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Referat af  
 
Møde i Regionsældrerådet onsdag den 20. marts 2019 
 
 
 
 
Jørn Gettermann bød velkommen til alle. 
 
Dagens hovedemne var de mange nye hospitalsbyggerier, hvad kommer der de enkelte 
steder og hvornår bliver det hele færdigt? Udover Niels Peter Hansen fra Koncern Bygge-
styring, Region Hovedstaden deltog politikerne Leila Linden og Per Tærsbøl. 
 
Niels Peter gennemgik planlægningen og styringen af byggerierne af især de 4 store hos-
pitals nybygninger. 
 
En hovedtema ved de nye hospitaler er, at der satses på ensengsstuer. Den kliniske fordel 
ved ensengsstuer er, at infektionsrisikoen nedsættes med mindst 10 %. 
Derudover er alle de nye byggerier baseret på, at der skal være korte gangafstande. 
Som det eneste hospital har Nordsjællands Hospital ikke noget køkken, maden leveres 
udefra. Men i det udbud, der er i øjeblikket, er indskrevet en option på etablering af et køk-
ken, så det kan blive muligt, hvis licitationsresultatet bliver gunstigt. 
 
Byggeriet Herlev Hospital 
 
Der bygges 2 runde bygninger (en stor og en lille). I den store etableres akutmodtagelse 
og 358 ensengsstuer. I den lille etableres en børneafdeling. 
Byggeriet forventes afleveret fra entreprenøren december 2019, men herefter skal inventar 
og udstyr monteres, så ibrugtagning sker først i september 2020. 
Herudover etableres et parkeringshus primært til de ansatte, men besøgende kan også 
parkere her. 
 
Nordsjællandshospital 
 
Er et barmarksprojekt. 
Her kommer 570 ensengsstuer. Hospitalet er formet som en lukket slange, hvor akutfunk-
tion, operationsfunkton, fødeafdeling mv. er placeret i underetagen, mens sengestuerne er 
i de 2 øverste etager. 
Der bygges som nævnt pt. ikke et køkken. 
Der vil være bustransport direkte til hospitalet, og der kommer en S-togs station 600-800 
meter fra hospitalet. 
Det forventes, at hospitalet kan tages i brug i 2022. 
Der er afsat 4 mia. til byggeriet, og her kommenterede Per Tærsbøl, at han var bekymret 
for om det budget kunne holde, for som han sagde, byggeriet er placeret på den vådeste 
grund i hele Hillerød, så man skal 20 meter ned i jorden for at finde fast grund. Holder 
budgettet ikke, skal der findes besparelser medmindre staten vil øge bevillingen. 
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Per Tærsbøl frygter at bliver et landsbyhospital, hvis ikke Folketinget øger bevillingen. 
 
Hvidovre Hospital 
 
Det nye byggeri her omfatter akutmodtagelse, barselsafsnit og hjerteafdeling. 
Sengeafsnittet bygges om. 
 
Bispebjerg 
 
Her bygges et akuthus på 77.000 m2. Det nye byggeri skal planmæssigt respektere det 
nuværende byggeri.   
Der kommer også en laboratorie og logistikbygning på 10.000 m2 
Endvidere er der bygget et parkerings med 975 pladser. 
Renoveringen forventes færdig i 2025. 
Derudover kommer der en ny voksenpsykiatri på Bispebjerg med akutmodtagelse og ene-
stuer til almenpsykiatri. 
Byggeriet der ligeledes omfatter renovering af eksisterende lokaler forventes færdig 2024. 
 
Ny Retspsykiatri Sct. Hans. 
 
Der etableres her en ny retspsykiatri med 126 sengepladser. I alt 21.000 m2 samt have-
arealer. 
Der var et spørgsmål om, hvad retspsykiatri dækkede over og svaret var at det er psykia-
trisk behandling til dem, der har fået en dom. 
 
Rigshospitalet 
 
Her kommer der en ny nordfløj med 200 sengepladser og 33 operationsstuer. Det skal 
indeholde Neurocentret, Hovedortocenter, Diagnostisk center og Servicecentret. 
Herudover er der allerede bygget et patienthotel og administrationsbygning (ibrugtaget 
2015) samt et parkeringshus (ibrugtaget 2015). 
 
Leila Linden fortalte om det nye Børneriget, som vil indeholde børn, unge, fødende og 
forældre. Hun fortalte at det skal være det legende hospital. Man har gode erfaringer med 
at kombinere leg med undersøgelser ved børn og de tanker vil man gerne indføre bredere. 
Byggeriet bliver på 58.000 m2. 
 
Der var et spørgsmål om hvordan man ville håndtere de stramme budgetter.. 
Leila Linden og Niels Peter sagde hertil, at det redskab man har, er at styre på tiden. Jo 
strammere en tidsplan man har jo større er prisen til entreprenøren. 
 
Der har i øvrigt på rige fortalte Leila Linden været et par tilfælde, hvor entreprenøren har 
rejst et ekstra krav som regionens har afvist (med kammeradvokaten som bisidder). I det 
ene tilfælde blev betonarbejdet forsinket fordi, betonen fra Tyskland var forsinket, i det an-
det tilfælde var man i gang med at trykprøve et rørsystem, men havde glemt at lukke en 
hane, hvorved vandet fossede ud. Disse sager kører nu som voldgiftssager. 
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Udover det havde Leila Linden kun ros til overs til det nye Rigshospital. Det bekymrer 
hende dog, at hjerteområdet ikke får så gode forhold som Neuroområdet. 
 
Glostrup Hospital 
 
Her bygges et nyt Neurohabiliteringshus på 25.000m2, det er til gavn for patienter med 
skade på rygmarv og hjerne. 
 
Steno Diabetes Center Copenhagen 
 
Det nye diabetescenter skal behandle 11.-13.000 patienter og bliver Nordeuropas største. 
 
Jørn Gettermann takkede Niels Peter, Per Tærsbøl og Leila Linden for de gode indlæg. 
(Niels Peters indlæg er vedlagt referatet) 
 
 
 
Erik Stagsted sagen 
 
Formanden orienterede om situationen omkring Erik Stagsted fratræden som Landsfor-
mand. 
Herefter blev drøftet en udtalelse til Danske Ældreråd. Efter længere debat blev en udta-
lelse vedtaget. (Udtalelsen er vedlagt referatet) 

 
PIU 

 
Bente Clausen orienterede om seneste nyt fra PIU. 
 
Kommunikationsaftale 
 
Finn Kamper fortalte om Aftale om tværsektoriel kommunikation mellem kommunerne og 
hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger i somatikken. 
Det er aftale mellem regionen og kommunerne, og det er vigtigt at Ældre/Seniorrådene er 
opmærksom på den og om ens egen kommune også efterlever den. (Aftalen er vedlagt 
referatet) 
 
 
Sluttelig takkede formanden for fremmødet og så frem til repræsentantskabsmødet, hvor 
ny formand skal vælges. 
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