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Oversigt over ændringsforslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 

Høringsperiode fra 4. februar til 24. april 2015. 

 

Ændringsforslag  Begrundelse 

Der skal arbejdes hen imod en ens-

retning af optageområderne for 

kvinde-barn specialerne (gynæko-

logi, obstetrik og pædiatri) og spe-

cialet for børne-ungesygdomme 

(pædiatri) skal omfatter patienter i 

alderen 0-18 år. 

I august 2014 besluttede regionsrådet at ændre i optageområderne for 

fødsler (obstetrik) for at sikre en optimal anvendelse af regionens fire 

fødesteder og samtidig understøtte høj fagligt kvalitet på området. 

Ændringen har betydet, at der ikke længere er ens optageområde for 

de nævnte specialer og opgaver, som ofte har en tæt relation i forhold 

til diagnosticering og behandling.  

 

Specialet for børne-ungesygdomme (pædiatri) omfatter i dag i Regi-

on Hovedstaden patienter i alderen 0-15 år, hvilket har været i over-

ensstemmelse med Sundhedsstyrelsens hidtidige anbefaling. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at specialet omfatter patienter i alde-

ren 0-18 år. 

 

Regionens to afdelinger for hud- 

og kønssygdomme og allergi 

sammenlægges på Bispebjerg og 

Frederiksberg Hospitaler (dermato-

logi-venerologi og allergologi). 

Der er i dag en afdeling på Bispebjerg Hospital og Gentofte Hospital. 

 

Der foreslås en samling af de to afdelinger på Bispebjerg og Frede-

riksberg Hospitaler. Samlingen vil i første omgang være organisato-

risk, således at der etableres fælles ledelse forankret på Bispebjerg og 

Frederiksberg Hospitaler, som driver en udefunktion på Gentofte 

Hospital.  

 

Regionens to brystkirurgiske af-

delinger sammenlægges på Herlev 

og Gentofte Hospitaler (mammaki-

rurgi) 

 

Brystkirurgien varetages i dag på Rigshospitalet og Herlev Hospital.  

 

Der foreslås en samling af de to afdelinger, som skal ledes af direkti-

onen ved Herlev og Gentofte Hospitaler. 

Regionens bryst-radiologiske ak-

tivitet og ledelsen af brystkræft-

screeningsprogrammet forankres 

på Herlev og Gentofte Hospitaler 

 

Bryst-radiologien varetages i dag på Rigshospitalet og Herlev Hospi-

tal og ledelsen af brystkræftscreeningsprogrammet er forankret under 

Rigshospitalets direktion.  

 

Det foreslås, at bryst-radiologien og ledelsen af screeningsprogram-

met i lighed med brystkirurgien samles på Herlev og Gentofte Hospi-

taler. 
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Ændringsforslag  Begrundelse 

Fysisk samling af den karkirurgi-

ske afdeling på Rigshospitalet. 

 

Der i dag én karkirurgisk afdeling i Region Hovedstaden organiseret 

under Rigshospitalets direktion. Afdelingen er fysisk placeret på 

Rigshospitalet og har en udefunktion på Gentofte Hospital, der vare-

tager elektive opgaver.  

 

Det foreslås, at udefunktionen på Gentofte Hospital lukkes, og at ak-

tiviteten hjemtages til Rigshospitalet. 

 

Samling af den medicinske kræft-

behandling (klinisk onkologi) på 

to afdelinger på henholdsvis Rigs-

hospitalet og Glostrup Hospital - 

Blegdamsvej og Herlev og Gentofte 

Hospitaler – Herlev-matriklen 

 

 

Den medicinske kræftbehandling varetages i dag på Nordsjællands 

Hospital, Rigshospitalet og Glostrup Hospital - Blegdamsvej og Her-

lev og Gentofte Hospitaler – Herlev-matriklen. Det er desuden be-

sluttet, at der skal etableres en afdeling på Hvidovre Hospital, der 

skal varetages medicinsk kræftbehandling. 

 

Det foreslås, at specialet fremadrettet varetages på to afdelinger, så-

ledes at aktiviteten samles på afdelingerne på Herlev og Gentofte 

Hospital - Herlev-matriklen og Rigshospitalet og Glostrup Hospital – 

Blegdamsvej, og at den planlagte onkologiske afdeling på Hvidovre 

Hospital ikke etableres. 

 

Den ortopædkirurgiske funktion 

på Bispebjerg og Frederiksberg 

Hospitaler - Frederiksberg-

matriklen lukkes, og at al planlagt 

håndkirurgi fra hele regionen flyt-

tes til Herlev og Gentofte Hospital - 

Gentofte-matriklen. 

 

Specialet ortopædkirurgi varetages i dag på Nordsjællands Hospital – 

Hillerød, Herlev og Gentofte Hospitaler, Rigshospitalet og Glostrup 

Hospital, Bispebjerg og Frederiksberg, Amager og Hvidovre Hospi-

taler. 

 

Det foreslås, at afdelingen på Frederiksberg-matriklen som varetager 

planlagte operationer lukkes, og at aktiviteten tilfalder den afdeling, 

den hører til, ifølge optageområdefordelingen, men Gentofte-

matriklen, som skal være regionens elektive hospital, skal have kapa-

citet til at varetage frit-valgs patienter i det omfang frit-valgs patien-

ter ønsker at blive behandlet her.  

 

Det foreslås endvidere, at al planlagt håndkirurgi (inkl. fingerkirurgi) 

fra hele regionen flyttes til Herlev og Gentofte Hospital (Gentofte-

matriklen).  

 

Samling af behandling af de mand-

lige urinveje, blære og nyre på to 

afdelinger på henholdsvis Rigs-

hospitalet og Glostrup Hospital og 

Herlev og Gentofte Hospitaler 

 

 

Behandling af de mandlige urinveje, blære og nyre varetages i dag på 

Herlev og Gentofte Hospitaler – Herlev-matriklen, Rigshospitalet og 

Glostrup Hospital – Blegdamsvej og Bispebjerg og Frederiksberg 

Hospitaler – Frederiksberg-matriklen. 

Det foreslås, at den urologiske afdeling på Frederiksberg-matriklen 

lukkes og flyttes til Herlev og Gentofte Hospital, og at der etableres 

en urologisk afdeling med funktion på både matriklen i Herlev og 

matriklen i Gentofte.  
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Ændringsforslag  Begrundelse 

Samling af regionens fire afdelin-

ger, som varetager gigt- og binde-

vævssygdomme (reumatologi) til 

én afdeling ledet af Rigshospitalet 

og Glostrup Hospital. 

 

Specialet varetages i dag på Rigshospitalet og Glostrup Hospital – 

Glostrup-matriklen og Blegdamsvej (kun specialiserede funktioner), 

Nordsjællands Hospital, Herlev og Gentofte Hospitaler, Bispebjerg 

og Frederiksberg Hospitaler. 

 

Det foreslås, at de fire afdelinger samles i en afdeling, som forankres 

fysisk og organisatorisk under Rigshospitalet og Glostrup Hospital. 

Afdelingen skal have ambulant udefunktion i de øvrige tre planlæg-

ningsområder. 

  

Organisatorisk og fysisk samling af 

Psykiatrisk Center København 

med Psykiatrisk Center Frederiks-

berg og organisatorisk sammen-

lægning af Psykiatrisk Center Glos-

trup med Psykiatrisk Center Hvid-

ovre 

Det foreslås, at der inden for de kommende år gennemføres en orga-

nisatorisk sammenlægning af Psykiatrisk Center København og Psy-

kiatrisk Center Frederiksberg, og senest med færdiggørelsen af det 

nye byggeri til psykiatrien på Bispebjerg-matriklen undersøges mu-

lighederne for en fysisk samling af de to psykiatriske centre.  

 

Der foreslås også en organisatorisk sammenlægning af Psykiatrisk 

Center Glostrup med Psykiatrisk Center Hvidovre.  

 

 

For en uddybning af ændringsforslagene henvises til mødesag nr. 1 med bilag, forelagt for 

Region Hovedstadens regionsrådet den 3. februar 2015, 

http://www.regionh.dk/menu/Politik/Politisk+kalender/2015/Regionsraadet/maede+i+regionsrå

det+den+3+februar+2015.htm 

 

Hospitaler i Region Hovedstaden  

Den 1. januar er flere af regionens hospitaler ledelsesmæssigt sammenlagt. Region Hovedsta-

den har derfor i dag følgende hospitaler: 

 Rigshospitalet og Glostrup Hospital: Hospitalsaktivitet på matriklen i Glostrup og på 

Blegdamsvej 

 Nordsjællands Hospital: Hospitals aktivitet på matriklerne i Frederikssund og Hillerød. 

Driver desuden et sundhedshus i Helsingør med akutklinik. Der bygges et nyt hospital syd 

for Hillerød, hvor hospitalsaktiviteten skal samles – og det er besluttet i 2011, at de to ma-

trikler i Hillerød og Frederikssund herefter skal lukkes. 

 Herlev og Gentofte Hospitaler: Hospitalsaktivitet på matriklen i Herlev og Gentofte. 

 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler: Hospitalsaktivitet på matriklen på Bispebjerg 

og Frederiksberg. Der bygges et nyt hospital på Bispebjerg Bakke, hvor hospitalsaktivite-

ten skal samles – og det er besluttet i 2011, at matriklen på Frederiksberg og ’det gamle’ 

hospital på Bispebjerg Bakke herefter skal lukkes. 

 Amager og Hvidovre Hospitaler: Hospitalsaktivitet på matriklen i Hvidovre og på Ama-

ger, samt medicinsk aktivitet og akutklinik på Glostrup-matriklen 

 Bornholms Hospital: Hospitalsaktivitet på matriklen i Rønne  

 Region Hovedstadens Psykiatri: Består af 10 voksen psykiatriske centre og 1 børne-

ungdoms psykiatrisk center. 

Hospitalssammenlægninger, der blev gennemført den 1. januar 2015, er ikke en del af hørin-

gen.  

http://www.regionh.dk/menu/Politik/Politisk+kalender/2015/Regionsraadet/maede+i+regionsrådet+den+3+februar+2015.htm
http://www.regionh.dk/menu/Politik/Politisk+kalender/2015/Regionsraadet/maede+i+regionsrådet+den+3+februar+2015.htm

