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Fra årsskiftet ledes Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospital af en fusioneret
direktion. Det er et af de første skridt på vejen mod et nyt hospital på Bispebjerg
Bakke. Patienterne kommer ikke til at mærke fusionen, og den samlede direktion vil
være til stede på begge hospitaler.
Fra 1. januar 2012 er Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler én organisation på to matrikler.
De to hospitaler har en fælles ledelse og går en fælles fremtid i møde. Det er en af
konsekvenserne af Hospitals- og Psykiatriplan 2020, som er vedtaget af Regionsrådet i
Region Hovedstaden.
Fastholder høj kvalitet
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler fortsætter på to matrikler, men med én fælles direktion
bestående af vicedirektørerne Ane Friis Bendix, Claes Brylle Hallqvist, Jonatan Schloss og Steen
Werner Hansen og med hospitalsdirektør Janne Elsborg fra Bispebjerg Hospital i spidsen. For
patienterne bliver der ikke de store konsekvenser af fusionen:
- Patienterne vil ikke mærke, at direktionerne er fusioneret. Vi har i dag en høj kvalitet af
behandling på begge hospitaler, og den vil vi fastholde og udvikle, siger Janne Elsborg.
På vej mod et unikt hospital
Målet med fusionen er, at de to hospitaler gradvist skal smelte mere og mere sammen indtil
de kan flytte sammen i et nyrenoveret og nybygget hospital på Bispebjerg-matriklen, Nyt
Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.
- Vi ser frem imod, at de 416.000 borgere i København og Frederiksberg Kommuner, som de
to hospitaler betjener, får et unikt og moderne hospital, hvor patienterne til enhver tid er i
centrum for en effektiv, engageret og tryg behandling, påpeger Janne Elsborg.
Brug for Frederiksberg
En af de væsentligste opgaver for direktionen bliver at sikre, at de 416.000 borgere ikke
bliver berørt af hverken fusion eller byggeriet på Bispebjerg. Da byggeperioden vil vare i over
10 år, kan det blive nødvendigt at flytte funktioner mellem hospitalerne.
- Vi får i høj grad brug for Frederiksberg Hospital i perioden, indtil det nye hospital står klar.
Vi kan få brug for at flytte funktioner til Frederiksberg for at skærme patienterne mod gener
under byggeriet. Det vil være essentielt med et højt informationsniveau hele vejen, siger hun.
Den fusionerede direktion kommer også til at være til stede på begge hospitaler. Jonatan
Schloss, der indtil fusionen var direktør på Frederiksberg Hospital, vil også fremover have et
særligt ansvar for Frederiksberg-matriklen. De øvrige medlemmer af direktionen får ugentlige
arbejdsdage på Frederiksberg.
Debattér fremtidens hospital på Facebook
Direktionen er meget interesseret i borgernes ønsker og forventninger til fremtidens hospital.
Derfor er der 2. januar lanceret en Facebook-side på adressen
www.facebook.com/BBH.FRH, hvor det er muligt at gå i dialog med direktionen på
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler.
- Vi håber, at mange borgere har lyst til via Facebook at give deres input til, hvilke visioner
og værdier det samlede hospital skal udleve fremover, siger Janne Elsborg.

Fakta: Fusion af Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
• De to hospitalers direktioner fusionerer pr. 1. januar 2012.
• Administrationerne fusionerer pr. 1. februar 2012.
• I forvejen er Røntgen, Anæstesi og Service og Ejendomme allerede fusioneret.
• Hospitalerne betjener sammen 416.000 borgere i Københavns og Frederiksberg
Kommuner.
• Fusionen af direktionerne er et skridt på vejen mod Nyt Hospital og Ny Psykiatri
Bispebjerg, som skal være færdigt i 2025.
• Diskuter fusionen på www.facebook.com/BBH.FRH.
• Læs mere om byggeriet af fremtidens hospital på www.nythospitalbispebjerg.dk.
• Besøg de to hospitaler på www.bispebjerghospital.dk og
www.frederiksberghospital.dk.
Fototekst:
Fra 1. januar 2012 er Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler ledet af en samlet direktion.
Fra venstre: Claes Brylle Hallqvist, Ane Friis Bendix, Jonatan Schloss, Janne Elsborg og
Steen Werner Hansen. Foto: Claus Peuckert.
For yderligere oplysninger:
Hospitalsdirektør Janne Elsborg, tlf. 25 13 69 91
Vicedirektør Jonatan Schloss, tlf. 38 16 30 00
Vicedirektør Steen Werner Hansen 35 31 29 41
Vicedirektør Ane Friis Bendix, tlf. 38 16 30 04
Vicedirektør Claes Brylle Hallqvist, tlf. 35 31 28 38
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