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INDHOLDSLISTE
1. FORTROLIGT - Gennemgang af tilbud
2. FORTROLIGT - Udpegning af vinder af hovedentreprisen
3. Fremtidens sundhedshuse
4. FORTROLIGT - Orientering vedr. klage fra Danmarks Naturfredningsforening Afd. Hillerød
5. Kommende mødeaktivitet
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1. FORTROLIGT PUNKT FJERNET
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3. FREMTIDENS SUNDHEDSHUSE
SAGSFREMSTILLING
Projektdirektør Henrik Schødts vil på mødet give en status for analysearbejdet, og tidsplanen for det
videre arbejde.
Region Hovedstaden har, for at imødekomme de forventninger borgerne har til fremtidens
sundhedsbehandling, igansat et projekt om fremtidens sundhedshuse. I planområde Nord er der truffet
beslutning om at etablere sundhedshuse i henholdsvis Helsingør og Frederikssund. Helsingør Kommune
er i gang med at opføre et nyt sundhedshus, hvor der potentielt kan tilbydes op til 2.500 m2 til
Nordsjællands Hospital, som på nuværende tidspunkt har forhåndsreserveret 700 m2 svarende til det
eksisterende sundhedshus i Helsingør. Der udestår for nuværende en beslutning om placering
af sundhedshuset Frederikssund, som forventes at blive truffet i efteråret 2019 i forbindelse med
kapacitetsanalysen.
Sideløbende med arbejdet med fremtidens sundhedshuse, bygges Nyt Hospital Nordsjælland i Hillerød,
og Nordsjællands Hospital har derfor igangsat en analyse af, hvilken aktivitet/sundhedsbehandling, der
kan flyttes fra Nyt Hospital Nordsjælland til sundhedshusene i Helsingør og Frederikssund. Dette
analysearbejde bidrager til at skærpe profilen for det nye hospital i Nordsjælland og medvirker
samtidig til at konsolidere budgettet (reserven) ved at frigøre areal på det nye hospital, som kan anvendes
til andet formål. For at vise rettidig omhu er det nødvendigt at beslutningen om at flytte
sundhedsbehandling til sundhedshusene træffes inden udgangen af 3. kvartal 2019. Det er vigtigt at være
opmærksom på, at projektet om fremtidens sundhedshuse ikke har til formål at løse evt.
kapacitetsudfordringer på det nye hospital. Kapacitetsforudsætningerne bliver indfriet i den foreslåede
løsning.
KONKLUSION
JOURNALNUMMER
19040008

BILAGSFORTEGNELSE
1. Fremtidens sundhedshuse_PFG
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5. KOMMENDE MØDEAKTIVITET
SAGSFREMSTILLING
Kort drøftelse af kommende mødeaktivitet i den politiske følgegruppe.
KONKLUSION
JOURNALNUMMER
19040008
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