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Overblik over ændringsforslag i Hospitalsplan 2025  

 
Med Hospitalsplan 2025 fastholdes den overordnede hospitalsstruktur i Region Ho-
vedstaden. Det er vurderingen, at strukturen er fremtidssikret og forberedt til de nye 
og renoverede hospitalsbyggerier.  
 
Der foreslås en række tilpasninger i opgavefordelingen mellem hospitalerne med afsæt 
i input fra alle regionens sundhedsfaglige råd. Der er ligeledes afholdt møder med ud-
valgte sundhedsfaglige råd og alle hospitalsdirektioner med henblik på en konkretise-
ring af ændringsforslagene. Forslagene skal især være med til at sikre, at regionens 
borgere også fremover modtager en behandling af højeste kvalitet i et sammenhæn-
gende forløb. 
 
De enkelte forslag til ændringer i opgavevaretagelsen ses nedenfor og er beskrevet 
nærmere i kapitel 9 i udkast til Hospitalsplan 2025: 
  



 

 

 

 

 

                                         Markering i oversigt:    

 
 
Oversigt over hhv. ændringsforslag og øvrige områder (analyser og præciseringer) 
 
Nedenfor fremgår forslag til ændringer samt øvrige områder, der skal fremmes, eller som vil blive analyseret nærmere, inden der eventuelt træf-
fes beslutning om at tilpasse den nuværende organisering.   
 

Speciale Nuværende struktur Forslag 

Anæstesi (bedøvelse) Ingen ændringer 

Arbejdsmedicin Ingen ændringer 

Arvelige sygdomme Ingen ændringer 

Biokemisk laboratorie Ingen ændringer 

Blodsygdomme Behandling af blodsygdomme varetages på Rigs-
hospitalet samt Herlev og Gentofte Hospital. 

Området for behandling af blodsygdomme indgår i 
analyse og kortlægning af patientforløb på kræftom-
rådet, jf. specialet for kræftbehandling. 

Børne- og ungdomspsykiatri I børne- og ungdomspsykiatrien er sengene place-
ret på afdelingerne i Glostrup og på Bispebjerg.  

Sengene i børne- og ungdomspsykiatri samles på 
matriklen i Glostrup, og de eksisterende senge på 
Bispebjerg lukkes. Der vil fortsat være ambulante 
funktioner i planområde Nord og Byen. 

Børne- og ungesygdomme På alle akuthospitaler, undtagen Bispebjerg Hos-
pital, er der afdelinger, der behandler for børne- 
og ungesygdomme. 

Der oprettes et Kvinde-Barn-Center på Bispe-
bjerg Hospital, herunder en børne- og ungeafde-
ling. 

Farmakologi Ingen ændringer 

Gigt-, bindevævs- og rygsygdomme Ingen ændringer 

Ændringsforslag 

Øvrige områder 
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Hjerne- og nervekirurgi Ingen ændringer 

Hjerne- og nervesygdomme På alle akuthospitaler, undtagen Amager og Hvidovre 
Hospital, er der afdelinger, der behandler for hjerne- 
og nervesygdomme. 

Den eksisterende tilsynsfunktion på Amager og 
Hvidovre Hospital fra Rigshospitalet styrkes. 

Hjerte- og lungekirurgi Ingen ændringer 

Hjertesygdomme Ingen ændringer 

Hormon- og stofskiftesygdomme Ingen ændringer 

Hud-, allergi- og kønssygdomme Ingen ændringer 

Infektionssygdomme Behandling af infektionssygdomme varetages på alle 
akuthospitaler. 

Den infektionsmedicinske funktion på Bispebjerg 
Hospital styrkes. 

Karkirurgi Ingen ændringer 

Kirurgi Der er i Hospitalsplan 2020 besluttet en fysisk 
sammenlægning af området for brystkirurgi på 
Herlev og Gentofte Hospital, Herlev-matriklen. 

Området for brystkirurgi samles fysisk på Herlev 
og Gentofte Hospital, Gentofte-matriklen. 

Kræftsygdomme Den onkologiske kræftbehandling varetages på Rigs-
hospitalet, Herlev og Gentofte Hospital samt Nord-
sjællands hospital. 

Der udarbejdes en regional kræftplan, der skal inde-
holde en analyse og kortlægning af patientforløbene 
på kræftområdet. Som en del heraf skal der ses på re-
gionens samlede kræfttilbud, herunder også diagno-
stik, senfølger samt behandlingen af blodsygdomme. 

Kvindesygdomme, graviditet og 
fødsler 

Der er i dag fire store fødesteder på Rigshospita-
let, Amager og Hvidovre Hospital, Herlev og Gen-
tofte Hospital og Nordsjællands Hospital. 

Der oprettes et Kvinde-Barn-Center på Bispe-
bjerg Hospital, herunder en fødeafdeling og en af-
deling for kvindesygdomme. Desuden oprettes 
skærmede fødeklinikker på de nuværende føde-
steder, en fælles regional hjemmefødselsordning 
og et murstensløst Center for Reproduktion.  

Laboratorie for vævsygdomme Ingen ændringer 
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Led- og knoglekirurgi Ingen ændringer 

Lungesygdomme Ingen ændringer 

Mave-, tarm- og leversygdomme Ingen ændringer 

Mikrobiologisk laboratorie Ingen ændringer 

Nuklarmedicin Ingen ændringer 

Nyresygdomme Ingen ændringer 

Patologi Ingen ændringer 

Plastikkirurgi Ingen ændringer 

Psykiatri  I 2017 blev Psykiatrisk Center København og Psy-
kiatrisk Center Frederiksberg fusioneret organi-
satorisk - til Psykiatrisk Center København, der 
har sengefunktioner placeret på Rigshospitalet, 
Bispebjerg, Gentofte og Frederiksberg. Med byg-
geprojektet Ny Psykiatri Bispebjerg samles de 
funktioner, som i dag ligger på Rigshospitalet, Bi-
spebjerg og Gentofte. 

Psykiatrisk Center København samles i Ny Psyki-
atri Bispebjerg, hvilket betyder, at også funktio-
nerne på Frederiksberg-matriklen flyttes til Bi-
spebjerg. 

Den specialisererede retspsykiatri varetages på Psyki-
atrisk Center Sct. Hans og Psykiatrisk Center Glos-
trup. 

Forud for ibrugtagningen af Ny Retspsykiatri Sct. 
Hans vil der blive set på den samlede specialiserede 
retspsykiatriske sengekapacitet. 

Røntgen og scanning Ingen ændringer 

Tand-, mund- og kæbekirurgi Ingen ændringer 

Urinvejskirurgi Ingen ændringer 

Ældresygdomme Ingen ændringer 
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Øjensygdomme Ingen ændringer 

Øre-, næse- og halskirurgi Behandling for høresygdomme varetages på Nord-
sjællands Hospital og Rigshospitalet, der også har 
funktioner på Bispebjerg Hospital samt Herlev og 
Gentofte Hospital (Gentofte). 

Der vil blive set nærmere på, om behandlingen af pa-
tienter med høresygdomme kan samles på færre ma-
trikler. 

Øvrige områder 

Patienthotel I Hospitalsplan 2020 fremgår det, at der er pati-
enthospital på akuthospitalerne. Som konsekvens 
af tidligere beslutninger, blandt andet i aftaler om 
regionens budget, vil der ikke være patienthoteller 
i tilknytning til akuthospitalerne. 

Hospitalsstrukturen i Hospitalsplan 2025 opdate-
res med tidligere beslutninger om at nedlægge pa-
tienthoteller på akuthospitalerne. 

Kapacitet Der forventes en udvikling med flere borgere i regio-
nen og en aldrende befolkning især i planområde 
Nord. 

Behovet for sengepladser i regionen vil blive fulgt 
tæt med henblik på at sikre udnyttelse af regionens 
samlede sengekapacitet, herunder at aktiviteten kan 
rummes på Nyt Hospital Nordsjælland 

 


