
Bispebjerg Projektets maskot skal gøre det tydeligt, hvornår det er byggeprojektet,  
som kommunikerer på plakater og lignende, og hvornår det er hospitalet. 

Kære nabo til Bispebjerg Hospital! 
 
Jeg håber, du har hørt, at vi skal bygge Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg på Bispebjerg 
Hospitals område? Hospitalet skal først stå færdigt i 2025, men vi begynder allerede at bygge i 
starten af 2014. Vi vil gerne have en god dialog med vores naboer fra start til slut, og vi tror, at I 
er allerbedst til at fortælle os, hvordan og hvornår I har brug for kommunikationen fra 
byggeprojektet. 
 
Derfor holder vi et fokusgruppe-møde: 

• Tirsdag den 13. august 2013 kl. 15-17.30 på Bispebjerg Hospital, Bispebjerg 
Bakke 23, indgang 20B (i porten ved hovedindgangen), 2400 København NV. 

 
Vi vil rigtig gerne høre, hvad I ved om byggeprojektet, hvordan I føler jer informeret indtil videre 
og vigtigst af alt: Hvordan vi bedst får en god dialog med jer, når byggeriet går i gang. Vi har 
plads til 16 deltagere og vil udvælge deltagerne, så der er så bred en mangfoldighed som muligt 
i gruppen. 
 
Det vil være vores projektleder for brugerinddragelse, Hilde Schroll Jespersen, som styrer 
fokusgruppen, og flere medarbejdere fra byggeprojektet vil være til stede, så der bliver rig 
mulighed til at stille spørgsmål om byggeriet. 
 
Vi afholdt også fokusgrupper for halvandet år siden. De input, som vi fik, har blandt andet 
medført, at vi har fået udviklet en maskot for byggeriet, for at gøre vores kommunikation mere 
tydelig rent grafisk, at vi netop er begyndt at afholde dialog-caféer, og at vi er ved at udvikle 
nogle sider målrettet til naboer på vores hjemmeside, www.nythospitalbispebjerg.dk.  
 
Giv besked senest den 1. august, hvis du har lyst til at deltage. Du er også velkommen til at 
opfordre dine naboer til at deltage, så vi kan få rigtig mange gode input. 
 
 
Jeg glæder mig til at høre fra dig! 
 
Mange hilsner 
Karen 
 
 
Karen Grønkjær Kjeldsen 
Projektleder for kommunikation 
Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg  
Mobil: 29 91 29 87 
karen.groenkjaer.kjeldsen@regionh.dk  
 
 
 

Så detaljerede er planerne for byggeriet af 
Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 

indtil videre. 

http://www.nythospitalbispebjerg.dk/
mailto:karen.groenkjaer.kjeldsen@regionh.dk

