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Faktaark om hospitalsbyggerierne
VI BYGGER FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN
Region Hovedstaden investerer de kommende år 20 mia. kr. i nye byggeprojekter på regionens hospitaler,
heraf kommer ca. 9 mia. kr. fra Statens Kvalitetsfond. Byggerierne skal skabe tidssvarende og funktionelle
rammer for den bedste behandling med patienten i centrum.
Oversigt over aktuelle kvalitetsfondsbyggerier* og øvrige store anlægsprojekter i regionen:

Kvalitetsfondsbyggerier i Region Hovedstaden
DET NYE RIGSHOSPITAL
• Nye Nordfløj med over 200 sengepladser
• Patienthotel og administration (ibrugtaget 2015)
• Parkeringshus med 650 pladser (ibrugtaget 2015)

Byggeperiode

2015 2020

NYT HOSPITAL BISPEBJERG
• Akuthus på 77.000 m2
• Laboratorie- og Logistikbygningen på samlet ca. 10.000 m2
• 975 parkeringspladser i parkeringshus, terræn og kælder
• Renovering forventes afsluttet 2025

2014 2023

NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND
• Nyt akuthospital syd for Hillerød by på 112.500 m2.
• Adskiller sig fra Region Hovedstadens øvrige kvalitetsfondsbyggerier ved at være et barmarksprojekt
• På det nye hospital vil der være 570 senge, 106 ambulatorium
og 24 operationsstuer

2018 2022

NYT HOSPITAL HERLEV
• Nyt Akuthus og Kvinde-barn-bygning på ca. 56.600 m2.
• Udvidelse og ombygning af Servicebygning med 6.200 m2
• Parkeringshus med plads til 524 biler

2016 2020

NYT HOSPITAL HVIDOVRE
• Nyt byggeri med bl.a. fælles akutmodtagelse, barselsafsnit og
hjerteafdeling
• Sengeafsnit - ombygning
• Ambulatorier – ombygning (afsluttet 2022)

2015 2022

NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS
• Ny retspsykiatri med 126 sengepladser. I alt 21.000m² nybyggeri samt havearealer og udendørsfaciliteter.

Finansiering (2019
priser)
Kvalitets-fondsbyggeri
2.2 mia. kr.

Kvalitets-fondsbyggeri
3.4 mia. kr.

Kvalitets-fondsbyggeri
4.6 mia. kr.

Kvalitets-fondsbyggeri
2.7 mia. kr.

Kvalitets-fondsbyggeri
1.7 mia. kr.

2018 2021

Kvalitets-fondsbyggeri
0.7 mia. kr.

Øvrige store anlægsprojekter i
Region Hovedstaden
BØRNERIGET (Rigshospitalet)
• Nye standarder for behandling af børn, unge og fødende. Barnets
leg er integreret i behandlingen.
•

Byggeperiode

Finansiering (2018
priser)

2020 2024

Region Hovedstaden,
Rigshospitalet og Ole
Kirk’s Fond.

Byggeriet omfatter 58.000 m2 og bygges på Rigshospitalets matrikel mellem Nørre Allé og Henrik Harpestrengs Vej.

2.1 mia. kr.

NY PSYKIATRI BISPEBJERG
• Psykiatrisk akutmodtagelse og enestuer til almenpsykiatri på ca.
22.000 m2 samt parkeringskælder på 6.000 m2.
• Ny laboratorie- og logistikbygningen.
• Projektet omfatter ligeledes en renovering af eksisterende bygninger på ca. 22.500 m2. (afsluttet 2024)

2019 2024

1.2 mia. kr.

NYT HOSPITAL GLOSTRUP
• Nyt Neurorehabiliteringshus på 25.000 m2 skal skabe rammerne
for den bedste pleje, behandling og genoptræning af patienter
med skade på hjerne og i rygmarv fra hele Østdanmark.

20192022

0.9 mia. kr. inkl. nyt
parkeringshus

STENO DIABETES CENTER COPENHAGEN
• Det nye diabetescenter skal hæve diabetesbehandling og forskning til et niveau i verdensklasse.
•

2018 2021

Novo Nordisk Fonden har doneret 2,9
mia. til etablering og
drift.

2015 –
2020

0.4 mia. kr.

2015 –
2019

0.4 mia. kr.

Diabetescenteret skal årligt behandle 11. – 13.000 patienter og
bliver Nordeuropas største og mest moderne diabetescenter.

NY STERILCENTRAL PÅ HERLEV HOSPTIAL
• I Region Hovedstaden skal rengøring og sterilisering af instrumenter samles i to regionale Sterilcentraler. Konceptet indebærer automatisering vha. robotter og transportbånd, samt et fuldautomatiseret sterillager.
•

0.7 mia. kr.

Udstyr: 0.2 mia. kr.

Den nye bygning til Sterilcentralen på Herlev Hospital skal betjene
Herlev og Gentofte Hospital, Amager og Hvidovre Hospital samt
Nordsjællands Hospital.

NY STERILCENTRAL PÅ RIGSHOSPITALET
• Den nye bygning til Sterilcentralen på Rigshospitalet skal betjene
Rigshospitalet (Blegdamsvej og Glostrup) samt Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Udstyr: 0.2 mia. kr.

*Statens Kvalitetsfond blev etableret som led i kvalitetsreformen fra 2007, hvor det blev besluttet at afsætte 25 mia. kr. i en kvalitetsfond til statslig medfinansiering af investeringer i en ny sygehusstruktur. Med
økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2010 blev aftalt en samlet investeringsramme
på 40 mia. kr. inkl. regional egenfinansiering.
Indholdet er udtryk for et øjebliksbillede for hvert af byggeprojekterne.
Læs mere om hospitalsbyggerierne på www.regionh.dk

