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Supplerende oplysninger om ændringsforslag i Hospitalsplan 2025 om samling af
funktioner i Region Hovedstadens Psykiatri

Nedenfor er forslag til ændringer i Hospitalsplan 2025 inden for Region Hovedstadens
Psykiatri uddybet. Ændringsforslag vedrører samling af funktioner inden for henholdsvis voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri.
Børne- og ungdomspsykiatri
Der er i dag 74 senge i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, som er fordelt på afsnit
i Glostrup og på Bispebjerg. Funktionen på Bispebjerg-matrikel rummer 25 senge,
hvilket driftsmæssigt er dyrt, og de nuværende bygningsmæssige rammer er ikke optimale for moderne recovery-orienterede patientforløb under indlæggelse.
Hovedparten af børne- og ungdomspsykiatriens ambulante funktioner er placeret på
adresser i Hillerød, Glostrup og på Bispebjerg. Langt størstedelen af patienterne i
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center udredes og behandles ambulant, og der forventes en stigning i antallet af ambulante besøg. De ambulante funktioner fastholdes på de
tre adresser med henblik på at sikre bedst mulig tilgængelighed til de almene funktioner.
Samling af senge i børne- og ungdomspsykiatrien
I Hospitalsplan 2025 foreslås det, at de børne- og ungdomspsykiatriske senge samles
på matriklen i Glostrup. Det betyder, at de eksisterende sengepladser på matriklen i
Bispebjerg lukkes. Herudover vil ambulatorier på Vibeholmsvej (Brøndbyvester) samt
enkelte ambulatorier relateret til sengeafdelingen blive samlet på Glostrup-matriklen.
Ambulatorier på Bispebjerg og i Hillerød fastholdes. Formålet med samlingen er at
sikre bedre sammenhæng i forløbene, særligt mellem akutfunktion og øvrige sengeafsnit. Vurderingen er, at det vil give den bedst mulige kvalitet. Samtidig vil en samling
sikre, at sengefunktionen har en bedre størrelse i forhold til at sikre en effektiv drift.
I Glostrup kan der etableres en sammenhængende og langt mere tidssvarende bygningsmasse, der kan huse alle centrets 74 børne- og ungdomspsykiatriske senge, en

række dagpladser, ambulatorier, kliniske støttefunktioner, specialrum, udearealer og
kontorer.
Med nybyggeriet kan der opnås markante forbedringer for børn, unge og deres familier ved at skabe nye rammer for recovery. Der kan opnås bedre plads i både sengestuerne, ambulatorierne, opholds- og ventearealer samt flere og bedre udearealer med
bedre plads til fysisk aktivitet. Der vil være plads til medindlagte forældre, både på patientstuerne, som vil få eget bad og toilet, og i opholdsrum, samt plads til besøg af pårørende.
Der er udarbejdet en foranalyse, som konkluderer, at det er muligt at udbygge matriklen i Glostrup. Det er estimeret til at tage 6 år at etablere centret. Centret forventes at
kunne opretholde driften i denne periode, bortset fra korte flytteperioder mv.
Voksenpsykiatri
I 2017 blev Psykiatrisk Center København og Psykiatrisk Center Frederiksberg fusioneret organisatorisk - til Psykiatrisk Center København. Psykiatrisk Center København
har sengefunktioner placeret på fire matrikler; Rigshospitalet, Bispebjerg, Gentofte og
Frederiksberg. Psykiatrisk Center København har efter fusioneringen fået en størrelse,
som overstiger de kapacitetsmæssige forudsætninger, der ligger til grund for det
igangværende byggeprojekt på Bispebjerg-matriklen.
Herudover er der ambulante funktioner, som ligger i de enkelte bydele. Placeringen af
de ambulante funktioner fastholdes.
Samling af funktioner i voksenpsykiatrien
Det eksisterende byggeprojekt Ny Psykiatri Bispebjerg sigter mod at samle de funktioner, som i dag ligger på Rigshospital, Bispebjerg og Gentofte. Af hensyn til såvel patientforløb som ønsket om effektiv drift foreslås det i Hospitalsplan 2025, at Psykiatrisk
Center København på sigt samles på én matrikel (bortset fra ambulante funktioner).
Dette betyder, at alle funktionerne fra Frederiksberg-matriklen også skal flyttes til Bispebjerg.
En udvidelse af byggeprojektet på Bispebjerg-matriklen samt flytning af børne- og
ungdomspsykiatriske senge fra Bispebjerg til Glostrup vil muliggøre, at også psykiatriske senge og ambulatorier fra Frederiksberg kan flyttes til Bispebjerg. Ifølge et foreløbigt estimat vil udgifterne til en udvidelse af Ny Psykiatri Bispebjerg beløbe sig til
ca. 140 mio. kr. Der udestår en yderligere kvalificering heraf.
På Frederiksberg-matriklen drejer sig om 73 almenpsykiatriske sengepladser, et psykoterapeutisk ambulatorium samt den ambulante funktion ”Akut Psykiatrisk Hjælp”.
Behovet for en flytning øges, når de somatiske sygehusfunktioner fraflytter Frederiksberg-matriklen, idet somatisk tilsyn, anæstesiassistance ved electrochok-behandling,
teknisk support og andre leverancer fra det somatiske hospital vil skulle leveres fra Bispebjerg.
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Med en samling kan der opnås mere sammenhængende indlæggelsesforløb uden overflytning mellem matriklerne. Desuden vil det sikre en mere effektiv drift og dermed en
bedre ressourceudnyttelse.
Ændringerne kan gennemføres når de økonomiske muligheder tilsiger det.
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