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Spørgsmål:
Ligger administrationen inde med et overslag over de renoveringsmæssige udfordringer for Børneog Ungdomspsykiatrien i PC Glostrup, samt et bud på anlægsudgifterne til enten et nybyggeri eller
en gennemgribende renovering?
etc.
Svar:
De renoveringsmæssige udfordringer for Børne- og Ungdomspsykiatrien i Glostrup kan belyses ved
hjælp af de foreløbige data, der foreligger fra den generelle undersøgelse af bygningstilstanden i regionens bygninger.
Størstedelen af bygningerne i Glostrup er opført i starten af 1960’erne, og der bør gennemføres renoveringsarbejder for minimum 50-60 mio. kr., hvis de skal bringes til et acceptabelt tilstandsniveau ud fra en bygningsteknisk betragtning.
En stor del af bygningerne er dog meget små og pladsforholdene svarer ikke til moderne standard
for børne- og ungdomspsykiatri, og en sådan renovering vil ikke give ændringer i indretning og
funktionalitet.
Det er udgangspunktet, at den øgede aktivitet i de senere år i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
giver lokalemæssige udfordringer, og de fysiske rammer giver i øvrigt ringe muligheder for inddragelse af familier i udrednings- og behandlingsforløbene. Der er dårlig plads til medindlagte forældre
og kun få udearealer til børn i dagbehandling, ingen mulighed for træningslejlighed til familier og
begrænset mulighed for afskærmning til forebyggelse af tvang mv.
Det er på den baggrund meget vanskeligt for centeret i de nuværende rammer at gennemføre en øget
indsats for recovery-baseret behandling.
Da bemanding af døgnpladser kræver mange ressourcer, fordi der er krav til lægevagtlag og øget
bemanding af sikkerhedshensyn mv., ville en samling af døgnpladser på én matrikel give bedre ressourceudnyttelse.

Der har på den baggrund været fremlagt en plan for psykiatriudvalget i maj 2017, der giver en løsning på disse udfordringer.
Med planen kan gennemføres et væsentligt løft af det børne- og ungdomspsykiatriske tilbud i regionen ved en modernisering af dele af bygningerne og en væsentlig udbygning med et nybyggeri i
Glostrup.
Da der med planen også kan gennemføres en samling af døgnpladserne i Glostrup ved en flytning
fra Bispebjerg, vil projektet samtidig gøre det muligt at gennemføre en yderligere samling af voksenpsykiatrien under Psykiatrisk Center København ved Bispebjerg.
Den samlede anlægsøkonomi for udbygningen i Glostrup er i forbindelse med planen opgjort til 440
mio. kr., og ved anvendelse af yderligere 140 mio. kr. vil der kunne ske den nævnte samling af voksenpsykiatrien ved Bispebjerg.
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