Strategisk indsats Fremtidens Hospital
FORMÅL
Over de næste 10 år investerer Region Hovedstaden mere end 17 mia. kr. i nye hospitalsbyggerier.
Byggerierne skal bidrage til at skabe fysiske rammer, der muliggør den bedste behandling, service og kvalitet
for patienterne. Dertil kommer krav om effektivisering og bedre udnyttelse af ressourcer på færre
kvadratmeter. For at opnå det optimale udbytte af byggerierne er det nødvendigt at tilpasse hospitalernes
organisering og kultur til de muligheder, som de nye rammer giver.
Formålet med den strategiske indsats Fremtidens Hospital er at styrke den faglige kvalitet, sikre effektive
behandlingsforløb samt en ensartet tilgang til arbejdet med effektiviseringsgevinster.
Indsatsen understøtter de politiske målsætninger om høj faglig kvalitet og at patientens situation styrer
forløbet. Desuden bidrager indsatsen til effektiviseringsgevinster.
MÅL
Målet er at sikre optimal udnyttelse af de muligheder, som de nye hospitalsbyggerier giver og derved bidrage
til styrkelse af den samlede kvalitet og effektivitet til gavn for såvel patienter som for medarbejdere.
Konkret er målet at:
 Sætte hospitalerne og medarbejderne i stand til at forberede, afprøve og dermed at finde en model for
organiseringen af arbejdet med akutte patienter til ibrugtagning af de nye byggerier.
 Skabe en ensartet tilgang til arbejdet med effektiviseringsgevinster med henblik på at realisere de
krævede effektiviseringsgevinster.
HVORDAN INDFRIES STRATEGIEN
Den strategiske indsats indfries ved at gennemføre tre projekter, som samlet bidrager til indfrielse af
formålet:
Projekt - Fremtidens Akuthospital (2016-2018).
 Fastlæggelse af et antal standardiserede akutte patientforløb
 Oplæg til hvilke opgaver kommende speciallæger i akutmedicin eller med fagområdet akutmedicin
skal varetage i akutmodtagelsen
 Beskrivelse af hvilke kompetencer, der er nødvendige i akutmodtagelsen – og hvornår på døgnet de
skal være til stede (bemanding)
 Oplæg til nødvendig kompetenceudvikling
 Udvikling af model for løbende monitorering af performance
 Plan for implementering
Projekt – Effektiviseringsgevinster (2017-2018).
 Ensartet tilgang til effektiviseringsgevinster.
 Model for budgettering af effektiviseringsgevinster.
 Organisering af arbejdet med effektiviseringstiltag.
 Vidensdeling om effektiviseringstiltag mellem byggeprojekterne.

TIDSHORISONT
Den strategiske indsats løbetid er: 2015 – 2018.
Planlægning og udvikling: 2015 – 2018.
Implementering: 2016 – 2018. Implementering fortsætter efter indsatsens afslutning.

