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De Store Hospitalsbyggerier 

De store Hospitalsbyggerier 

 

• 3 mia. er øremærket til apparatur, it og inventar  

 

• Byggerierne omhandler et helt nyt hospital i 

Nordsjælland, samt seks moderne tilbygninger til de 

eksisterende hospitaler. Dertil kommer to nye 

sterilcentraler 

 

 

 

 

 

• Der bygges for 41,4 mia. kr. 

nye hospitaler i Danmark 

 

• RegH: en samlet investering 

på over 16 mia., heraf udgør 

kvalitetsfondsprojekter knap 

13 mia. 

 

 

Foyer på Nyt Glostrup Hospital 



Program 

De store Hospitalsbyggerier 

• Introduktion 

• Hvorfor bygges der nyt? 

• De konkrete byggeprojekter 

• Tilgængelighed 

• Spørgsmål 
 

  

 

 



Introduktion 

De store Hospitalsbyggerier 

• Niels Peter Hansen 

 

• Enhedschef i Region Hovedstaden, Center for 

Økonomi, Enhed for Budget og Byggestyring 

Nyt Hospital Nordsjælland 



Hvorfor bygges der nyt? 

De store Hospitalsbyggerier 

• Den politiske, økonomiske og bygningsmæssige kontekst i 

2007 

 

• Kvalitetsreformen 

 

• Dilemma: hvordan får man en bedre offentlig service uden 

flere hænder? 

 

• Regeringens ekspertpanel 

 



Byggeprojekterne i  
Region Hovedstadens fortsat 
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• Byggerierne forventes færdige mellem 2018-2025. 

Barmarks-projektet Nyt Hospital Nordsjælland åbner 

2020. Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg står 

færdigt som det sidste 2025 

 

 

 

 

 

Kort over Region Hovedstadens byggeprojekter 



Byggeprojekterne  
 - Det Nye Rigshospital 
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• Nordfløjen: der bliver opført en helt ny 

behandlingsbygning til HovedOrtoCentret og 

Neurocentret. Ibrugtagning 2018. 

 

• Det samlede budget er  

     1,85 mia. kr.  

 

• Nordfløjen: 232 ensengs- 

     stuer og 33 operationsstuer. 

 

 

 

 

 

• Patienthotel, 

administrationsbygning samt et 

P-hus er taget i brug. 

 

 

 

Hovedindgang til Nordfløjen 



Byggeprojekterne  
 - Nyt Hospital Herlev 
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• Nyt Hospital Herlev består af tre nye, cirkelrunde 

bygninger, der bygges syd for det eksisterende hospital 

 

• Det samlede budget er  

     2,25 mia. kr. 

 

• Kvinde-barn bygning og  

     akutmodtagelse -  ibrugtages i 2019 

 

 

 

 

 

• Udvidet servicebygning og 

kapel – ibrugtages i  2016/2017 

 

 
De tre cirkelrunde bygninger 



Byggeprojekterne  
 - Nyt Hospital Hvidovre 
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• Nybyggeri: akutmodtagelse, kvinde-barn afdeling med 

obstetrik, børneafdeling og neonatal-afsnit samt 

kardiologisk afdeling med ambulatorier, dagafsnit og 

sengeafsnit. Ibrugtagning 2019. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hovedindgang til hospitalet 

• Ombygning: udvidelse af 

de nuværende ambulatorier 

og ombygning af 320 

firesengsstuer til en- og to-

sengsstuer. Ibrugtagning 

2020/2021.  

 

• Det samlede budget er  

     1,45 mia. kr. 

 

 



Byggeprojekterne  
 - Ny Retspsykiatri Sct. Hans 

• Ny Retspsykiatri Sct. Hans samler centerets 

retspsykiatriske funktioner på den østlige del af 

matriklen 

 

• 126 sengepladser og en forøgelse af intensive 

retspsykiatriske pladser. Ibrugtagning ultimo 2020 
 

• Der skal skabes rammer for 

integrerede og differentierede 

behandlingstilbud, herunder 

plads til bevægelse og aktivitet 

 

• Det samlede budget er  

     550 mio. kr. 
 Bibliotek på Ny Retspsykiatri Sct. Hans 



Byggeprojekterne  
 - Nyt Hospital Nordsjælland 
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• 500.000 ambulante 

behandlinger om året. 

 

• Det samlede budget er  

     3,9 mia. kr. 

 

 

 

 

• Nybygget akuthospital for planlægningsområde Nord, 

beliggende i Hillerød. 

 

• Samler Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospital. 

Ibrugtagning i 2021. 

 

• Skal rumme 24 lægelige specialer og   

    ca. 660 senge. 

 

Gårdhave på Nyt Hospital Nordsjælland 



Byggeprojekterne  
 - Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 

• Fusionerer Frederiksberg Hospital og Bispebjerg 

Hospital. Samtidig samles Psykiatrisk 

     Center København på matriklen, som også rummer 

     Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling 

     Bispebjerg. 

 

• Akuthus mv. – ibrugtages i 2023.   

 

Rekreative områder omkring  

hospitalet 

 

• Nybyg og renovering af 

psykiatri. Ibrugtagning 2022 

og 2025.  

 

• Det samlede budget er  

     2,95 mia. kr. 

 
 



Byggeprojekterne  
 - Nyt Hospital Glostrup 
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• Nyt neurorehabiliteringshus med 125 ensengsstuer 

og udendørs træningsarealer. Ibrugtagning i 2018. 

 

• Behandlings- og genoptræningsfaciliteter. 

 

 • Understøtter Rigshospitalet, 

Glostrups fokus på 

neurologi, øjensygdomme 

og rygsygdomme 

 

• Det samlede budget er  

     796 mio. kr. 

 

 
Mange forskellige genoptræningsmuligheder 

vil være tilgængelige for patienten 



Tilgængelighed 
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Det har fra start været et prioritetsområde for Region Hovedstadens 

politikere og byggeprojekterne at sikre tilgængelighed i de nye 

byggerier 

• Tilgængelighed for syns- og bevægelseshæmmede løses 

som en integreret del af helhedsplanen 

 

 • Patientklasse A   

 

• Der er niveaufri adgang til rum 

 

• Alle døre er tilstrækkelig brede til 

en kørestol 

 

• Wayfinding 
 

Afslappende omgivelser på Nyt 

Hospital Nordsjælland 



Spørgsmål 
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Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 


