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Implementeringsplan for administrationens reviderede ændringsforslag for Hospitals- og Psykiatriplan 2020 

I forbindelse med at administrationens reviderede ændringsforslag for Hospitals- og Psykiatriplan 2020 fremlægges, er der med inddragelse af de 

berørte hospitalsdirektioner udarbejdet en overordnet implementeringsplan, der skitserer hvornår ændringsforslagene kan implementeres. I tillæg 

hertil er forventede anlægsomkostninger og driftsbesparelser estimeret.  

 

Tidslinjen nedenfor illustrerer i kronologisk rækkefølge hvornår ændringsforslagene vurderes at kunne implementeres, idet der på modtagerhos-

pitalerne skal skabes de nødvendige fysiske rammer før indflytningerne kan ske.  

 

Såfremt ændringsforslagene vedtages, vil implementeringsplanen skulle yderligere konkretiseres.  Det er vigtigt med en koordineret implemente-

ring, hvor der sikres en aktiv involvering af alle berørte hospitalsdirektioner, afdelingsledelser og MED-udvalg. Alle ændringsforslag vil blive 

gennemført i overensstemmelse med regionens personalepolitiske principper, og de ansvarlige hospitalsdirektioner vil sikre en tæt dialog med de 

relevante medarbejderudvalg og afdelingsledelser. 
 

 

1. januar 2016 

Ambulant aktivitet 

dog først i ca. 

2018-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudsygdomme og allergi (samling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Bispebjerg) 

Organisatorisk sammenlægning og overflytning af senge kræver ikke væsentlige fysiske tilpasninger og kan ske pr. 

1. januar 2016. Overflytning af ambulant aktivitet, herunder også allergi-aktiviteten og de tilknyttede videncentre 

og forskningsenheder, er afhængig af, at der skabes gode fysiske rammer hertil ifm. nybyggeriet på Bispebjerg-

matriklen og kan derfor først ske i ca. 2018-2020.  

 

1. januar 2016 

 

Psykiatri (organisatorisk sammenlægning af Psykiatrisk Center Glostrup med Psykiatrisk Center Hvidovre) 

Sammenlægningen kræver ikke fysiske tilpasninger, da der alene er tale om en organisatorisk sammenlægning. 

 

1. halvår 2016 

Organisatorisk dog 

pr. 1. januar 2016 

 

Reumatologi (samling af senge på Rigshospitalet, Glostrup) 

Samling af sengeaktiviteten kan ske i løbet af 1. halvår 2016 af hensyn til bygningsmæssige tilpasninger på Glos-

trup-matriklen. Ambulant aktivitet fastholdes i hvert planlægningsområde som en funktion ledet af Rigshospitalet. 

 

(fortsættes næste side)   
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3. kvartal 2016 

 

 

Fra 2. halvår 2016 

Organisatorisk dog 

pr. 1. januar 2016 

Dele af Rigshospi-

talets aktivitet dog 

tidligst i 2020 

 

 

 

 

 

 

 

(fortsat fra forrige side) 

 

Ortopædkirurgi (intern flytning på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital) 

Forudsætter ombygning på Bispebjerg-matriklen i sommeren 2016. 

 

Urologi (planlægningsområde Byen til Rigshospitalet op planlægningsområde Syd, Midt og Nord til Herlev 

og Gentofte Hospital) 

Rigshospitalet, Blegdamsvej har først plads til yderligere urologisk aktivitet, når brystkirurgi fraflytter i tidligst 

2020, jf. nedenfor. I en overgangsperiode vil Herlev og Gentofte Hospital derfor varetage patienter fra Rigshospita-

lets optageområde svarende til omfanget af den aktivitet, som i dag rummes på Frederiksberg-matriklen. Den yder-

ligere aktivitet vil kunne rummes på Gentofte-matriklen fra 2. halvår 2016 aht. ombygning. 

 

2. halvår 2016  

 

 

Ortopædkirurgi (mulighed for at rumme fritvalgs-patienter og samling af hovedparten af de håndkirurgiske 

specialfunktioner på Herlev og Gentofte Hospital, Gentofte) 

Forudsætter indretning af lokaler på Gentofte-matriklen. 

 

2. halvår 2016 

 

Pædiatri og gynækologi (ensretning af optageområder for kvinde-barn specialerne) 

Afventer erfaringerne med ændrede optageområder for obstetrikken (”fødselsrokaden”). 

 

Tidligst i 2020 Brystkirurgi (samling på Herlev og Gentofte Hospital, Herlev) 

Brystkirurgi og tilhørende funktioner kan først rummes på Herlev-matriklen, når Nyt Herlev Hospital står klar. 

Omfatter også mammaradiologien herunder ledelsen af mammascreeningsprogrammet, samt aktivitet inden for til-

stødende specialer (patologi, plastikkirurgi, KFNM). 

 

(fortsættes næste side)   
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Tidligst i 2020  

 

 

Ca. 2025 

Organisatorisk evt. 

tidligere 

 

(fortsat fra forrige side) 

 

Klinisk onkologi (kræftbehandling) (samling på Herlev og Gentofte Hospital og Rigshospitalet) 

Afventer Region Sjællands hjemtagning af patienter i forbindelse med færdiggørelse af Universitetssygehus Køge. 

 

Psykiatri (sammenlægning af Psykiatrisk Center København med Psykiatrisk Center Frederiksberg) 

Den fysiske sammenlægning afventer, at NY Psykiatri Bispebjerg står klar. Det er uafklaret, om den organisatori-

ske sammenlægning kan finde sted før den fysiske sammenlægning. 

 

I tidslinjen er der ikke indskrevet det oprindelige ændringsforslag vedr. hjemtagning af Rigshospitalets karkirurgiske elektive funktion fra Gen-

tofte-matriklen, da gennemførsel af forslaget ikke anbefales i administrationens reviderede ændringsforslag. 


