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1. STATUS FOR FREMDRIFT I BYGGERIET
SAGSFREMSTILLING
Projektleder Mogens Hedegaard Andersen orienterer om status for udførelsen af byggeriet.
AB92 afleveringen af byggeriet er efter tidsplanen den 15. april 2021, og det betyder at projektet nu er i
den sidste fase frem mod endelig færdiggørelse. De større entrepriser på byggeriet er stort set afsluttet
- til gengæld er de mindre entrepriser nu i gang med blandt andet aptering som opsætning af skillevæge,
døre, køkkener samt fast inventar som klædeskabe og borde på sengestuerne. Ligeledes er de
indvendige gårde næsten afsluttet, her mangler kun beplantningen. De grønne tage er alle afsluttet.
I oktober 2020 er der sat varme på bygningen, og ligeledes er opkobling af elforsyning igangværende.
Dette arbejde igangsættes i sengeenhed 1 og 4, som også er de enheder som er længst fremme i forhold
til færdiggørelse.
Planlægning af idriftsættelse af byggeriet er igangsat, og projektorganisationen arbejder tæt sammen
med Center for Ejendomme, som overtager bygningen fra medio april 2021 i forlængelse af AB92
afleveringen.
Den opdaterede tidsplan følges. Der er stor aktivitet på byggepladsen, og det kræver daglig koordinering
og forhandling med alle parter på pladsen. Det forventes at der allerede i januar 2021 kan laves
afleveringsforretning på en række fagentrepriser.
Kunst
Kunstprojektet af Sophia Kalkau, der blev præsenteret på mødet i maj 2019, er nu i produktion i
henholdsvis Sverige og Italien. De forberedende arbejder i aktivitetshaven er udført således at værkerne
kan sættes på plads i foråret 2021.
KONKLUSION
Mogens Hedegaard Andersen startede med et fremvise seneste dronefilm af byggeriet - optaget i
oktober 2020. https://youtu.be/Gu‐DZhIYKgk﴿
Mogens Hedegaard Andersen orienterede herefter om, at fremdriften på byggepladsen følger tidsplanen.
Byggeriet er nu for alvor i den sidste fase, og flere entrepriser kan efterhånden afsluttes. Det er særligt
de større entrepriser som råhus, lukning og komplettering som afsluttes. De tekniske entrepriser kører
videre til april 2021, hvor byggeriet forventes at stå klar. Ibrugtagning er fortsat planlagt til medio
november 2021.
Der vil i den kommende tid blive igangsat test af forskellige dele og komponenter i byggeriet. Det er
hensigten at en stor del af byggeriet af færdigtestet frem mod endelig aflevering i april 2021. Dette kan
blandt andet lade sig gøre da sengeenhed 1 forventes færdig inden årsskiftet og de resterende tre
sengeenheder efterfølgende.
Den centrale aktivitetshave er ligeledes tæt på færdig. Haven vil indeholde en bredt udvalg af
aktivitetsmuligheder for patienterne, som kan understøtte behandlingsforløbet for den enkelte patient blandt andet gennem bevægelse.
JOURNALNUMMER
20072620

BILAGSFORTEGNELSE
1. Luftfoto Sct. Hans 17. oktober 2020
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3. STATUS FOR IBRUGTAGNINGSARBEJDET
SAGSFREMSTILLING
Centerchef for PC Sct. Hans Bo Andersen orienterer om status for arbejdet med ibrugtagningen af Ny
Retspsykiatri Sct. Hans.
Ny Retspsykiatri Sct. Hans forventes ibrugtaget i november 2021.
De fem ibrugtagningsprojekter og tværgående spor kører som planmæssigt. Ibrugtagningsprogrammets
arbejdsgrupper har inddraget ledere og medarbejdere fra PC Glostrup retspsykiatri som led i
fusionsprocessen. Ibrugtagningsprogrammet håndterer fusionsprocessens betydning for projekternes
leverancer.
Den 1. december 2020 starter træningskoordinator (udlånt af Center for HR), rekrutteringsprojektleder
(udlånt af Region Hovedstadens Psykiatri) samt leder af Velkomsthuset. Desuden er samarbejdet med
de mange aktører i aktiveringsfasen påbegyndt. Der udarbejdes aktuelt målrettet kommunikation til
patienterne i samarbejde med patienterne selv og recoverymentor.
Udstilling om byggeriet er åbnet i administrationsbygningen, og kan besøges af patienter, pårørende og
personale.
KONKLUSION
Bo Andersen orienterede om forberedelserne til ibrugtagning af Ny Retspsykiatri Sct. Hans.
PC Sct. Hans har tidligere afholdt en intern navnekonkurrence med det formål at finde en arbejdstitel til
Ny Retspsykiatri Sct. Hans bygningen - ligesom en række af de øvrige bygninger på Sct. Hans er
navngivet. Både en ansat og en patient foreslog i den forbindelse navnet 'Udsigten'. Der har siden været
bred opbakning til dette navn, og derfor gøres det nu endeligt officielt i forbindelse med, at der
udarbejdes materialer til ibrugtagningen. Følgegruppen er på på et møde i 2019 orienteret om navnet og
det blev dengang taget til efterretning.
Adspurgt af følgegruppen, fortalte Bo Andersen at pårørendegrupperne fortsat er involveret i arbejdet
med ibrugtagningen - f.eks. i forbindelse arbejdet omkring besøgsmuligheder i det nye hospital, hvor
der i Velkomsthuset er både besøgslokaler og besøgslejligheder.
Følgegruppen spurgte også ind til den godkendte bevilling til flytteudgifter ifm. indflytningen i 2021, til
hvilket Bo Andersen svarede, at bevillingen er meget kærkommen i et, i forvejen, presset driftsbudget.
Herefter spurgte følgegruppen til fusionen mellem Glostrup retspsykiatriske senge og Sct. Hans, hvor
der flyttes 20 retspsykiatriske senge til Sct. Hans. Bo Andersen berettede at de 20 senge fra Glostrup vil
udgøre egen afdeling på Sct. Hans. Det aftaltes af følgegruppen modtager en orientering om arbejdet
med fusionen i begyndelsen af 2021.
Slutteligt spurgte følgegruppen til status for effektiviseringerne, som er af en del af tilsagnsbetingelserne
for projektet. Det aftaltes at seneste effektiviseringsrapport fremsendes følgegruppen til orientering.
Ligeledes sættes gennemgang af effektiviseringerne på dagsorden til næstkommende følgegruppemøde.
Seneste effektiviseringsnotat og effektiviseringsrapport fra august 2020 er vedlagt som bilag.
JOURNALNUMMER
20072620
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1. Gevinstrealiseringsnotat august 2020
2. Gevinstrealiseringsrapport august 2020

Side 6 af 7

4. KOMMENDE MØDER
SAGSFREMSTILLING
Efter planen afleveres byggeprojektet ved AB92 aflevering den 15. april 2021. Administrationen foreslår
at næste møde i følgegruppen afholdes i foråret 2021 i forbindelse med at byggeriet afleveres. Dette
forudsætter at alt går efter planen - og at tidsplan og økonomisk ramme overholdes. Administrationen
vil løbende holde følgegruppen orienteret om fremdrift i projektet.
KONKLUSION
Det aftaltes at næste følgegruppemøde planlægges til marts/april 2021, og afholdes fysisk på Sct. Hans.
Mødet vil slutte af med en rundvisning i byggeriet.
JOURNALNUMMER
20072620
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