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Region Hovedstaden opfører kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Nordsjælland som 

et helt nyt akuthospital for optageområdet Nord. Med baggrund i de fortsat stigende 

byggepriser måtte regionsrådet i juni 2016 beslutte, at reducere projektet i areal, og 

dermed videreføre projektet med 92 færre senge og 25 færre ambulatorierum. Det nye 

akuthospital har derfor nu 570 senge og 105 ambulatorierum.  

Der er i dispositionsforslaget indarbejdet strategier for udvidelse med produktions-

køkken, senge og ambulatorierum. På denne baggrund fandt regionsrådet det forsvar-

ligt, at foretage reduktion af antal senge og ambulatorier, men der blev under sagens 

behandling givet udtryk for bekymring over, om den reducerede kapacitet vil være til-

strækkelig til at varetage hospitalets opgaver som akuthospital for planområde Nord i 

regionen, herunder henset til befolkningsudviklingen. 

 

Regionen fik i februar 2015 afslag fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse på at 

opføre hospitalet med et produktionskøkken, selv om regionen foreslog egenfinansie-

ring. Det nuværende dispositionsforslag indeholder derfor kun et modtagekøkken, 

hvor patientkosten skal leveres andetsteds fra. Regionsrådet er fortsat af den opfattel-

se, at et produktionskøkken er et nødvendigt led i etableringen af et moderne akuthos-

pital med mulighed for at tilpasse kosttilbud til patienterne individuelt. Dertil kommer 

de miljømæssige ambitioner om at omlægge kostproduktionen indenfor rammerne af 

økologi, bæredygtighed og lokalt producerede fødevarer, hvilket bedst kan realiseres i 

et produktionskøkken på hospitalet.  

 

Regionsrådet arbejder på at opføre et helstøbt hospital, som kan møde fremtidens ud-

fordringer. Reduktionerne i senge og ambulatorierum samt det manglende produkti-

onskøkken gør det vanskeligere at nå dette mål.  

 

Jeg vil derfor på hele regionsrådets vegne bede dig overveje ministeriets holdning til 

udvidelse af investeringsrammen for kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Nordsjæl-

land. Ved et positivt tilsagn vil regionsrådet med egen finansiering kunne prioritere 

opførelse af et produktionskøkken, senge og ambulatorierum i den videre projekte-
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ringsproces. Et positivt tilsagn vil derfor ikke have konsekvenser for den statslige kva-

litetsfonds økonomiske engagement i projektet. 

 

Af hensyn til mulighederne for en hensigtsmæssig indpasning i projekteringsarbejdet 

for Nyt Hospital Nordsjælland skal jeg bede dig om en tilkendegivelse af din holdning 

inden udgangen af dette kvartal.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Sophie Hæstorp Andersen 

 


