af Aftale om regionernes økonomi for 2023, at 
vedligeholdelse og modernisering i regionerne skal drøftes 
som led i forhandlingerne om aftalen for 2024. 

Læs hele rapporten på www.rigsrevisionen.dk. Kontakt Rigsrevisionens 
pressechef Lisbeth Sørensen på tlf. 33 92 85 06/ls@rigsrevisionen.dk 
eller Statsrevisorernes sekretariatschef Gitte Korff på tlf. 33 37 59 85/
gitte.korff@ft.dk for yderligere information.


