[UDKAST] - ETABLERING AF NYE RAMMER FOR DANSK
HOVEDPINECENTER VED GLOSTRUP HOSPITAL
PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE
ADMINISTRATIONENS INDSTILLING
1. at regionsrådet godkender en investeringsbevilling på 58 mio. kr. til etablering af nye fysiske
rammer for Dansk Hovedpinecenter ved Glostrup Hospital,
2. at udgifterne i 2013 finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til projektet i investeringsbudgettet for
2013-16, og
3. at udgifterne i 2014-16 søges indarbejdet i budgetforslaget for 2014-17.
RESUME
Dansk Hovedpinecenter er en højt specialiseret funktion, som årligt varetager ca. 8.700 patientbesøg
fordelt på ca. 3.200 patientforløb. Hovedpinecentret, som er ledelsesmæssigt forankret på Glostrup
Hospital, er i dag placeret i midlertidige og utidssvarende lokaler på Psykiatrisk Center Glostrup.
Regionsrådet godkendte den 19. juni 2012 en investeringsbevilling på 2 mio. kr. til forarbejder
vedrørende et projekt, hvor hovedpinecenteret flyttes til hospitalets tidligere cafeteriebygning.
På baggrund af forarbejderne er der udarbejdet et dispositionsforslag, som konkretiserer den planlagte
løsning. Den nye placering giver mulighed for fysisk sammenkobling med hovedkomplekset, og herved
bedre adgang til centerets sengeafsnit og hospitalets øvrige specialer og tværgående funktioner.
I forbindelse med arbejdet, er der nedsat en brugergruppe med repræsentanter fra ledelse og
medarbejdere i Dansk Hovedpinecenter. Der er på baggrund af inputs fra brugergruppen samt de
foreliggende kapacitetsbehov udarbejdet en løsning på i alt 2.200 m2 til en samlet økonomi på i alt 60
mio. kr. inkl. forarbejder.
Der søges nu om en investeringsbevilling på 58 mio. kr. til udførelsesfasen af projektet. Udgifterne i 2013
kan finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til projektet i investeringsbudgettet for 2013-16, mens
udgifterne i 2014-16 søges indarbejdet i budgetforslaget for 2014-17.
SAGSFREMSTILLING
Dansk Hovedpinecenter er en højt specialiseret funktion, som årligt varetager ca. 8.700 patientbesøg
fordelt på ca. 3.200 patientforløb. Hovedpinecentret, som er ledelsesmæssigt forankret på Glostrup
Hospital, er i dag placeret i midlertidige og utidssvarende lokaler på Psykiatrisk Center Glostrup.
Regionsrådet godkendte den 19. juni 2012 en investeringsbevilling på 2 mio. kr. til forarbejder
vedrørende et projekt, hvor hovedpinecenteret flyttes til hospitalets tidligere cafeteriebygning.
På baggrund af forarbejderne er der udarbejdet et dispositionsforslag, som konkretiserer den planlagte
løsning. Den nye placering giver mulighed for fysisk sammenkobling med hovedkomplekset, og herved
bedre adgang til centerets sengeafsnit og hospitalets øvrige specialer og tværgående funktioner.
I forbindelse med arbejdet, er der nedsat en brugergruppe med repræsentanter fra ledelse og
medarbejdere i Dansk Hovedpinecenter. Der er på baggrund af inputs fra brugergruppen samt de
foreliggende kapacitetsbehov udarbejdet en løsning på i alt 2.200 m2 til en samlet økonomi på i alt 60
mio. kr. inkl. forarbejder.
Byggeriet opføres som et 3-fløjet bygningsanlæg i to etager med facader i beton. Det tilstræbes, at
byggeriet i overfladekarakter harmonerer bedst muligt med det eksisterende hospitalsbyggeri, ligesom der
er taget udgangspunkt i det arkitektoniske helhedsgreb, der er udarbejdet i 2012, og som omfatter hele
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hospitalet og nybyggeriet.

Bygningen etableres med "grønt tag" i form af stenurt og andre vilde urter, græsser og mosser. Det
grønne tag har dels en praktisk funktion i form af regnvandsopsamling, og dels en forskønnende funktion
i forhold til de tilstødende sengebygningers udsyn ned på bygningen.
Stueplanet disponeres hovedsageligt til patientrelaterede funktioner, herunder bl.a. ambulatorier,
grupperum og fælles reception. Første sal disponeres hovedsageligt til forskning, lægekontorer og
administration.
Som forudsat i mødesagen af 19. juni 2012 er byggeriet disponeret således at det på sigt kan udvides ved
en forlængelse af øst- og vestfløjen.
I det første overslag, som lå til grund for mødesagen af 19. juni 2012, var den samlede økonomi skønnet
til i alt ca. 55 mio. kr. De samlede udgifter er i forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslaget
revideret til i alt 60 mio. kr.
Fordyrelsen på de 5 mio. kr. skyldes primært:
- At det har vist sig, at jordbundsforholdene er af en sådan karakter, at der bliver merudgifter til fundering
- At der er fundet PCB i den tidligere cafeteriebygning.
- At der er fortaget en regulering som følge af pris- og lønudviklingen
De samlede udgifter på 58 mio. kr. til udførelsen fordeler sig som angivet nedenfor.

Der søges således om en investeringsbevilling på 58 mio. kr. til udførelsesfasen af projektet. Udgifterne i
2013 kan finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til projektet i investeringsbudgettet for 2013-16, mens
udgifterne i 2014-16 søges indarbejdet i budgetforslaget for 2014-17.
Som regionsrådet er orienteret om ved formandsmeddelelse i maj 2013, har administrationen tidligere
forudsat, at det ville være muligt at lånefinansiere projektet ved dispensation fra statens låne- og
deponeringsfritagelsespulje for 2012. Som svar på regionens ansøgning, meddelte Økonomi- og
Indenrigsministeriet imidlertid, at der alene kan gives låneadgang for udgifter afholdt i 2012, hvorfor
administrationen valgte ikke at arbejde videre med at udnytte den givne mulighed for
lånefinansiering. Administrationen oplyste endvidere, at man i forbindelse med forelæggelse af mødesag
om bevilling til byggeprojektet ville lægge op til, at finansieringen af udgifterne i 2013 enten tilvejebringes
ved likviditetstræk eller ved disponering af midler, der frigøres ved forskydning af andre
investeringsprojekter, mens finansieringen af de resterende udgifter i følgende år skulle afklares i
forbindelse med budgetlægningen for 2014.
Udgiften på 1 mio. kr. i 2013 i denne sag finansieres således ved likviditetstræk, fremfor lånoptagelse.
KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Udgifterne på 1 mio. kr. i 2013 kan finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til projektet i
investeringsbudgettet for 2013-16, mens udgiterne i 2014-16 søges indarbejdet i budgetforslaget for
2014-17.
DIREKTØRGODKENDELSE
Hjalte Aaberg/ Morten Rand Jensen
SAGEN AFGØRES AF
Regionsrådet.
FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING
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REGIONSRÅDETS BESLUTNING
JOURNALNUMMER
Mangler.
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