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Kære nabo til Nykøbing F. Sygehus
Vi er i gang med at bygge fremtidens sygehus i Nykøbing Falster. Du har sikkert bemærket heftig aktivitet både på og omkring sygehuset, og da flere store
byggeprojekter er på vej, vil vi gerne sørge for at holde dig informeret. Corona
satte desværre en stopper for at vi kunne invitere til det planlagte infomøde i
november 2020. I stedet sender vi dig dette informationsbrev, hvor du kan følge
med i store og små byggeprojekter på sygehuset.
Nykøbing F. Sygehus spiller en helt afgørende rolle for folkesundheden og
lige adgang til sundhedssystemet i vores område. Derfor skal vi sørge for at
fremtidssikre og udvikle sygehuset, så vi også fremover kan være der for dig og
alle andre borgere i denne del af regionen. Den opgave får vi opbakning til fra
Regionsrådet, der har bevilget rigtig mange penge til forbedringer og udvidelser
på Nykøbing F. Sygehus. I øjeblikket er vi derfor blandt andet i gang med eller
ved at afslutte følgende projekter:
Sygehuset skal være Steno Diabetes Center
Vi ombygger sygehusets medicinske ambulatorium på hjørnet af Fjordvej og
Ejegodvej til Voksendiabetescenter. Sygehusets nuværende børneafdeling vil
også indgå i det nye Steno Diabetes Center efter ombygning og udvidelser med
tilbygninger - blandt andet i sygehusets indre gård, hvor der i øjeblikket opføres
konference- og undervisningslokaler til Børneafdelingen. Dele af dette projekt
vil stå færdige allerede ved udgangen af i år. Resten forventer vi at have klar i
starten af 2021.

Skal du på sygehuset i nærmeste
fremtid?
Vi er i gang med at renovere syge
husets trappe- og gangarealer. Både
for at give vores patienter og personale
et mere indbydende sygehus og for at
gøre det nemmere at finde rundt.

Sygehusets tidligere intensivafsnit er ombygget til forsknings- og innovationscenter
Med ombygningen af det tidligere intensivafsnit til Athena-Huset – et hus
dedikeret til forskning, innovation og læring – sætter vi for alvor fokus på at
udvikle vores viden, kompetencer og faglighed.

Mens arbejdet står på, vil der være
områder, adgangsveje og elevatorer,
der desværre ikke kan benyttes. Vi gør
vores bedste for at minimere generne
og hjælper gerne med at finde vej –
bare spørg!

CAMPUS – nyt personalehotel
En af sygehusets tidligere boligblokke på Ejegodvej er bygget om til Campus/
personalehotel. Det tager vi i brug i slutningen af 2020.

Følg os på Facebook
www.facebook.com/nfsygehus/
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Har du spørgsmål, kan du kontakte os på
nfsygehus@regionsjaelland.dk
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Næste skridt er NFS –Fase 2
Inden længe begynder sygehuset det store byggeprojekt,
som er benævnt NFS – Fase 2. Regionsrådet har afsat
ca. 675 mio. kroner til det samlede projekt. Projektet
inkluderer:
Nedrivning af bygningen på Fjordvej (gul cirkel)
Første delprojekt er nedrivning af bygningen på Fjordvej
3-13. Vi starter i midten af februar 2021 og forventer, at
arbejdet tager ca. 3 måneder.
Etablering af ny tunnel (blå cirkel)
Et nyt tunnelsystem, der bedre forbinder sygehusets bygninger har længe stået højt på ønskelisten. Tunnelen skal
gå fra det nuværende depot under vaskeriet, tværs over
indkørsel og parkering ved sygehusets hovedindgang og
forbindes til den nye sengebygning. Arbejdet forventes at
starte i 1. kvartal af 2021 og vil vare det meste af 2021.
Her kan der forekomme rystelser og lidt støj i normal
arbejdstid.
Ny sengebygning (orange cirkel)
Fra oktober 2019 og frem til sommerferien i år er der arbejdet med forslag til ny sengebygning. Udgangspunktet
er, at bygningens tre ’ben’ og etagerne, der skal rumme
1-sengsstuer, skal ligne sygehusets nyeste tilbygning. Vi
forventer byggestart omkring 1. marts 2022.
Så snart det er muligt og trygt, inviterer vi til informationsmøde, hvor du vil kunne høre meget mere om NFS
- Fase 2. Indtil da vil vi løbende holde dig informeret om
større tiltag og ændringer via Byggenyt.
Vi ønsker dig og dine kære en rigtig glædelig jul
og et godt og lykkebringende nytår.
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