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Hospitalsdirektør Torben Ø Pedersen (i midten) underskriver totalrådgiverkontrakt med Aarhus Arkitekterne og Schmidt Hammer Lassen Architects
om udvidelse af Hvidovre Hospital.

På vej mod Nyt Hospital Hvidovre
Vi er godt på vej mod Nyt Hospital Hvidovre. Ikke forstået som et helt
nybygget hospital – men som et større, forandret og forbedret hospital.
Både i forhold til de fysiske rammer, men også i forhold til måden vi
arbejder og driver hospital på. Vi får mere plads, nye og bedre faciliteter og
derfor også mulighed for at gøre vores job på den bedst tænkelige måde.
Forandringerne er ikke kun fysiske, de er også mentale. De er en proces,
hvis enkelt dele er indbyrdes forbundne og derfor ikke kan adskilles.
Byggerierne, som udgør en del af denne samlede forandringsproces, har
den egenskab, at de er meget konkrete og synlige og derfor kommer til at
fungere som markør for den samlede forandringsproces.
Vi arbejder ud fra en tro på, at byggerierne handler mere om mennesker
end om mursten. Vi bygger ikke nyt for arkitekturens skyld – vi bygger for
patienterne, de pårørende og personalet. Arkitekturen er et middel – ikke
et mål.
Vi vil gerne bygge et effektivt hospital, som kan tilbyde en optimal faglig
kvalitet for patienterne og på samme tid være en god arbejdsplads for
hospitalets personale.
På siderne her kan vi præsentere arbejdet med Nyt Hospital Hvidovre og
se frem på nye udfordringer og tilbage på afsluttede projekter.

Torben Ø Pedersen
Hospitalsdirektør på Amager & Hvidovre Hospitaler
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Nyt Hospital Hvidovre
Kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Hvidovre er en vigtig brik i Region
Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan 2020.
Med ud- og ombygningen af Hvidovre Hospital gennemfører vi ikke blot
et byggeri med udflytning af afdelinger til nye rammer, men også en ny
gennemtænkning af hospitalets samlede drift. Vi vurderer, at dette er
nødvendigt for i tilstrækkelig grad at realisere de ønskede driftsoptimeringer og samtidig øge den faglige kvalitet i patientbehandlingen. Kvalitetsfondsprojektet på Hvidovre Hospital er en unik mulighed for at skabe fysiske rammer og en klinisk grundstruktur, som imødekommer de fremtidige
behov i optageområdet (Syd) og regionen generelt.
Projektet er finansieret af Statens Kvalitetsfond og Region Hovedstaden
og udarbejdet med afsæt i Hospitalsplan 2007, Hospitals- og Psykiatriplan 2020 fra Region Hovedstaden, Generalplan 2008-2015 for Hvidovre Hospital, samt Idé- og Programoplæg af januar 2010.
Projektet
Nyt Hospital Hvidovre skal kunne rumme en stigende aktivitet, varetage
opgaven som akuthospital og tilbyde tidssvarende rammer til patienter,
personale og pårørende. Projektet skal på en effektiv og harmonisk måde
imødekomme de forskellige funktioners behov i et sammenhængende og
fremtidssikret hospital.
Med projektet vil der blive etableret en fælles akutmodtagelse, ny hjerteafdeling, ny børneafdeling (inkl. neonatal) og ny obstetrik, samt gennemført en omfattende modernisering og ombygning af eksisterende ambula-

torier og sengeafsnit. Med patienten i centrum vil projektet bidrage til den
løbende effektivisering og organisationsudvikling på Hvidovre Hospital,
herunder samling af hospitalets akutte funktioner i forbindelse med den
fælles akutmodtagelse og andre relevante funktioner og specialer i det
eksisterende hospital.

Projektets tre delprojekter:
Nyt byggeri som udvider hospitalet med 30.000 kvadratmeter med en ny
fælles akutmodtagelse, et kvinde-barn-center med børneafdeling, neonatal-afsnit og obstetrisk afsnit og en ny hjertemedicinsk afdeling.
Rokadeplanen som ombygger og moderniserer ambulatorieetagen. Mere
dagslys, lettere ’vejfinding’ og bedre forhold for patientmodtagelse er
nogle af de aktuelle temaer i dette projekt.
Sengeafsnit på hele hospitalet bliver bygget om. Udvidelsen af hospitalet
gør det muligt at lave eksisterende firesengsstuer om til én- og tosengsstuer. Også i dette projekt bliver der fokuseret på bedre patientmodtagelse.
Projektet indeholder endvidere en ny tilkørsel til hospitalet, samt en udvidelse af parkeringsmulighederne med 325 pladser.
De tre delprojekter er planlagt som et sammenhængende byggeprojekt
for Hvidovre Hospital, som kan realiseres inden for et samlet budget på
1,45 mia. kroner (2009 p/l).

Ankomsten til Nyt Hospital Hvidovre. Fra det vindende konkurrenceforslag, 2013.
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Ligeværdigt

Visionen

Effektivt på tværs

En menneskelig maskine
Naturligt

Projektorganisationen har sammen med et tværgående brugerpanel og
et eksternt konsulentfirma udarbejdet en vision for projektet Nyt Hospital
Hvidovre.

Alle hospitalets ansatte blev indbudt til at deltage i brugerpanelet, som
er sammensat, så det repræsenterer hospitalets ansatte så bredt som
muligt – fagligt og menneskeligt.

Visionen for udbygningen af Hvidovre Hospital er at skabe et fremtidens
hospital for familien i bred forstand med fokus på det enkelte menneske
– patienten, medarbejderen og den pårørende. Ved at udvikle optimale
fysiske rammer for hver af disse grupper skabes fundamentet for en tryg,
sammenhængende og veldefineret patientbehandling og dermed samtidig en effektiv, optimeret hospitalsdrift.

For at sikre, at alle arbejder i retning mod den samme vision, blev der i
2014 i byggeorganisationen udarbejdet et supplerende fælles værdisæt:

Opgaven med at bygge fremtidens Hvidovre Hospital handler om at tegne
et hospital, der har patientens flow og oplevelse som det strukturerende
hovedprincip. Det er patienten i centrum, der:
• skaber den gode arbejdsplads, fordi vi som ansatte er her for at gøre en
forskel
• sikrer effektivitet, fordi en tryg, informeret og deltagende patient hurtigere bliver rask
• gør, at både den lægefaglige og oplevede kvalitet set fra brugerens side
er optimal

Robust

Trygt

Visionen er vigtig:
Fordi visionen vil tjene som pejlemærke i den lange proces frem mod realiseringen af projektet og fordi samarbejdet om en fælles vision medvirker
til at skabe ejerskab til projektet i hele hospitalet.

•
•
•
•
•
•

En menneskelig maskine
Ligeværdigt inkluderende
Trygt
Robust
Naturligt
Effektivt på tværs
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Nyt byggeri
Vi udvider Hvidovre Hospital med en ny fælles akutmodtagelse, et kvinde-barn-center og en ny hjertemedicinsk afdeling.
Nybyggeriet placeres i tilknytning til det nuværende hospital, hvorved der
skabes mulighed for etablering af en ny hovedindgang. Den nye hovedindgang vil skabe bedre og mere direkte adgangs- og tilkørselsforhold til
hospitalet.
Nybyggeriet skal videreføre det eksisterende Hvidovre Hospitals fleksible indretning, strukturer og logistiksystem, som allerede er forberedt til
en udvidelse. Det giver naturligvis nogle bindinger i nybyggeriet, men det
giver først og fremmest den fordel, at nybygningen kan etableres som en
integreret del af den bestående bygning.
Det indebærer også, at nybygningen skal integreres med og fungere i
sammenhæng med det eksisterende hospital; for eksempel skal den nye
fælles akutmodtagelse anvende operationsfaciliteterne på den centrale
operationsgang og det nye barselsafsnit vil modtage fødende fra den
nuværende – men udvidede – fødegang.
Hjertepatienter, som indlægges akut, er patienter med livstruende
sygdom, der kræver hurtig og specialiseret behandling. De skal derfor
hurtigt gennem Akutmodtagelsen til Kardiologisk Afdeling.
For børnene, der behandles i Børneafdelingen, og deres forældre vil
nybyggeriet indebære et markant løft af de fysiske rammer. Den nuværende børneafdeling er bygget på et tidspunkt, hvor forældrene ikke fik

lov at være indlagte sammen med børnene og er i øvrigt dimensioneret
til et væsentligt mindre antal børn end Hospitals- og Psykiatriplan 2020
tilskriver hospitalet.

Projektdetaljer
Udvidelsen sker på baggrund af en projektkonkurrence, som blev udskrevet i december 2012 og afgjort i juni 2013.
Totalrådgiver
		

Aarhus Arkitekterne
Schmidt Hammer Lassen Architects

Underrådgivere
Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
		
Royal Haskoning DHV
		
Kragh & Berglund Landskabsarkitektur og
		Urban Design
I alt opfører vi 30.560 kvadratmeter nyt hospital, som står færdigt til indvielse i 2019. Budget ca. 1 mia. kr.
Status primo 2015
På baggrund af et byggeprogram, som blev godkendt i september 2014,
er arkitekter og ingeniører nu godt i gang med et dispositionsforslag, hvor
man vil give det første konkrete bud på et projekt, som lever op til de
brugerkrav og – ønsker, der er formuleret i byggeprogrammet.

Hospitalets nye foyer som arkitekterne forestiller sig at det kunne se ud Fra det vindende konkurrenceforslag, 2013.
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Rokadeplanen
Store dele af Hvidovre Hospitals ambulatorieetage bliver bygget om og
moderniseret. Vi rokerer rundt på forskellige afdelinger og bygger nye
modtagelser, venteområder og undersøgelses- og behandlingsrum.
I fremtiden forventes der en stor forskydning fra stationære patientforløb
til ambulante patientforløb. Den stigende ambulante aktivitet nødvendiggør en udvidelse af ambulatoriearealet.
Dette pladsproblem løser vi ved, at kontorer, konferencerum og møderum
flyttes fra ambulatorieetagen i stueetagen til kontorer beliggende i nyindrettede taghuse over sengebygningerne. I de disponible arealer indrettes
nye undersøgelses- og behandlingsrum.
I ambulatorieetagen vil ombygningerne sikre en samling af ambulatorierne, så der opnås en mere hensigtsmæssig logistik og en mere effektiv
ressourceudnyttelse. En synlig konsekvens af ombygningen i ambulatorieetagen vil bl.a. være en markant øget adgang til dagslys og nye åbne
modtage- og ventearealer, hvor personalet er synligt og tilgængeligt.
Den sammenhængende færdselsåre gennem hospitalet vil blive udstyret med behagelige venteområder med glasvægge ind til de enkelte
modtagelser, som sikrer et åbent og venligt miljø og trækker dagslys fra
de eksisterende glasfacader mod atriumgårdene ind mod de centrale
dele af etagen. Herved afhjælper projektet hospitalets udfordring med
manglende adgang til dagslys og er, i kombination med gennembrydning
af etagedækkene op mod de øvre atriumgårde i sengebygningerne, med
til at eliminere oplevelsen af ambulatorieetagen som en kælderetage.

Fertilitetsklinikken har fået mere plads og mere dagslys.

Ombygningerne vil omfatte alle de store kliniske specialer – gastrokirurgi
og -medicin, ortopædkirurgi, gynækologi og obstetrik, infektionsmedicin,
medicin samt etablering af et nyt onkologisk ambulatorium. Særligt for
den medicinske behandling vil en samling af det medicinske ambulatorium give nye mulighed for optimerede patientforløb.
Ombygningerne vil ske i fem etaper - nogle samtidig med nybyggeriet og
de øvrige efter at nybyggeriets afslutning, herunder bl.a. ombygningen og
renoveringen af 320 sengestuer.

Projektdetaljer
Totalrådgiver
Underrådgiver

Tegnestuen C. F. Møller
MOE

I alt ombygger vi 20.000 kvadratmeter i ambulatorieetagen. Byggerierne
er færdige i 2020. Budget ca. 230 mio. kr.
Status primo 2015
Gastroenheden bygges om. Vi indretter en række kirurgiske og medicinske
undersøgelsesrum.
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Gastroenhedens nye ambulatorie
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Sengeafsnit
Vi bygger om i hospitalets sengebygninger for at skabe bedre patientforhold og sikre de bedst mulige indlæggelsesforløb.
Når nybyggeriet står færdigt, kan mere end 258 senge flyttes ud fra det
eksisterende hospital. Herved bliver det muligt at omdanne alle eksisterende firesengs-stuer til én- og tosengs-stuer, hvoraf 320 ud af i alt
446 vil blive ombygget og moderniseret med eget bad og toilet. Flere
énsengs-stuer giver bedre mulighed for at der kan udføres undersøgelser,
og at pårørende kan opholde sig på stuen.
Det forventes på sigt, at de resterende 126 sengestuer vil blive moderniseret med eget bad og toilet. Ombygningen af det bestående hospital
vil således betyde, at der kan skabes bedre forhold for alle hospitalets
patienter.
I forbindelse med ombygningen af sengeafsnittene vil adgangen til haveanlæggene blive forbedret, så der er mulighed for at bruge de ’helende
haver’ i behandlingen.

Projektdetaljer
Totalrådgiver*
Underrådgiver*
(* på pilotprojekt)

Tegnestuen C. F. Møller
MOE

I alt ombygger vi 20.000 kvadratmeter i sengebygningerne. Byggerierne er
færdige i 2020. Budget ca. 230 mio. kr.

Nyt modtagelsesområde i hospitalets barselsafsnit

Status primo 2015
Vi evaluerer og følger op på et gennemført pilotprojekt i barselsafsnittet
med nye patientværelser og en ny modtagelse.
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Siden ekspertpanelets tilsagn
Siden vi i 2013 modtog tilsagnet fra sundhedsministeriets ekspertpanel –
som står for at fordele midlerne fra kvalitetsfonden – har vi arbejdet videre med planlægningen af projektet, herunder genberegning af kvadratmeterbehov samt inddragelse af de forskellige afdelinger. Der er foretaget
en tilpasning af det samlede projekt, som består af følgende elementer:
• en genberegning af arealerne for nybyggeriet med ekspertpanelets
standarder i stedet for Region Hovedstadens standarder
• en vurdering og prioritering af delprojekterne med henblik på at skabe
størst mulig værdi for det samlede projekt
Dette har ført til en række optimeringer og forbedringer af udbygningsplanen, samt en tilpasning af det samlede arealbehov. Det har også betydet,
at vi efter 2014 arbejder med et sammenhængende projekt – Nyt Hospital Hvidovre – som overholder de fastsatte forudsætninger for tilsagnet.
Herunder at det samlede byggeri løser opgaven i 2020 og samtidig overholder en samlet ramme for nybyggeri på 31.000 kvadratmeter.
På de følgende sider kan du læse om de forskellige projekter, som vi har
gennemført eller sat i gang siden ekspertpanelsets tilsagn i 2012.

Gastroenhedens nye højteknologiske endoskopiafsnit er et af nordens største.
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Projektoversigt

Gastro Etape 2 + 3

Gyn/Obs Etape 2 – Fertilitetsklinik flyttet og nyindrettet

Gastro-sagen handler om samling, modernisering og effektivisering af hele den gastroenterologiske enhed (mave- og tarmsygdomme), der
tidligere har været delt i mindre enheder ud over hele ambulatorieetagen og på Amager Hospital. Byggesagen er omfattende i forhold til installationer og meget store investeringer i medicoteknisk udstyr. Andet sted i publikationen kan man læse mere om en af de mange ombygninger
i Gastroenheden.

For at kunne samle hele Gynækologisk og Obstetrisk afdeling i Center 4, var det nødvendigt at flytte både fertilitetsklinikken og et HIV/HEP-laboratorium ud fra det pågældende område. Fertilitetsklinikken blev integreret andetsteds i området, da den naturligt hører til afdelingen.

Fakta
Projektet er en del af rokadeplanen, men startede som en anlægssag (etape 1 og 2).
Sagen er opdelt i fire etaper: etape 1, etape 2, udvidelsen af etape 2, og etape 3. Herudover er der en mindre selvstændig ombygning af afsnittet
for tarmkræftscreening, som udføres i forlængelse af sagen.

Indretningen af den nye fertilitetsklinik bød på en del udfordringer, idet den konstruktive sammenhæng i bygningen skulle ændres for at undgå
rystelser, som forhindrer den optimale behandling af de skrøbelige æg. Derfor blev nye vægge i området ophængt i bærende søjler, og der blev
indbygget blandt andet tunge borde og andet inventar, som kan være med til at sikre den højst mulige succes i håndteringen af æggene.
Fakta
Projektet er en del af rokadeplanen.
Projektet blev færdiggjort i 2013 og beløb sig til ca. 21 mio. kr.

Projektet blev startet i 2012, etape 1 blev færdig i 2013, etape 2 og udvidelsen blev færdiggjort i september 2014, og etape 3 løber til og med
sommeren 2015.
Projektet beløber sig til ca. 55 mio. kr. i byggeomkostninger og ca. 31 mio. kr. i medicoudstyr.

27

28

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre

Projektoversigt

Gyn/Obs Etape 3 – Flytning af HIV-laboratorium

Pilotprojekt: Patientværelser og modtagelse

HIV- og hepatitislaboratoriet blev flyttet til ’forskergangen’ mellem Center 1 og 2, hvor også andre P2-laboratorier findes. Laboratorierne blev
flyttet i løbet af en sommerferie for ikke at hindre rokadeplanen i øvrigt. Der blev bygget og projekteret sideløbende. Undervejs blev ventilationsdelen udvidet, hvilket inkluderede nye lofter i de korridorer, der støder op til laboratorierne.

Vi har gennemført et pilotprojekt i barselsafsnittet, hvor en firesengs-stue er bygget om, der er lavet en ny patientmodtagelse og etableret en
ny tagterrasse.

Fakta
Projektet er en del af rokadeplanen.
Projektet blev færdiggjort i 2013 og beløb sig til ca. 7 mio. kr.

I pilotprojektet har man opdelt en oprindelig firesengs-stue til to nye patientværelser til én eller to patienter. Efter evaluering vil pilotprojektet
danne grundlag for den fremadrettede opdeling af hospitalets eksisterende firesengs-stuer.
De nye patientværelser er bygget med udgangspunkt i patientens behov og med fokus på tryghed og sikkerhed. De nye patientværelser har
blandt andet større kontakt med afdelingen via et glasparti, bedre vilkår for hygiejne og plads til overnattende pårørende.
Der er ligeledes i pilotprojektet gennemført en model for hospitalets nye patientmodtagelser i sengeafsnittene. De nye modtagelser er bygget
med et ønske om, at patienten skal føle sig ventet og velkommen.
Ved patientmodtagelser på 2. sengeetage skabes der adgang til nye tagterrasser på taget af hospitalets vandrehal. Herfra kan patienter og
pårørende nyde udsigten til hospitalets flotte taghaver.
Pilotprojektet udgør kun en lille del af sagen – der skal over de kommende år gennemføres tilsvarende ombygninger i de øvrige sengeafsnit.
Derfor har pilotprojektet været vigtigt at få gennemført og har givet os værdifuld information om, hvad der skal til, og hvad der er særligt udfordrende.
Fakta
Projektet er den første del af ombygningerne i hospitalets sengeafsnit.
Første etape forventes gennemført i 2015-2016 og udgør omkring 50 mio. kr. af budgettet.
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Projektoversigt

Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed – Etape 1

Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed – Etape 2

Vi har gennemført forberedende arbejder, som skal sikre, at den samlede ombygning (etape 2) kan finde sted med mindst mulig påvirkning af
den daglige drift i enheden. Der er blandt andet blevet ombygget konferencerum og etableret faciliteter til en nyindkøbt PET CT scanner.

Vi ombygger et område i ambulatorieetagen på ca. 2.500 kvadratmeter med det primære formål at flytte klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk
afsnit, så alle billedfunktioner i enheden bliver samlet.

Fakta
Projektet beløb sig til ca. 1,5 mio. kr.

Resten af afdelingen bliver i samme projekt moderniseret og vi etablerer mere patientvenlige venteområder og bedre ’vejfinding’, så patienterne
lettere kan finde rundt. Projektet involverer en ny fælles modtagelse til patienter i røntgen, ultralyd, MR, CT, PET/CT og klinisk fysiologisk afsnit.

(Scanner indkøbt uden for Kvalitetsfondsprojektet)

Fakta
Byggestart 1. januar 2015
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Projektoversigt

Medicinsk Enhed – Endokrinologisk modtagelse

Akut Medicinsk Modtageafdeling - AMA

Byggeriet omfatter flytning af et Gyn/Obs-konferencerum fra ambulatorieetagen til en ny beliggenhed i hospitalets vandrehal. Lokalet bruges af
mange udefrakommende (forældreundervisning).

For at sikre funktionaliteten i den nuværende akutmodtagelse – der skal flytte til nybyggeriet i 2019 – har vi foretaget mindre ombygninger og
moderniseringer: Nyt og større personalerum, nyt børneundersøgelsesrum, udsmykning af eksisterende børneundersøgelsesrum og istandsættelse af skyllerum.

Konferencerummet og det omkringliggende område bygger vi om til en ny modtagelse for patienter i Endokrinologisk Afdeling, som vil afløse
en ældre og meget mindre modtagelse. Den nye modtagelse indeholder (som de øvrige nye modtagelser) en reception med skranke, opholdsområde for patienter, samt generelt moderniserede omgivelser, nyt inventar, egetræsbeklædte vægge og kaffekøkken, samt kontorer og depotfaciliteter.
Fakta
Projekt blev gennemført fra august til november 2014 og beløb sig til ca. 1,9 mio. kr. inkl. nyt inventar

Fakta
Ombygninger er foretaget fra januar til september 2014 og beløb sig til ca. 0,8 mio. kr.
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Projektoversigt

Wayfinding (vejfinding)

Infektionsmedicinsk Afdeling

I forbindelse med nybyggeriet gennemfører vi et helt ny wayfinding-koncept, med blandt andet ændring af køreretningen i parkeringskælderen
og ændrede navne på centre, afdelinger og afsnit. Nybyggeriet er udgangspunktet for det nye koncept. Der skal samtidig gennemføres en total
udskiftning af alle skilte og tavler i hovedfærdselsårer, hovedkorridorer og centre. Ved hovedindgang og centerindgange opsættes nye elektroniske oversigtstavler.

For at gøre plads til rokadeplanens ombygninger af Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling (Etape 2) og samtidig forberede en senere ombygning
(nyt glashjørne og modtagelse planlagt i 2016/17), har vi sammenlagt rum, etableret et nyt konferencerum og moderniseret installationer.
Fakta
Projektet er en del af rokadeplanen

Vi fortager i forbindelse med ombygninger i rokadeplanen løbende udskiftning af skilte og udlægning af nye gulve med centerspecifikke farver.
Projektet blev færdiggjort i 2013 og beløb sig til ca. 0,4 mio. kr.
Fakta
Det samlede koncept er budgetteret til ca. 10 mio. kr.
Projektet forventes afsluttet i 2016.
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Projektoversigt

Fødegangen

Nye laboratorier i råhus

For at gøre plads til rokadeplanens ombygninger af Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling (Etape 2), har vi flyttet rundt og bygget om på fødegangen. Endvidere er der, via hospitalets egne anlægsmidler, etableret en ny modtagelse, en ny kommandocentral med overvågningsudstyr til
stuerne, samt indrettet nyt personalerum.

I området mellem Center 1 og Center 2 i ambulatorieetagen har vi indrettet ca. 250 kvadratmeter laboratoriefaciliteter – primært til brug for
Forskningsenheden.
Indretningen skete i råhus-arealer mod Kettegårds Allé – noget nær det eneste ledige areal, der var tilbage på hospitalets matrikel.

Fakta
Projektet blev færdiggjort i 2013 og beløb sig til ca. 0,6 mio. kr.

Etableringen af lokalerne var nødvendige af hensyn til den planlagte ombygning af Gastro-ambulatoriet, som gik i gang nogenlunde samtidig. Her
lå de eksisterende laboratoriefaciliteter i vejen for udvidelsen.
Byggesagen tog ca. tre måneder. Den blev udført i totalentreprise med hospitalets egen byggeafdeling som rådgiver, projekterende, og byggeledelse.
Fakta
Projektet blev færdiggjort i 2013 og beløb sig til ca. 3,2 mio. kr.

37

38

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre

Projektoversigt

IT, medicoudstyr og teknisk udstyr – Indkøb og anskaffelser

Ny gennemgang ved hospitalets hovedindgang

I forbindelse med byggerierne har sundhedsministeriets ekspertpanel besluttet, at der bliver anvendt i alt 152 mio. kr. til anskaffelser af IT, medicoudstyr og teknisk udstyr på Nyt Hospital Hvidovre (alle tre delprojekter tilsammen).

Som en del af den samlede rokadeplan blev det i 2013 besluttet at lave en ny åbning, så det nu er muligt at følge den 400 meter lange gang –
kendt som Linje 500 – gennem hele ambulatorieetagen og ende direkte ud i forhallen ved Information og hovedindgang. Det er også nu muligt
at se hovedindgangsområdet fra hele gangen, hvilket letter orienteringen for patienter og pårørende - tidligere var gangen og forhallen kun
forbundet med en snørklet gang, som umuliggjorde en god orientering.

Der er lavet en foreløbig opdeling, hvor der er prioriteret ca. 100 mio. kr. til nybyggeriet (50 mio. kr. som bygningsintegreret og 50 mio. kr. som
anskaffelser) og 52 mio. kr. til rokadeplanen og ombygning af sengeafsnit.
For rokadeplanens vedkommende var der ved udgangen af 2014 disponeret/anvendt ca. 35 mio. kr. til bl.a. rørpost/prøvetagning (ca. 7 mio.
kr.), KlinBio suPAR, Rotomat, Gastro-sagen (medicoudstyr i forbindelse med byggesagen), samt Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed (indkøb
af Medico i forbindelse med byggesagen), samt nogle mindre anskaffelser i øvrigt.

Fakta
Projektet er en del af både den samlede designplan (sammen med bl.a. glashjørner og åbninger for dagslysadgang) og ’wayfinding’-projektet.
Projektet blev færdiggjort i oktober 2014 og beløb sig til ca. 1,5 mio. kr.
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Projektoversigt

Handicaptoiletter i ambulatorieetagen

Fælles byggepladsindretning og byggeaffaldshåndtering

For at modernisere faciliteterne i ambulatorieetagen – særligt i venteområderne – og for at føre tilgængelighedsprincipperne up-to-date, har vi
etableret nye handicaptoiletter i Center 1 og Center 3 i tidligere depotområder/teknikrum. Et af toiletterne er udført særlig stort for adgang med
selv store handicaphjælpemidler, og et af dem er forsynet med en loftslift.

Efter en del problemer omkring håndtering af byggeaffald, indretning og afgrænsning af byggeplads besluttede man i 2013 at samle byggepladsaktiviteterne ved Center 1 med adgang fra Servicebygningens indkørsel.

Fakta
Projektet er en del af den samlede designplan.
Projektet blev færdiggjort i maj 2014 og beløb sig til ca. 0,7 mio. kr.

Den praktiske håndtering af affald er dermed overtaget af hospitalet. Det sikrer, at der sker korrekt sortering, bortskaffelse og oprydning. Entreprenørerne leverer nu blot affaldet på pladsen, hvor hospitalets normale affaldsoperatør tager sig af det og afregner med byggeafdelingen
(kvalitetsfonden).
Der har ikke været episoder med ”uautoriseret” affald, der dumpes rundt på matriklen eller andet forsøg på snyd. Initiativet vurderes som en
succes og bliver ligeledes anerkendt af Arbejdstilsynet for at sikre proces og de involverede.
Fakta
Der anvendes løbende omkring 0,25 mio. kr. til bortkørsel og håndtering årligt.
Der blev i 2012/13 anvendt ca 0,5 mio. kr. til indretning af byggepladsen inkl. hegn, skure, toiletfacilitet m.v. (engangsinvesteringer).
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Gastro
Endoskopien afslutter fyrre års eksil
Et af Nordens bedste og største! Det nye Endoskopiafsnit på Hvidovre
Hospital højner niveauet for både patienter og personale.
Enheden for Gastroenterologi (mave- og tarmsygdomme) er et af de
steder, hvor kvalitetsfondsprojektet har medført en markant forbedring i
forholdene for både patienter og personale. Enheden er en af de største
afdelinger på hospitalet og ombygningerne i Gastroenhedens ambulatorier er da også et af de mest omfattende projekter i rokadeplanen. Et af de
afsnit, som har senest har nydt godt af mere plads, mere dagslys og nye
faciliteter, er Endoskopiafsnittet.

Endoskopien får også en ny patientmodtagelse og venteområde, som
deles med Gastroenhedens øvrige ambulatorier. Det er med til at give en
god sammenhængskraft i enheden og sikre bedre forløb for patienterne,
som ofte besøger flere forskellige afsnit, når de kommer i Gastroenheden.
De har set lyset
Der er lagt mange kræfter i at indrette de nye faciliteter, så de passer
specifikt til Endoskopienafsnittet. Der er for eksempel arbejdet meget
med belysningen i det nye afsnit; både for at give patienter et behageligt
ophold på hospitalet og for at give personalet de bedste arbejdsforhold.

De har haft til huse i ombyggede konferencerum på en kontorgang i hen
ved fire årtier. Nu er Endoskopiafsnittet endelig flyttet ind i deres ’egne’
lokaler – lysere, større og bedre – tæt sammen med de øvrige ambulatorier i Gastroenheden.

”Vi har forsøgt at gøre noget ved det sparsomme dagslys og sat styring
på de kunstige lyskilder for at gøre forholdene helt rigtige. Der er lavet nye
ovenlys, som trækker dagslys ned i afsnittet. Og i undersøgelsesrummene er der installeret såkaldt ergonomisk belysning, som giver de bedste
arbejdsbetingelser, når man arbejder med skærme og kikkerter,” fortæller
projektleder, arkitekt Abelone Dyrup om det nye afsnit.

”Vi har længe set frem til, at vores Endoskopi ville få bedre vilkår. Det har
de fået nu, og vi er meget begejstrede. Vi har nu et af Nordens største og
bedste Endoskopi-centre med forhold, som helt sikkert vil komme både
patienter og personale til gode,” siger ledende overlæge Svend Schulze
om det nye afsnit.

Arbejdsmiljø og fleksibilitet har været prioriteret i indretningen af de nye
lokaler. I undersøgelsesrummene er meget af udstyret hængt op i loftet.
De giver både den fordel, at man ikke snubler over ledninger, og at man let
kan indrette rummet efter skiftende behov. Derudover letter det rengøringen, når man ikke skal flytte udstyr for at vaske gulvet.

De nye faciliteter, et fælles kirurgiske og medicinske afsnit, som laver alle
former for kikkertundersøgelser, byder blandt andet på flere undersøgelsesrum, en væsentlig større opvågning og dobbelt så mange vaskerum.

Gastroenheden
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Et bæredygtigt hospital
Moderniseringen og udbygningen af Hvidovre Hospital giver god anledning
til at arbejde med nye tiltag inden for miljørigtig drift og udvikling. Vi arbejder på flere projekter, som kan give hospitalet en grønnere profil og være
med til at sikre, at vi som et af landets største hospitaler tager vores del
af ansvaret for miljøet.

I hospitalets byggeafdeling er projektdirektør Finn Bloch glad for den
kommunale anerkendelse for netop bredden og mangfoldigheden af de
forskellige bæredygtige projekter. Og selv om projekterne er gode for den
grønne samvittighed, har projektdirektøren altid sit fokus på hospitalets
patienter og personale:

Miljø- og energikoordinator
For at hjælpe en grøn omstilling på vej på Hvidovre Hospital, oprettede vi i
2012 en miljø- og energifunktion, hvorfra en koordinator udvikler og kvalificerer bæredygtige projekter, fører grønne regnskaber og generelt arbejder
på at sikre en kontinuitet og bredde indenfor bæredygtighedsområdet.

”Vi forsøger at indarbejde en grøn tankegang i alle de projekter, vi laver på
hospitalet. Hvis vi både kan gøre noget godt for miljøet og samtidig spare
nogle ressourcer, som vi kan investere til gavn for patienter og personale på hospitalet, så går vi gerne en lille omvej,” siger projektdirektør Finn
Bloch, som er ansvarlig for en stor del af de energibesparende og miljøvenlige projekter på hospitalet.

Hvidovre Kommunes Miljøpris 2014
Vores forskellige initiativer resulterede i efteråret 2014 i tildelingen af
Hvidovre Kommunes Miljøpris 2014: En pris som uddeles hvert andet år
til en virksomhed, person eller organisation, som gør en særlig indsats
for miljøet i Hvidovre. I borgmester Helle Adelborgs begrundelse lød det
blandt andet:
”På Hvidovre Hospital arbejder I med miljø og klima på mange fronter og
med mange forskellige tiltag, og det synes vi, at I skal belønnes for. Mange
andre virksomheder og organisationer – både i jeres branche og udenfor
– kan hente inspiration hos jer, og se, at det faktisk kan lykkes at rykke på
klima- og miljøforbedringer, selvom der mange ansatte, en bred vifte af
opgaver og produktioner, og en række komplicerede processer at forholde sig til.”

Hvidovre Hospital i fugleperspektiv 2014.

5-10-15
Vi ønsker at bidrage til både et øget forbrug af vedvarende energikilder og
en generel sænkning i forbruget. Derfor arbejder vi med en 5-10-15-plan,
som dikterer, at hospitalet om fem år får mindst 10 procent af sin energi
fra vedvarende kilder, og at hospitalet på samme tidspunkt har reduceret
sit samlede energiforbrug med mindst 15 procent.
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De grønne projekter
Solceller
Region Hovedstaden har bevilliget 10 mio. kroner til etablering af et af
Danmarks største solcelle-anlæg, som kommer til at levere CO2-fri elektricitet til hospitalet. Anlægget bliver ca. 6.000 kvadratmeter stort og
kommer til at producere et sted mellem 600.000 og 800.000 kilowatttimer om året – svarende til omkring 300 gennemsnitshusholdninger.
Anlægget bliver placeret på taget af hospitalets servicebygning – et tag
som i samme ombæring renoveres med nye ovenlys. Projektet startede
op i oktober 2014 og forventes afsluttet i 2015.

Affaldskværne
Madaffald er ikke bare affald – det er energi og næring. Derfor har vi besluttet at installere to affaldskværne i hospitalskøkkenets opvaskeafdeling,
som vil mose madaffaldet og skylle det ned i en stor opbevaringstank i
kælderen. Fra tanken bliver det kørt til et biogasanlæg og lavet til to ting:
biogas, som kan bruges til el-produktion/fjernvarme og gødning, som kan
benyttes i landbruget.
Det nye affaldssystem er finansieret af Region Hovedstadens bæredygtighedspulje.

ESCO-projekt
Det skal være slut med at fyre for Vestegnens frysende fugle. Vi har
sammen med Region Hovedstaden besluttet at sætte gang i initiativer,
som potentielt kan sikre store energibesparelser på Hvidovre Hospital.
Det sker gennem et såkaldt ESCO-projekt - et miljøsamarbejde mellem
det offentlige og en privat virksomhed.
Princippet i en ESCO-aftale er, at den private virksomhed identificerer,
udfører og finansierer energioptimeringen på hospitalet, som betaler investeringen - på op mod 100 mio. kr. - tilbage via besparelser på driften over
en årrække.

Bygningsklasse 2020
Også i forhold til udvidelsen af hospitalet arbejder vi med ambitiøse
miljømål. Nybyggeriet er således planlagt ud fra energi- og klimakrav til
den såkaldte ’bygningsklasse 2020’ – en skrap, men på nuværende tidspunkt frivillig energiklasse i det gældende bygningsregelment (BR2010),
selv om man udmærket kunne projektere ud fra en lempeligere klasse.
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Brugerinddragelse

Personalegrupper

’Mit Hospital Hvidovre’

En nøje udført brugerproces er en afgørende faktor i et projekt som Nyt Hospital Hvidovre.
Arkitekter og ingeniører er dygtige til at tegne og regne på byggeriet af et hospital. Men de ved ikke meget om hverdagen og arbejdsgange på de
forskellige afdelinger og afsnit - det gør personalet derimod.

En anden helt afgørende gruppe af interessenter i forhold til byggeriet er patienter og pårørende, som mødes på hospitalet i ’Mit Hospital Hvidovre’- panelet omtrent én gang i kvartalet 2014-2015 for at diskutere forskellige aktuelle temaer i forbindelse med den forestående udvidelse
af hospitalet. Målet er at sikre, at organisationen bag byggeriet får så bredt et perspektiv som muligt i forbindelse med planlægningen af det
nye hospital.

Det nye hospital er deres fremtidige arbejdsplads og de ansattes erfaringer, faglige viden, holdninger, gode råd og ideer er helt nødvendige for
nybyggeriets endelige succes. Derfor gennemfører vi i de forskellige faser af byggeprojektet brugerinddragelse i det nødvendige omfang.

Panelet er sammensat af en snes borgere, specielt udvalgt, så de repræsenterer hospitalets patienter og pårørende. Der er således blevet
screenet på alder, køn, sygdomsforløb og lign.

Over 100 ansatte fra alle berørte afdelinger på hospitalet har været involveret i en række brugerinddragelsesmøder, som har været afholdt i
forbindelse med både byggeprogram- og dispositionsforslagsfasen.

Panelet har indtil udgangen af 2014 været samlet på hospitalet fire gange. Møderne bliver afholdt som en blanding af oplæg eller rundvisninger
om et specielt emne, gruppearbejde og socialt samvær. Følgende emner har været behandlet på møderne:

De ansatte har været tilknyttet forskellige afdelings- og emnegrupper, som behandler emner og problematikker inden for henholdsvis afdelingsniveau og specifikt udvalgte tværgående emner.

•
•
•
•

Afdelingsgrupperne vil bidrage med viden om, hvordan vi bedst muligt kan optimere afdelingerne i det nye hus. Det gælder særligt organiseringen af de kliniske funktioner, logistik, nærhedskrav og arbejdsgange. De vil også afklare ønsker til udformning og bestykning, organisering og
snitflader til andre afdelinger.
De fire emnegrupper skal beskæftige sig med projektets hovedområder: Logistik, teknik, IT- og medicoteknik og udearealer.
Udover møderne i de forskellige grupper har en større delegation været på studietur til London, hvor man på flere forskellige hospitaler blandt
andet har samlet inspiration inden for akut- og børneområdet.

Generel introduktion til Hvidovre Hospital
Vejfinding, modtagelses- og venteområder
Nudging
Nyt koncept: Dagkirurgi
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Organisation og ledelse
Kvalitetsfondsprojektets inddeling i tre delprojekter – nyt byggeri, rokadeplan i ambulatorieetagen og ombygninger i sengeafsnit – betyder, at der
er brug for stort set hele paletten af kompetencer og uddannelser indenfor byggeri: arkitekter og ingeniører, planlæggere, jurister og økonomer
og kompetencer inden for især projektledelse, byggestyring og -ledelse,
tegningshåndtering, mindre projektering, udbud, tilsyn og kontrakthåndtering.
Det betyder også, at erfaring inden for gennemførelse er vigtig.
Vi har siden opstart i 2012 haft opgaver på vidt forskellige stader indenfor
alle tre delprojekter. Der var således i 2012 en projektkonkurrence i gang
på nybyggeriet, fire til fem ombygninger i rokadeplanen og planlægning
af sengestueombygningerne – og ombygningerne var både gennem planlægning, udbud og gennemførelse, inkl. afleveringer.
Som del af regionens beslutningsgrundlag tidligere er det besluttet, at
byggeorganisationerne skal have en bygherrerådgiver tilknyttet; i vores
tilfælde COWI.
Byggeorganisationen bag NHH er med baggrund i opgavens karakter – de
tre forskellige delprojekter – sammensat af både egne medarbejdere og
eksterne rådgivere og konsulenter.
Bygherrerådgiveren leverer, som den gennemgående hovedrådgiver, koordinering af grundlag, input til budget, valg af udbudsformer, udbudsstrategi, projektledelse (af især nybyggeriet), og leverer overordnet sparring til
juridiske, udbuds- og kontraktuelle udfordringer og opgaver. Den juridiske
rådgivning leveres af kammeradvokaten.

også, at der løbende arbejdes på at udvikle områder som projektledelse, budget og – økonomistyring, udbudsprocesser, byggepladsstyring,
koordinering mellem rådgivere, brugere, driftsorganisationerne o.a., samt
indhentning af erfaringer på disse områder fra andre organisationer, brancheforeninger etc.. Efteruddannelsen handler derfor ikke om egentlige
arkitekt- og ingeniørfaglige kompetencer, men om kompetenceudvikling
i retning af at være i stand til at gå aktivt ind i hele processen i dialog med
de parter, der deltager i og gennemfører de forskellige aktiviteter undervejs i faserne. Bygherreorganisationen søger med denne metode at få
indflydelse på resultatet og samtidig at sikre gennemførelsen i forhold til
hospitalets virke, patienterne, og ikke mindst de samlede rammer for de
tre projekter.

Struktur i følge
styringsmanualen

Projektdirektør

Udover de mere ’almindelige’ tekniske funktioner, som arkitekt og ingeniør, er der ved udgangen af 2014 ansat økonomer, teknisk designer og
kommunikationsmedarbejder i organisationen.

Risikostyring
Ekstern
Munksgaard +
Andersen

Fremadrettet forventes det, at sammensætningen vil være nogenlunde
konstant, da alle opgaver vil være forekommende helt frem til 2020, men
over tid vil hovedvægten af kompetencerne skulle anvendes til styring af
gennemførelser, tilsyn, byggeledelse og helt fremme i 2018/2019 også til
idriftsættelse/ ”commissioning” ved især nybyggeriet.
Byggeledelse forventes suppleret yderligere ved eksterne, når nybyggeriet skal gennemføres (fra 2016).

Sekretariat
Byggeweb/
tegningsgrundlag

Den mere tekniske rådgivning og egentlige planlægning og projektledelse leveres af hospitalets egne medarbejdere. Der er i NHHs organisation
arkitekter og ingeniører med særlige kompetencer inden for planlægning,
brugerinvolvering, CAD-tegning, og på ingeniørsiden både konstruktions-,
installations- og generalistkompetencer.

Kommunikation

Lægefaglig kons.
Ekstern

Økonomi

Rådgivere
Eksterne
Nybyg/
rokadeplan/
omb. sengestuer

Herudover er der høj grad af erfaringer hos en stor del af medarbejdere
og ledelse fra gennemførte større byggeopgaver i både statslige, kommunale og regionale byggerier gennemført inden for de seneste 10-20 år. Vi
har et stort netværk indenfor leverancesystemet og en stor udveksling af
viden og sparring med andre bygherrevirksomheder; både inden for Region Hovedstaden, men også tværregionalt.

Drift- og
Teknikafdelingen

Da vi gennemfører en meget stor del af opgaverne, mens Hvidovre Hospital er i drift, prioriterer vi kompetencer som byggestyring og byggeledelse. Derfor inkluderer vores byggeorganisation medarbejdere med entreprenørbaggrund, der kan gennemføre tilsyn, byggepladsplanlægning og
– kontrol, samt koordinere sikkerheden.
Opgaven med NHH løses således i høj grad af egne kompetencer på alle
områder, men også med tilknyttede kompetencer fra eksterne; NHH er
organiseret som en egentlig bygherreorganisation og er dermed uden
ressourcer og kompetencer inden for egentlig projektering, der udelukkende varetages af eksterne. Dette er et bevidst valg, og valget medfører

Bygherrerådgiver
COWI

Projektleder
NYBYG

Projektleder
Rokadeplan (1)

Projektleder
Rokadeplan (2)

Projektleder
Rokadeplan (3)

Projektleder
Rokadeplan (3)
(4-12)

Projektleder
Ombygning af
sengestuer

Projektleder
Andre projekter
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Nøgletal

Kommende projekter

Projektøkonomi (i mio. kr. - 2009 P/L)

Kommende større aktiviteter for kvalitetsfondsprojekterne:

Udgifter til bygninger, grundløb mv, Mio kr

Nybyggeri

Ombygning

Budget i alt

0

0

100

Byggemodning/Infrastruktur
Parkeringsarealer og veje

Grundkøb
Projekteringsudgifter

Håndværkerudgifter/entreprise ex. reserve

2016-2019

Nybyggeriet (udførelse)

0

2014/15

Gastro etape 3

50

150

2015/16

Medicinsk Enhed

40

0

40

2016/17

Ortopædkirurgi

87

0

87

2017/18

Infektionsmedicin, modtagelse

515

250

765

2018

COP, modtagelse

2017/18

Gyn/Obs, Etape 1

2018/19

Sammenbygning, nybyggeri, fødegang og svangreafsnit, samt ombygninger

2018/19

Ombygning af sengestuer inkl. nye patientmodtagelser

2015-2018

Løbende ombygninger, to sengeafsnit ad gangen

Byggestyring
Bygherreomkostninger

65

34

99

Inventar/udstyr
IT, Medico-teknisk udstyr/apparatur, & Inventar (i % af investeringsrammen for nybyggeriet, excl. ”Parkeringsarealer og veje”)

100

52

152

Uforudsigelige Udgifter (UF) - 10% af Håndværkerudgifter, inkl. Parkeringsarealer og Veje

57

26

83

Særlig reserve - 5% af tilsagnsrammen

49

25

74

1013

437

1450

Forventet fordeling af udgifter til kvalitetsfondsbyggeriet Hvidovre Hospital i mio. kr. pr. år

mio. kr. i alt

I alt, mio kr

Skønnet investeringsprofil 2010-2021(i mio. kr. - 2009 P/L)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 -

4

3

10

32

103

143

253

273

363

118

40

40

1.450
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Donortapningen
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Intensiv

Projekter uden for NHH
Udover de ombygninger, der er en del af kvalitetsfondsprojektet, gennemføres der løbende et antal byggesager for konstant at optimere arbejdsgange, forbedre de fysiske rammer eller skabe plads til funktioner fra
andre hospitaler. Også den almindelige kapacitetstilpasning skaber af og
til behov for ombygninger.
En del af disse byggesager har en relevans i forhold til Kvalitetsfondsprojektet. Vi har blandt andet gennemført følgende projekter:
Intensiv
Vi har etableret to nye sengestuer (énsengs-stuer med mulighed for
ekstra sengeplads), opholdsrum, kontorer, depot og installeret nyt medicoudstyr. Projektet havde et samlet budget ca. 6 mio. kr.
Taghuse 1 og 2
En forudsætning for at kunne gennemføre Kvalitetsfondsprojektets
rokadeplan var, at der blev skabt mulighed for at flytte kontor og mødefunktioner ud af ambulatorieetagen og op i taghuse på tagene af sengebygningerne i Center 1 og Center 2. Råhusene som tidligere indeholdt
ventilationsanlæg og tekniklokaler blev i denne forbindelse ombygget
til ca. 3.600 kvadratmeter kontorer. Sagen blev gennemført fra 2012 til
2014 for en samlet byggesum på ca. 60 mio. kr.

Dialysen
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Nye P-pladser og istandsættelse af P-kælderen
Vi etablerer i 2014 og 2015 i alt ca. 400 nye p-pladser i området bag pavillon 5 og 6 og som en selvstændig parkeringsplads på taget af ambulatorieetagen. Der er endvidere udført nye belægninger i P-kælderens køre-

Blodbank, Intensiv og Dialyse

gade, malet, og udskiftet en del lys og skiltning i 2014. Projekterne har et
samlet budget på ca. 20 mio. kr.
Børneafdelingen
Et øget besøgstal af patienter i børneafdelingen medførte behov for udvidelse af antallet af undersøgelsesrum. Sagen er relevant i forhold til Kvalitetsfondsprojektet, idet Børneafdelingen er placeret et midlertidigt sted
og skal flyttes som del af nybyggeri-projektet. De nyindrettede undersøgelsesrum er etableret i eksisterende lokaler (konferencerum, depot) og
øger kapaciteten uden at skulle udvide det samlede areal. Byggesummen
er på ca. 0,6 mio. kr.
Blodbanken
Blodbanken på Hvidovre Hospital – en såkaldt udefunktion for Rigshospitalet – har i dag både laboratoriefunktion og tappefunktion. I forbindelse
med nedlæggelse af blodbankslaboratoriet på Glostrup Hospital har vi
udvidet funktionerne på Hvidovre Hospital og haft behov for at indrette
nye og mere rummelige faciliteter til både laboratorium og donortapning.
Dialysen
Regionsrådet godkendte i november 2010 en bevilling til at etablere
en dialysesatellit på Hvidovre Hospital. Satellitten er en udefunktion for
Herlev Hospital. Målet har været at bygge de mest moderne, sikre, trygge
og indbydende rammer for behandling af dialysepatienter samtidig med,
at de ansatte har de mest hensigtsmæssige rammer for effektivt at varetage deres opgaver.
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Hvidovre Hospital
Kettegård Allé 30
2650 Hvidovre
Telefon: 38 62 38 62
www.hvidovrehospital.dk

