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Konklusion på den politiske følgegruppes drøftelse af  
konsolideret dispositionsforslag for Nyt Hospital Nordsjælland 

 
 
Følgegruppen har på sit møde den 20. maj 2016 haft møde med projektstyregruppen for NHN, 
heriblandt medarbejderrepræsentanter, ledere og hospitalets ledelse ligesom at et konkret forslag til 
konsolideret projekt er præsenteret af projektledelse og arkitekt. Til mødet var inviteret repræsentanter 
for partier i regionsrådet, som ikke er direkte repræsenteret i den Politiske følgegruppe for NHN. 
 
Følgegruppen har herudover modtaget og drøftet administrationens svar på en række stillede 
spørgsmål. 
 
Følgegruppen finder det fortsat utilfredsstillende, at den af staten afsatte økonomi ikke længere er 
tilstrækkelig til det oprindeligt planlagte byggeri.  

Konsolideringen af dispositionsforslaget er dermed en bunden opgave af hensyn til den økonomiske 
ramme. Under disse omstændigheder finder følgegruppen det positivt, at det konsoliderede 
dispositionsforslag opretholder kapaciteten i akutmodtagelsen, antallet af funktioner på hospitalet og at 
der fortsat på et senere tidspunkt er mulighed for at tilføre flere senge (op til i alt 662 senge), 
ambulatorierum eller et produktionskøkken. Det bliver derfor stadig et godt hospital. 

Følgegruppen finder det imidlertid nødvendigt, at forretningsudvalget og følgegruppen skærper 
opmærksomheden omkring hospitalsbyggeriets økonomiske vilkår. 
 
Når grundlaget for en ajourført befolkningsprognose foreligger, ønskes en sådan forelagt for 
følgegruppen. 
 
Følgegruppen er blevet orienteret om, at Udvalget vedrørende tværsektorielt samarbejde har ønsket 
afholdt et seminar om det sammenhængende sundhedsvæsen. Seminaret skal være for alle  
regionsrådspolitikere samt øvrige regionale medlemmer i samarbejdsudvalgene. Seminarets formål er 
at skabe overblik over alle de initiativer, der er i gang for at udvikle det sammenhængende 
sundhedsvæsen i Region Hovedstaden.  
Følgegruppen anmoder sekretariatet om at videregive gruppens spørgsmål om det konsolidere 
hospitals udfordringer i forhold til kommuner og praksissektor, således at emnerne kan drøftes i den 
bredere sammenhæng på seminaret. 
 
I forhold til det præsenterede forslag til konsolidering af hospitalet finder følgegruppen: 

 At forretningsudvalgets stillingtagen til kunstpuljens fordeling tages til efterretning 

 At der i det konsoliderede byggeri er anvist mulighed for flere senge og ambulatorierum. 

 At det konstateres, at den forventede åbning af hospitalet bliver omkring årsskiftet 2021/2022. 
 
På ovennævnte baggrund tilkendegiver den politiske følgegruppe, at det igangsatte arbejde kan 
videreføres ud fra det konsoliderede dispositionsforslag. 


