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NOTAT 

Til: Regionsrådet 

Tidsplan m.m. for den midlertidige indplacering af Psykiatrisk Center Køben-
havns funktioner i Gentofte  

I forbindelse med behandlingen af sag om 1. økonomirapport 2018 ved forretningsud-
valgets møde den 10. april 2018 blev der bedt om et notat om tidsplanen for tilbage-
flytning af Psykiatrisk Center Københavns funktioner i Gentofte til Bispebjerg. Der 
blev også spurgt om der er behov for, at der foretages renovering, herunder af vinduer 
mv. i den bygning, der i Gentofte huser funktionerne, da det vil vare længere end for-
udsat, før funktionen kan flytte tilbage til det nye psykiatribyggeri på Bispebjerg. 
 
Psykiatrisk Center København har i dag funktioner både på Bispebjerg, i Gentofte og 
på Rigshospitalet, der vil skulle samles etapevis i takt med, at Ny Psykiatri Bispebjerg 
bliver klar til indflytning. Det har tidligere været planen, at centerets funktioner i Gen-
tofte flytter først, men der er som led i den endelig placering af byggefeltet for Børne-
Riget truffet beslutning om, at funktionerne på Rigshospitalet i stedet flyttes som det 
første. Det skyldes, at når byggeriet af BørneRiget går i gang, så bliver haven mellem 
to lukkede psykiatriske døgnafsnit uanvendelig, og de må derfor flyttes først. Funktio-
nerne i Gentofte vil dermed først kunne flytte til Bispebjerg sidst i 2022. 
 
Når lokalerne i Gentofte bliver ledige er det forudsat, at de kan disponeres til andre 
hospitalsformål.  
 
Center for Ejendomme har gennemført en analyse af regionens bygningers tilstand. 
Analysen peger på, at bl.a. vinduerne i den pågældende bygning vil skulle udskiftes 
inden for en overskuelig årrække. Analysen danner grundlag for udarbejdelse af en 
egentlig genopretningsplan for regionens bygningsmasse med henblik på, at efterslæb 
på de forskellige områder kan indhentes i rækkefølge efter, hvor kritisk efterslæbet er 
for de kliniske afdelingers fortsatte funktion. På den baggrund og med de økonomiske 
muligheder, der tegner sig på kort sigt, er det administrationens vurdering, at der er 
andre dele af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb i bygningsmassen end vinduer 
mv. i bygningen i Gentofte, som bør indhentes først. Center for Ejendomme vil dog i 
lyset heraf se på, om det inden for det almindelige vedligeholdelsesbudget vil være 
muligt at gennemføre mindre målrettede initiativer i bygningen på kort sigt. 


