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Fra: Hans Toft (ht)
Sendt: 7. november 2018 11:47
Til: 'Sophie Hæstorp Andersen' <sophie.andersen@regionh.dk>
Cc: Sophie Hæstorp Andersen <sophie.andersen@regionh.dk>; Carsten Scheibye
<carsten.scheibye@brk.dk>; CEN-DL-Regionsrådet <cen-dl-regionsraadet@regionh.dk>; Hans Toft (ht)
<ht@gentofte.dk>; Karsten Skawbo-Jensen <skawbo@frederiksberg.dk>; Karsten Skawbo-Jensen
<karsten.skawbo-jensen@ft.dk>; krock@frederikssund.dk; Niels Høiby <hoibyniels@gmail.com>; Per
Tærsbøl <per11@helsingor.dk>; pf@hillerod.dk; Regionsrådsformand <formand@regionh.dk>; Susanne
Due <skr@hillerod.dk>; Torben Kjær (politik@torbenk.net) <politik@torbenk.net>
Emne: Koncerndirektør Svend Hartling - tweet som "koncerndirektør i Regionh" om akutklinikker

Kære Sophie.
Under henvisning til vedhæftede tweets skal jeg herved anmode om
regionsrådsformandens både juridiske og ledelsesmæssige skriftlige redegørelse for koncerndirektør Svend
Hartlings ytringsfrihed som privatperson og samtidig øverste chef for Region Hovedstadens over 40.000
ansatte samt øverste administrative rådgiver for regionsrådet og dets udvalg vedrørende hele regionens
hospitals- og sundhedsområde. Redegørelsen skal sammenholdes med koncerndirektør Svend Hartlings
pligtmæssige opgaver med loyal og objektiv rådgivning af regionsrådet og dets udvalg samt koncerndirektør
Svend Hartlings udførelse af beslutningerne, truffet i regionsrådet og dets udvalg.
Med venlig hilsen
Hans Toft
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POLITIKERSPØRGSMÅL
Journal-nr.: 18061728
Dato: 5. december 2018

Spørgsmål nr.: 193-18
Dato: 20. november 2018
Stillet af: Hans Toft (C)
Besvarelse udsendt den: 5. december 2018
Spørgsmål:
Har regionsdirektør Svend Hartling set redegørelse af 9. november 2018 fra ”administrationen” vedrørende koncerndirektør Svend Hartlings ”like” før den blev sendt til
regionsrådet?
Hvis ja, har koncerndirektør Svend Hartling drøftet denne med nogen i administrationen, inden den blev sendt til regionsrådet?
Hvis ja, er redegørelsen blevet ændret efter drøftelsen med Svend Hartling inden den
blev sendt til Regionsrådet?
Svar:
Redegørelsen er ikke blevet drøftet med koncerndirektør Svend Hartling forud for udsendelsen til regionsrådets medlemmer.
Koncerndirektør Svend Hartling modtog et udkast til redegørelsen til orientering samtidig med, at koncerndirektør Jens Gordon Clausen, regionsdirektør Hjalte Aaberg og
regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen modtog det til godkendelse. Denne rollefordeling fremgår tydeligt af fremsendelsesmailen.
I den forbindelse påpegede koncerndirektør Svend Hartling en enkelt korrekturfejl.
Der var tale om at en utilsigtet og meningsforstyrrende dobbeltnegation i en sætning –
altså at der indgik et ”ikke” for meget. Sekretariatet rettede fejlen inden udsendelse af
den endelige redegørelse. Koncerndirektør Svend Hartling havde ikke andre bemærkninger.
Formålet med at sende koncerndirektør Svend Hartling udkastet til redegørelse til orientering var at give ham mulighed for at gøre sig bekendt med indholdet, inden redegørelsen blev udsendt til regionsrådets medlemmer, og mulighed for at påpege eventuelle faktuelle fejl.
Orienteringen af koncerndirektør Svend Hartling blev foretaget på Sekretariatets eget
initiativ, dvs. uden forudgående konsultation af hverken koncerndirektører eller regionsrådsformanden, idet Sekretariatet konkret vurderede, at denne fremgangsmåde var
i bedst overensstemmelse med god forvaltningsskik.
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8. december 2018

Jeg vil gerne beklage, at jeg i forbindelse med Sundhedsudvalgets behandling af akutstrukturen i
Hospitalsplan 2025 afgav et like på Twitter.
Det var uigennemtænkt.
Jeg vil samtidig slå fast, at jeg naturligvis som altid loyalt fører denne og alle andre politiske
beslutninger ud i livet.
Svend Hartling
koncerndirektør
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Mail

Til:

Regionsrådets møde den 18. december 2018 – pkt. 1 – Medlemsforslag fra Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti - Personalesag

Ændringsforslag til pkt. 1 – Medlemsforslag fra Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti – Personalesag
Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og
Alternativet fremsætter følgende ændringsforslag til medlemsforslagets indstillingspunkt:
"Regionsrådet tager til efterretning, at koncerndirektør Svend Hartling i skrivelse af 8. december beklager, at han på twitter afgav et like i forbindelse med
Sundhedsudvalgets behandling af akutstrukturen i Region Hovedstaden. Samtidig slår han fast, at han “som altid loyalt fører denne og alle andre politiske beslutninger ud i livet.” "
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PRESSEMEDDELSE:

5. november 2018

Danmark får nyt center for hjernerystelse
Omkring 25.000 danskere rammes hvert år af en hjernerystelse. I dag får mange
af dem upræcise og forkerte råd om den bedste behandling. Det skal et nyt
center nu afhjælpe.
Dansk Center for Hjernerystelse skal allerede fra næste år begynde arbejdet med at sikre, at
de ca. 25.000 danskere, der årlig rammes af hjernerystelse, fremover får adgang til den bedst
mulige viden på området.
”Mellem 5 og 15 procent af de ramte oplever langvarige følger med store konsekvenser for
både arbejds- og privatlivet. Det er fantastisk, at vi nu får mulighed for at give en mere ensartet
information til alle, der får en hjernerystelse, både i den helt akutte fase og hvis der er tale om
langvarige følger, siger Frank Humle, direktør for Center for Hjerneskade i København.
Det er en bevilling på 8,5 mio. kr. over fire år, som partierne bag satspuljeaftalen på
sundhedsområdet netop har aftalt, der gør Dansk Center for Hjernerystelse til en realitet. Det
nye center etableres i tilknytning til Center for Hjerneskade, der siden 1985 har været et af
verdens førende indenfor forskning i og genoptræning af både børn og voksne med erhvervet
hjerneskade.
Indtil for få år siden var der ikke mange forskere, der seriøst beskæftigede sig med
hjernerystelse. Formentlig fordi symptomerne ofte virker uspecifikke og minder meget om de
gener, man har, hvis man er stresset eller mistrives.
-Men det er heldigvis ved at ændre sig. I dag kan vi måle, at der faktisk sker ændringer i
hjernen, der skal betragtes som alvorlige. Og vi kan se, at mange af de ramte i dag oplever at
få meget forskellige - og også forkerte - råd om, hvad de skal gøre for at få det bedre. De får
typisk besked på at isolere sig fra alt - tv, lys, computerskærme og social kontakt. Det er ikke
forkert at undgå et egentligt sansebombardement, men det er forkert at lade være med at
være aktiv, siger Frank Humle og tilføjer:
-Den nyeste forskning viser, at det er vigtigt at blive aktiv igen så hurtigt som muligt, men på
en måde så man ikke bliver overvældet.
En af hovedopgaverne for det nye center bliver netop at samle den seneste evidensbaserede
forskning, så de ramte selv og deres pårørende får adgang til den bedst tænkelige hjælp.
-De skal vide, hvad der er godt for dem, ikke hvad nogle tror er godt for dem. Og den viden vil
vi også stille til rådighed for sundhedssystemet, sagsbehandlere og f.eks. sportsklubber, siger
Frank Humle.
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-Fra Hjernerystelsesforeningen ser vi meget positivt på oprettelsen af Dansk Center for
Hjernerystelse - vi mener, at centret kan bidrage til at skabe de rette forudsætninger for, at
behandlingen og rådgivningen kan ensartes og optimeres over hele landet, sådan at ramte får
de bedste muligheder for at komme sig, siger Ronnie Lykke Bødker, landsformand for
Hjernerystelsesforeningen.

Center for Hjerneskade samler den 8. og 9. november nogle af verdens førende forskere
i hjernerystelse til konferencen ’2018 Copenhagen Concussion Conference’, der foregår
på Københavns Universitet.
Læs mere om konferencen her: www.cfh.ku.dk/2018ccc/

Hvis du vil vide mere om det nye center for hjernerystelse, kan du kontakte:
Frank Humle, direktør, Center for Hjerneskade på mobil 25674422

Hvis du vil have mere information om eller ønsker at deltage i ’2018 Copenhagen Concussion
Conference’, kan du kontakte:
Lise Lambek, administrativ leder, Center for Hjerneskade på:
Mail: lise.lambek@cfh.ku.dk
Telefon: 35329009/23248398
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Bilag til medlemsforslag om hjernerystelse – regionsrådsmøde den 18. december 2018
Udklip fra regeringens aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 indgået den 2.

november mellem:
Socialdemokratiet
Dansk Folkeparti
Alternativet
Radikale Venstre
Socialistisk Folkeparti

Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet er enige om at afsætte 994,9 mio. kr. i aftaleperioden
2019-2022 til følgende overordnede indsatsområder:
En styrket indsats i psykiatrien
Øvrige prioriteringer
2.4 Etablering af et Dansk Center for Hjernerystelse
Senfølger efter hjernerystelse er grundlæggende et felt med sparsom evidens, og hvor der er behov for at
styrke vidensspredning på tværs af landet.
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til etablering af et Dansk Center for Hjernerystelse.
Formålet med Dansk Center for Hjernerystelse er at gøre viden om best practice og aktuel evidens
lettilgængelig og brugbar for mennesker med hjerneskade, fagprofessionelle og andre interessenter på
området. Det skal bidrage til, at de ramte tilbydes den rette indsats, at rådgivning sker ensartet over hele
landet, og at den ramtes muligheder for at fastholde kontakt til arbejdsmarkedet eller studie optimeres,
hvorved de samfundsøkonomiske udgifter også mindskes.
Dansk Center for Hjernerystelse etableres i tilknytning til Center for Hjerneskade i København. Der etableres
en styregruppe, der følger op på, at centret efterlever sit formål. Sundhedsstyrelsen sidder med i
styregruppen – bl.a. for at understøtte, at der er sammenhæng til øvrige relevante tiltag i regi af
Sundhedsstyrelsen.
Der foretages en ekstern evaluering af Dansk Center for Hjernerystelse, bl.a. med henblik på at analysere og
vurdere erfaringer og resultater. Udmøntning vil ske direkte til Dansk Center for Hjernerystelse.
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NOTAT
Til:

Telefon 3866 6000

Regionsrådet

Administrationens bemærkninger om hjernerystelse
Resumé med hovedbudskaber
•

Langt de fleste hurtigt kommer sig efter en hjernerystelse, men det antages, at
mellem 5- 10 % fortsat har symptomer (f.eks. hovedpine, lette hukommelsesproblemer, synsproblemer) efter 6-12 måneder. En mindre gruppe har meget langvarige, og til tider svært invaliderende symptomer op til år efter hjernerystelsen.

•

Det er vigtigt, at de praktiserende læger ved hvornår det er relevant, at rådgive patienten om at tager kontakt til hjemkommune mhp. psykosociale foranstaltninger
f.eks. hjælp til arbejdsfastholdelse.

•

Konkret er der derfor også i Region Hovedstaden udarbejdet retningslinjer for
håndtering af patienter med følger efter hjernerystelse i almen praksis, og der findes skriftligt informationsmateriale på nettet, bl.a. udarbejdet af Center for Hjerneskade, som kan udleveres til patienter med nyopstået hjernerystelse.

•

Der mangler imidlertid viden om hvad der virker, og der findes ikke nationale anbefalinger om, hvad rehabiliterende indsatser bør indeholde.

•

Det er derfor helt afgørende, at der nu med tildeling af satspuljemidler bliver etableret et nyt Dansk Center for Hjernerystelse, der kan være med til at gøre viden
om bedst practice og aktuel evidens lettilgængelig og brugbar.

•

Endelig er det selvfølgelig også vigtigt fortsat at arbejde med forebyggelse af hjernerystelser: Cykelhjelme, bedre trafiksikkerhed samt oplysning om, hvordan man
forholder sig, hvis uheldet er ude.

Baggrund
Hvor mange får senfølger efter hjernerystelse? Vi ved, at godt 25.000 danskere få diagnosticeret en hjernerystelse. Lang de fleste kommer sig hurtigt, men det antages, at
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mellem 5- 10 % fortsat har symptomer (f.eks. hovedpine, lette hukommelsesproblemer, synsproblemer) efter 6-12 måneder. En mindre gruppe har meget langvarige, og
til tider svært invaliderende symptomer op til år efter hjernerystelsen.
Stiger antallet af mennesker med langtidsfølger efter hjernerystelse? Nej, selv om
der i pressen har været talt om en epidemi og voldsom stigning, så har vi ikke tal, der
underbygger denne antagelse. Vi ved imidlertid, at der er en svag tendens til at antallet
af hovedtraumer generelt er faldende.
Hvorfor får nogen langtidsfølger efter hjernerystelse? Selvom der igennem de senere
år, særligt internationalt, er forsket i årsager til langtidsfølger, så er der ikke sket noget
egentligt videnskabeligt gennembrud. Det er lykkedes at måle forskellige forandringer
hjernens funktion efter hjernerystelse, men, der er ikke bevist sikre sammenhæng mellem forekomst af disse forandringer og hyppighed af senfølger. Den mest udbredt antagelse er, at årsagen til langtidsfølger er multifaktoriel, dvs. at både fysiologiske, psykologiske og sociale forhold, kan spille ind.
Hvordan skal langtidsfølger forebygges og behandles? Der findes ikke nyere danske
behandlingsanbefalinger, men bl.a. anerkendte Canadiske guidelines anbefaler: 1) At
mennesker, der får hjernerystelse tilbydes tidlig og grundig information, gerne skriftlig. 2) Patienter bør anbefales en kort hvileperiode (dage) og med mindre der er tilstødt nye symptomer, anbefales, at man hurtigst muligt genoptager et normalt hverdagsliv. 3) Patienter, som oplever symptomer, der forstyrrer et almindeligt hverdagsliv
måneder efter hjernerystelsen, bør kontakte egen læge. Lægen bør undersøge, om der
kan være behandlingskrævende årsager til symptomerne (f.eks. depression, smerter,
søvnproblemer). 4) Oplever man fortsat symptomer, der forhindrer tilbagevenden til
uddannelse eller arbejde måneder efter hjernerystelse, bør der iværksættes kommunale
rehabiliterende foranstaltninger, f.eks. støtte til at gennemføre uddannelse, hjælp til
langsom tilbagevenden til arbejde mm.
Hvad gør vi for mennesker med senfølger efter hjernerystelse i Region Hovedstaden? Region Hovedstaden tilbyder akut udredning og behandling af mennesker, der
henvender sig til egen læge eller på hospital efter hjernerystelse.
På baggrund af lægefaglig vurdering vil der i nogle tilfælde blive foretaget scanning
og kortvarig indlæggelse til observation for at udelukke, at patienten har pådraget sig
f.eks. blødning i hjernen eller mellem hjernens hinder.
Der er i Region Hovedstaden arbejdet retningslinjer for håndtering af patienter med
følger efter hjernerystelse i almen praksis, og der findes skriftligt informationsmateriale på nettet, bl.a. udarbejdet af Center for Hjerneskade, som kan udleveres til patienter med nyopstået hjernerystelse.
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Mennesker med vedvarende symptomer efter hjernerystelse kan have behov for rehabilitering, herunder behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Denne opgave varetages af patientens hjemkommune.
Hvilke rehabiliteringstilbud er der?
Der er siden 2016 sket en stigning i rehabiliteringstilbud. Center for Hjerneskade har
et intensivt tilbud endvidere tilbyder Regionens kommunikationscentre, Institut for
Blinde og Svagtseende og HKI - Hans Knudsen Instituttet forskellige rehabiliterende
indsatser.
Der findes meget lidt evidens for effekt af rehabilitering efter hjernerystelse, og derfor
er mange kommuner ofte usikre på, hvordan borgeren bedst hjælpes.
Der findes heller ikke nationale anbefalinger om, hvad sådanne rehabiliterende indsatser bør indeholde. Da tilstanden er sjælden, vil mange kommuner have svært ved at
opbygge systematisk erfaring og ekspertise med at hjælpe denne type patienter.
Der er imidlertid som noget nyt i aftale om satspulje på sundhedsområdet for 20192022 afsat 8,5 mio. til etablering af Dansk Center for Hjernerystelse.
Formålet med Dansk Center for Hjernerystelse er at gøre viden om best practice og
aktuel evidens lettilgængelig og brugbar for mennesker med hjerneskade, fagprofessionelle og andre interessenter på området.
Det skal bidrage til, at de ramte tilbydes den rette indsats, at rådgivning sker ensartet
over hele landet, og at den ramtes muligheder for at fastholde kontakt til arbejdsmarkedet eller studie optimeres, hvorved de samfundsøkonomiske udgifter også mindskes.
Dansk Center for Hjernerystelse etableres i tilknytning til Center for Hjerneskade i
København.
Hvordan forebygger vi hjernerystelse? Cykelhjelme, bedre trafiksikkerhed samt oplysning om, hvordan man forholder sig, hvis uheldet er ude.
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POLITIKERSPØRGSMÅL
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Telefon
Direkte
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B&D
3866 6000
38666019
csu@regionh.dk
Ref.: mlau

Spørgsmål nr.: 110-16
Dato: 1. juni 2016
Stillet af: Annie Hagel (Ø)
Besvarelse udsendt den: 17. august 2016

Spørgsmål:
Jeg har fået en henvendelse fra en borger, som føler, at han er havnet mellem ”to stole”, fordi hans hjernerystelse ikke er alvorlig nok til at høre under behandlingen for
hjerneskade.
Men samtidig er han nu, ni måneder efter at have pådraget sig hjernerystelsen, ikke i
stand til at arbejde, men er sygemeldt.
Hvilke tilbud har i Region Hovedstaden til patienter med langvarige, alvorlige hjernerystelser?
Svar:
Region Hovedstaden tilbyder akut udredning og behandling af mennesker, der henvender sig til egen læge eller på hospital efter hjernerystelse. På baggrund af en lægefaglig vurdering vil der i nogle tilfælde blive foretaget scanning og kortvarig indlæggelse til observation for at udelukke, at patienten har pådraget sig f.eks. blødning i
hjernen eller mellem hjernens hinder.
Det skønnes, at mellem 5- og 10 pct. af de mennesker, der får hjernerystelse, har
symptomer 6-12 måneder efter hjernerystelsen. Det er typisk symptomer i form af hovedpine, træthed og kognitive vanskeligheder. I nogle tilfælde er symptomerne så invaliderende, at personens arbejdsevne og hele livssituation påvirkes.
Hvis borgeren henvender sig til egen læge, vil denne tage stilling til, om fornyet udredning er påkrævet. I enkelte tilfælde, skyldes den forlængede periode med symptomer en depression, som kan søges behandlet. I andre tilfælde kan der være behov for
medicinsk smertebehandling. I en række tilfælde er det imidlertid ikke muligt at finde
en sikker årsag til symptomerne.
Mennesker med vedvarende symptomer efter hjernerystelse kan have behov for rehabilitering, herunder behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Denne opgave varetages af patientens hjemkommune.
Der findes imidlertid meget lidt evidens for effekt af sådanne indsatser, og derfor er
mange kommuner ofte usikre på, hvordan borgeren bedst hjælpes. Der findes heller
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ikke nationale anbefalinger om, hvad sådanne rehabiliterende indsatser bør indeholde.
Da tilstanden er sjælden, vil mange kommuner have svært ved at opbygge systematisk
erfaring og ekspertise med at hjælpe denne type patienter.
Center for Hjerneskade har gennemført et studie med afprøvning af et program, hvor
mennesker med langvarige følger efter hjernerystelse blev hjulpet tilbage til et mere
aktivt liv. Tilbuddet er permanentgjort.
Center for Specialundervisning for Voksne og Institut for Blinde og Svagtseende har
for nyligt udbudt lignende forløb, som kommuner i Region Hovedstaden kan købe til
borgere med langvarige følger efter hjernerystelse.
Det er imidlertid ikke alle kommuner, der vælger at anvende tilbuddene.
I Region Hovedstaden arbejdes der for øjeblikket med at udarbejde retningslinjer for
håndtering af patienter med følger efter hjernerystelse i almen praksis.
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ADMINISTRATIONEN TIL AT TILDELE OG FLYTTE
LÆGEKAPACITETER

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I forbindelse med behandling af sagen om de 9 bufferkapaciteter den 31. oktober 2018 besluttede
udvalget for forebyggelse og sammenhæng desuden, "at regionsrådet skal tage stilling til ændrede
kriterier efter hvilke administrationen har kompetence til at træffe afgørelse i sager om tildeling og
flytning af lægekapaciteter". (Protokol vedlagt som bilag 1)
Reglerne for politiske underudvalg i Region Hovedstaden giver ikke udvalget for forebyggelse og
sammenhæng mulighed for at forelægge en administrativ sag for forretningsudvalget og regionsrådet
uden forudgående behandling i udvalget.
På den baggrund forelægger administrationen udvalget for forebyggelse og sammenhæng et forslag til
reviderede retningslinjer for administrationens beføjelser i sager om tildeling og flytning af
lægekapaciteter.
INDSTILLING
Administrationen indstiller til udvalget for forebyggelse og sammenhæng:


At godkende reviderede retningslinjer for administrationens beføjelser til tildeling og flytning af
lægekapaciteter.

POLITISK BEHANDLING


Godkendt. Udvalget ønsker kvartalsvis orientering om status for lægedækningssituationen.

Jesper Clausson Vibholt (A) og Torben Kjær (Ø) deltog ikke i sagens behandling.
SAGSFREMSTILLING
Af de gældende retningslinjer for flytning af almen praksis og tildeling af lægekapaciteter, som
regionsrådet godkendte den 19. juni 2018 fremgår det, hvornår sager skal forelægges for udvalget for
forebyggelse og sammenhæng til godkendelse (se bilag 2 og 3). Sagerne, der er blevet forelagt for
udvalget for forebyggelse og sammenhæng, har drejet sig om manglende fuld tilgængelighed for
mennesker med funktionsnedsættelser.
Udvalget for forebyggelse og sammenhæng har i perioden fra april 2018 til nu fået forelagt 22 sager
om tildeling og flytning af kapaciteter pga manglende fuld tilgængelighed for mennesker med
funktionsnedsættelser. Udvalget har i behandling af alle sagerne fulgt administrationens
indstilling. Godkendelse er sket, da hensynet til at sikre lægedækning til borgerne i regionen har vægtet
højest.
Der lægges med sagen op til at ændre administrationens beføjelser til at behandle ansøgning om tildeling
af kapaciteter og flytning af praksis.
Tildeling af nye kapaciteter
Det foreslås, at administrationen får beføjelse til at bedømme ansøgninger til de af regionen opslåede
kapaciteter efter nedenstående kriterier:





Ved fuld tilgængelighed kan kapaciteten tildeles,
Ved etablering af praksis i nybyggeri eller i lokaler, hvor der sker væsentligt ombygning,
forudsættes, at reglerne i den til enhver tid gældende byggelovning følges. Det er
kommunalbestyrelsen, der er bygningsmyndighed, og som træffer afgørelse efter
bygningsreglementet,
Ved tildeling af kapacitet, hvor lægen ønsker at drive praksis fra eksisterende lokaler uden væsentlig
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funktionsnedsættelser.
Ansøgeren vil blive opfordret til at kontakte "God Adgang" med henblik på
vurdering af mulige forbedringstiltag.

Flytning af praksis
Det foreslås endvidere, at administrationen får beføjelse til at godkende ansøgninger om flytning efter
nedenstående kriterier:




Ved flytning af praksis må der ikke ske en skævvridning af lægedækningen i det/de berørte
planlægningsområder,
Ved flytning af praksis skal tilgængeligheden i de nye lokaler i videst muligt omfang
tilstræbes forbedret for mennesker med funktionsnedsættelser. Ansøgeren vil blive opfordret til at
kontakte "God Adgang" mhp. på vurdering af mulige forbedringstiltag.

Administrationen vil arbejde for, at der løbende sker forbedring af tilgængeligheden for mennesker med
funktionsnedsættelser.
Sker der en forringelse for mennesker med funktionsnedsættelser, imødekommes ansøgningen ikke.
I alle sager vil der blive foretaget en vurdering af antallet af praksis med tilgængelighed for mennesker
med funktionsnedsættelser i det enkelte planlægningsområde.
Forslag til nye beføjelser er vedlagt som bilag 4.
Reglerne om flytning af praksis fremgår af bilag 5.
KONSEKVENSER
Hvis de reviderede retningslinjer godkendes, vil adminsitrationen få kompetence til at afgøre sager om
tildeling og flytning af lægekapacitet i sager, hvor praksis har manglende fuld tilgængelighed for
mennesker med funktionsnedsættelse. Dette vil optimere muligheden for at sikre lægedækningen i Region
Hovedstaden.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
DIREKTØRPÅTEGNING
Else Hjortsø / Bettina Skovgaard
JOURNALNUMMER
18001836

BILAGSFORTEGNELSE

1. Protokol udvalg for forebyggelse og sammenhæng 31. oktober 2018
2. Protokol regionsråd 19. juni 2018
3. Gældende flytteretningslinjer
4. Forslag til beføjelser
5. Reglerne for flytning af praksis
Side 4 af 4

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Punkt nr.
nr. 35 -- Medlemsforslag
Beslutning: Delegation
af beføjelser
til-administrationen
til at tildele
Punkt
fra Torben
Kjær (Ø)
Ophævelse af udvalget
for og
flytte lægekapaciteter
forebyggelse
og sammenhængs beslutning af 28. november 2018 om delegation af
Bilag 1 - Side
-1 af 9
beføjelser
til administrationen
til at tildele og flytte lægekapaciteter
BilagDAGSORDEN
1 - Side -3 af 23
Udvalget for forebyggelse og sammenhæng - mødesag

Bilag til FORSA 28/11 2018

UDVALGET FOR
FOREBYGGELSE OG SAMMENHÆNG

MØDETIDSPUNKT
31-10-2018 19:00

MØDESTED
Regionsgården, mødelokale H4

MEDLEMMER
Qasam Nazir Ahmad
Karsten Skawbo-Jensen
Annette Randløv
Carsten Scheibye
Freja Södergran
Flemming Pless
Jacob Rosenberg
Jesper Clausson
Torben Kjær

Formand
Næstformand
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
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3. Lukket - Beslutning: Tildeling af bufferkapaciteter i almen praksis
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BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Udvalget for forebyggelse og sammenhæng godkendte på mødet den 29. august 2018, at der etableres en
buffer på ti lægekapaciteter, som kan anvendes fleksibelt med henblik på at sikre lægedækningen i
regionen. Siden beslutningen om tildeling af bufferkapaciteter har administrationen modtaget flere
forespørgsler fra læger, som ønsker at få tildelt disse kapaciteter og der er læger, der har søgt på
kapacitetsopslag uden at få tildelt en kapacitet.
Med denne sag skal udvalget tage stilling til tildeling af bufferkapaciteter til læger, som har ansøgt
herom og fra læger, som har fået afslag på ansøgning om de på almindeligvis opslåede kapaciteter siden
den 29. august 2018.
INDSTILLING
Administrationen indstiller til udvalget for forebyggelse og sammenhæng:


At udvalget drøfter og tildeler op til ni bufferkapaciteter blandt ansøgerne.

POLITISK BEHANDLING
Efter drøftelse i udvalget satte formanden følgende ændringsforslag til afstemning:
"Administrationen tildeles kompetence til at tildele op til ni bufferkapaciteter med
udgangspunkt i følgende kriterier:






Åbne/lukke-status,
Tidspunkt for åbning for patienter,
Læge til rådighed for kapaciteten,
Tilknytning til Sundheds-lægehuse,
Tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelser

Administrationen skal administrerer tildelingen under hensyntagen til udvalgets beslutninger i tidligere
sager."
For stemte:
Flemming Pless (A), Jesper Clausson (A), Annette Randløv (B), Karsten Skawbo-Jensen (C), Jacob
Rosenberg (I), Freja Södergran (O), Carsten Scheibye (V) og Qasam Ahmad (Å), i alt 8.
Imod stemte:
Torben Kjær (Ø), i alt 1.
Udvalget for forebyggelse og sammenhæng godkendte hermed ændringsforslaget.
Torben Kjær (Ø) begærede ændringsforslaget indbragt for regionsrådet til afgørelse i medfør af
forretningsorden for udvalget for forebyggelse og sammenhæng § 3, stk. 8. Sagen oversendes dermed til
forretningsudvalget.
Udvalget besluttede desuden, at regionsrådet skal tage stilling til udkast til ændrede kriterier efter hvilke
administrationen har kompetence til at træffe afgørelse i sager om tildeling og flytning af lægekapaciteter.
Forelægges som selvstændig sag.
SAGSFREMSTILLING
Udvalget besluttede på mødet den 29. august 2018 at etablere en buffer på ti ekstra kapaciteter i almen
praksis. Udvalget godkendte på det efterfølgende møde d. 3. oktober 2018, at én af de ti
bufferkapaciteter blev anvendt til en læge på Østerbro.
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tildelt en kapacitet i forbindelse med opslag af kapaciteter den 24. september 2018. Disse læger har
administrationen kontaktet og hørt, om de ønsker en af bufferkapaciteterne. Administrationen har på den
baggrund modtaget i alt 14 ansøgninger.
De ti bufferkapaciteter blev godkendt med det formål at afhjælpe lægedækningsudfordringer i Region
Hovedstaden.
Administrationen foreslår, at udvalget vurderer den enkelte ansøgning ud fra nedenstående kriterier i
forhold til planlægningsområder:










Åbne/lukke-status,
Sikrede pr. kapacitet,
Gennemsnitlig lægealder,
Andel af læger over 65 år,
Antal endeligt varslede ophør,
Antal ubesatte kapaciteter (det vil sige kapaciteter som praksis råder over, hvor der mangler en
læge),
Antal kapaciteter på vej,
Antal kapaciteter i opslag eller kommende opslag.

Derudover foreslås:




At der lægges vægt på tilgængelighed for borgere med funktionsnedsætelser,
Tidspunkt for åbning for patienter,
Ansøgers motivation og vision for ansøgningen.

Nedenfor er en kort præsentation og vurdering af de enkelte ansøgninger. Ansøgningerne er vedlagt som
bilag.
Nøgletal om ovenstående kriterier fremgår for hvert planlægningsområdet i tabel 1.
Indre by (ansøgning 1)
To læger ansøger om to - fire kapaciteter mhp. etablering af stort nyt lægehus i Indre by.
Lægerne vil kunne etablere praksis 1. februar 2019 og betjene 6.000 borgere ved tildeling af to
kapaciteter, alternativ 9.000 borgere ved tre kapaciteter.
Tilgængelighed: Lægerne har lokaler på hånden, som planlægges renoveret før overtagelsen. Ifølge
oplysningsskemaet lever lokalerne ikke 100 % op til kravene for tilgængelighed for borgere med
funktionsnedsættelse.
Østerbro (ansøgning 2 og 3)
Ansøgning 2
To læger søger to kapaciteter. De planlægger at etablere et stort moderne lægehus i Telia Parken med
plads til 6 kapaciteter. Lægerne råder aktuelt over én ikke-aktiveret kapacitet og overtager yderligere
én pr. 1. februar 2019. Ved 4 kapaciteter forventer lægerne at kunne betjene op til 10.000 borgere i
samarbejde med vikarer.
Begge kapaciteter kan modtage patienter pr. 1/2-2019 ved tildeling af to kapaciteter. I perioden 1/2-2019
til 1/7-2019 vil kapaciteterne blive betjent af den ene læge og ansatte speciallæger i almen medicin. Den
1/7-2019 bliver den anden læge speciallæge i almen medicin og overtager kapaciteterne (patienterne) fra
de ansatte læger.
Tilgængelighed: Lokalerne lever op til kravene om tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelser
og har gode parkeringsforhold, inkl. handicapparkeringspladser.
Ansøgning 3
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Lægerne er i gang med afsluttende forhandling om egnede lokaler i Nordhavn og forventer at disse står
klar forår 2019. Lægen forventer at kunne tage 200 patienter d. 1. januar 2019, 300 patienter d. 1. marts
2019, 400 patienter 1. maj 2019 og 800 patienter 1. juli 2019.
Tilgængelighed: Lokalerne bliver indrettet, så de lever 100 % op til kravene for tilgængelighed for borgere
med funktionsnedsættelse.
Bispebjerg (ansøgning 4)
Lægen søger op til to kapaciteter. Lægen har for nylig fået en ledig kapacitet på Bispebjerg. Lægen er
fase 3-læge og bliver speciallæge i almen medicin 30. april 2019.
Lægen ønsker at drive en stor praksis i et lægedækningstruet område i København, med plads til op til 6
lægekapaciteter.
Lægen ønsker at kunne modtage patienter fra 1.maj 2019, men har endnu ikke lokaler. Lægen er også
være interesseret i andre planlægningsområder, så længe kapaciterne placeres samme sted.
Tilgængelighed: Uoplyst, da lægen ikke har lokaler.
Frederiksberg (ansøgning 5)
To læger søger om én kapacitet. Lægerne fik tildelt en kapacitet i Valby d. 1. juli og ønsker én ekstra for
at starte praksis sammen. Det har efter flere måneders intensiv søgen vist sig umuligt for dem at finde
egnede lokaler i Valby, og de ønsker derfor at søge om en bufferkapacitet på Frederiksberg samt at få
flyttet deres ikke-aktiverede kapacitet i Valby til Frederiksberg. Dette er bekræftet telefonisk.
Lægerne har ikke lokaler. Begge læger er færdige med speciallægeuddannelsen ultimo 2018.
Tilgængelighed: Uoplyst, da de ikke har lokaler.
Amager (ansøgning 6, 7 og 8)
Ansøgning 6
Lægen søger én kapacitet. Lægen har to kapaciteter i Ørestaden. Lægen ønsker at udvide med én
kapacitet, så de fremover bliver tre læger. Lægen forventer at kunne tage kapaciteten i brug inden for 6
måneder.
Tilgængelighed: Lokalerne opfylder kravene for tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse.
Ansøgning 7
To personer søger om op til seks kapaciteter til etablering af et nyt større læge- og sundhedsklinik. Den
ene ansøger er almen mediciner og den anden har en ikke-sundhedsfaglig baggrund. Ansøgerne ønsker
delt ejerskab/ledelse med ansættelse af op til 6 speciallæger i almen medicin.
Ved tildeling af 6 kapaciteter forventer ansøgerne at kunne opstarte praksis omkring 1/6-2019 i et
erhvervslejemål i stueplan i Amager Strandpark (Strandgården) tæt ved metrostation. Lokalerne vil blive
indrettet med fuld tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse. En alternativt løsning er lokaler
på f.eks. Amager Hospital.
Tilgængelighed: Uoplyst, da lægen ikke har aftale om lokaler.
Ansøgning 8
Lægen søger én kapacitet. Lægen ønsker at starte marts/april 2019. Lægen har oplyst via telefon, at hun
har lokaler på Amager, som er ved at blive renoveret. Lægens vision er på sigt at etablere en
samarbejdspraksis med to andre kolegaer, som lægen i forvejen kender.
Side 5 af 9

Møde ii REGIONSRÅD
Udvalget for forebyggelse
og sammenhæng d. 28-11-2018
Møde
d. 18-12-2018

Punkt nr.
nr. 35 -- Medlemsforslag
Beslutning: Delegation
af beføjelser
til-administrationen
til at tildele
Punkt
fra Torben
Kjær (Ø)
Ophævelse af udvalget
for og
flytte lægekapaciteter
forebyggelse
og sammenhængs beslutning af 28. november 2018 om delegation af
BilagTilgængelighed:
1 - Side
-6 af
9
beføjelser
til administrationen
tildele
og flytte
lægekapaciteter
Uoplyst.
Lægen hartilviaattelefon
oplyst,
at lokalerne
renoveres så de kan bruges til almen
Bilagpraksis.
1 - Side -8 af 23
Helsingør (ansøgning 9 og 10 A+B)
Der er modtaget to ansøgninger i Helsingør kommune på samlet fire kapaciteter.
Ansøgning 9 (Helsingør)
Der søges to kapaciteter af fire læger, der er organiseret i delepraksis med tre kapaciteter. Lægerne har en
fase 3-læge ansat, som de ønsker at fastholde. Derudover vil de gerne have endnu en kapacitet.
Lægehuset ønskes udviklet til en moderne praksis.
Praksis drives på nuværende tidspunkt i et stort moderne lægehus. Ved tildeling af ekstra kapaciteter kan
der allerede nu åbnes for de nye patienter.
Tilgængelighed: Ifølge oplysningsskemaet lever de nuværende lokalerne ikke 100 % op til kravene for
tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse. Lægerne har planer om at flytte til sundhedshuset i
Prøvestenscenteret i 2021/2022, hvor der er fuld tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse.
Ansøgning 10 A+B (Helsingør, Hillerød eller Fredensborg kommuner)
To læger søger hver én kapacitet mhp. at drive lægehus med i alt tre kapaciteter i enten
planlægningsområde Helsingør eller Fredensborg/Hillerød. Lægerne har mulighed for at overtage en
kapacitet i Helsingør og oplyser at have lokaler på hånden med gode adgangsforhold til etablering af
praksis allerede primo 2019. Derudover overvejer lægerne nybyggeri
Lægerne ønsker, at de tre kapaciteter placeres i et af de tre nævnte områder og dermed evt. mulighed for
flytning af kapaciteten i Helsingør.
Tilgængelighed: Delvist opfyldt i lokalerne i Helsingør.
Egedal (ansøgning 11)
To læger ønsker at etablere en to-mandskompagniskabspraksis. Lægerne søger derfor en bufferkapacitet
samt den ledige kapacitet i Egedal, som aktuelt er i opslag. Såfremt det kun er muligt at få én kapacitet, er
de ikke interesseret i at etablere praksis i Egedal.
Lægerne er nyuddannede speciallæger i almen medicin. Visionen er et dynamisk lægehus med
praksispersonale.
Lægerne er i kontakt med Egedal Kommune med henblik på lokaler nær Egedal Rådhus. Disse lokaler
forventes at stå færdigbygget ultimo 2019/primo 2020, hvilket derfor ses som muligt
etableringstidspunkt.
Lægerne ønsker at flytte direkte ind i de nybyggede lokaler, men er indstillet på at undersøge muligheden
for midlertidige lokaler.
Tilgængelighed: Opfyldt fra ultimo 2019/primo 2020, hvor de flytter til nybyggede lokaler. Uoplyst for
eventuelle midlertidige lokaler.
Ballerup (ansøgning 12)
En læge, som aktuelt er i delepraksis med en ansat læge, planlægger pga. sit helbred et generationsskifte
og ønsker en ekstra kapacitet, så praksis kan konverteres til en kompagniskabspraksis med to
kapaciteter. Praksis betjener i dag 2.400 borgere og drives fra store moderne kliniklokaler med fuld
tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse.
Såfremt der ikke kan tildeles en ekstra kapacitet vil lægen se sig nødsaget til at nedskrive patientantallet i
praksis med ca. 800 patienter, når lægen ophører, da delepraksis ikke kan videreføres ved lægens afgang.
Den ansatte læge er interesseret i at købe sig ind i praksis, men ønsker sikkerhed for at kunne drive
praksis som kompagniskab, når ansøgende læge ophører.
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yderligere 900 patienter med det samme.
Tilgængelighed: Ifølge oplysningsskemaet lever lokalerne ikke 100 % op til kravene for tilgængelighed for
borgere med funktionsnedsættelse.
Lyngby-Taarbæk (ansøgning 13 og 14)
Ansøgning 13
To læger søger én kapacitet. Lægerne har en to-mands kompagniskabspraksis og ønsker at
udvide med en kapacitet. Lægerne har ikke plads til udvidelsen i eksisterende lokaler og ser aktuelt efter
større lokaler.
Tilgængelighed: Uoplyst, da lægen ikke har lokaler.
Ansøgning 14
To læger søger sammen én kapacitet. Lægerne har en to-mands kompagniskabspraksis og ønsker at
udvide med én kapacitet.
Lægerne har plads til udvidelsen i de nuværende lokaler. De har mulighed for at tage patienter straks efter
tildeling af kapacitet.
Tilgængelighed: Ifølge oplysningsskemaet lever lokalerne ikke 100% op til kravene for tilgængelighed for
borgere med funktionsnedsættelse.
Tabel 1 - Nøgletal for ansøgninger og planområder

Sikrede Lægers Andel
Forventet
Andel lukkede
Ubesatte Ophør Kapaciteter Kapaciteter Antal søgte
pr.
gens. læger
befolkningstilvæskt
praksis
kapaciteter på vej på vej
i opslag
kapaciteter
kapacitet alder 65+
i 2019

Indre by
Østerbro
Bispebjerg
Frederiksberg*
Amager*
Helsingør
Hillerød
Fredensborg
Egedal
Ballerup
LyngbyTaarbæk
Total

1.990
1.808
1.805
1.835
1.837
1.677
1.624
1.615
1.780
1.650
1.803
-

50

8%

100%

384

53

11% 100%

533

55

28% 100%

217

54

18% 100%

797

55

21% 100%

4715

54

10% 61%

186

50

3%

88%

317

53

4%

29%

206

53

10% 50%

144

1

51

11% 90%

80

1

51

8%

50%

234

-

-

-

-

1

1

4

2

3

1
1

1

1

2

2

1

3

8

1

4
1

0
0
1

2
1
2

5

1

8

4

27

* De(n) midlertidige praksisklinik indgår ikke i opgørelsen, da der er tale om en et årig midlertidig løsning.
Administrationens vurdering:
I nedenstående skema er ansøgningerne oplistet i rækkefølge i forhold til, hvornår de forventer at kunne
åbne for patienter. Herudover fremgår om de har lokaler, om lokalerne er tilgængelige for borgere med
funktionsnedsættelse, om ansøgeren har en læge til kapaciteten og endelig andelen af lukkede praksis i
området. Det er væsentlig i den samlede vurdering at lægge vægt på en rimelig fordeling af
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1 - Side -10
Tabel 2 - ansøgere oplistet efter tidspunkt for åbning
LokalerTilgængelighed

Med det
samme

Har angivet at have Andel
en læge til
lukkede
kapaciteten
praksis

Ja

Delvist opfyldt

Ja

90%

Med det
samme

Ja

Opfyldt i Prøvestenscenteret.
Delvist opfyldt i nuværende
lokaler

Ja

61%

Ja

Delvist opfyldt

Nej

50%

Ja
Ja
Ja
Ja

Opfyldt fra forår 2019
Delvist opfyldt i Helsingør
Opfyldt
Delvist opfyldt

Ja
100%
Ja, 1 af kapaciteterne61%
Ja til 1 kapacitet
100%
Ja til 2 kapaciteter 100%

Ja

Uoplyst

Ja

100%

Ja
Nej
Nej

Opfyldt
Uoplyst
Uoplyst

Nej
Nej
Nej

100%
100%
100%

Nej

Uoplyst

Ja 1/1-2019

100%

Nej

Uoplyst

Nej

50%

Ja

Opfyldt fra ultimo
2019/primo2020

Ja

50%

AnsøgningPlanområde

Antal
Åbningsdato
kapaciteter

12

Ballerup

1

9

Helsingør

2

3
10A+B
2
1

LyngbyTaarbæk
Østerbro
Helsingør
Østerbro
Indre by

8

Amager

1

6
4
7

Amager
Bispebjerg
Amager

1
1-2
1-6

5

Frederiksberg 1

13

LyngbyTaarbæk

1

11*

Egedal

1

14

1
1
1-2
2
2-4

Med det
samme
Januar 2019
Januar 2019
Februar 2019
Februar 2019
Marts/April
2019
Marts 2019
Maj 2019
Juni 2019
Når lokaler
haves
Når lokaler
haves
Ultimo
2019/primo
2020

* vil dog eventuelt åbne i midlertidige lokaler
KONSEKVENSER
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Efter sagen er behandlet, skal der sendes brev til godkendte/afviste ansøgninger samt sendes orientering
til PPU og PLO-H om tildelingen.
DIREKTØRPÅTEGNING
Else Hjortsø / Jesper Lihn
JOURNALNUMMER
18049727

BILAGSFORTEGNELSE
1. Lukket bilag 1: Ansøger 1
2. Lukket bilag 2: Ansøger 2
3. Lukket bilag 3: Ansøger 3
4. Lukket bilag 4: Ansøger 4
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9. Lukket bilag 9: Ansøger 9
10. Lukket bilag 10A: Ansøger 10A
11. Lukket bilag 10B: Ansøger 10B
12. Lukket bilag 11: Ansøger 11
13. Lukket bilag 12: Ansøger 12
14. Lukket bilag 13: Ansøger 13
15. Lukket bilag 14: Ansøger 14
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ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE
BilagDAGSORDEN
1 - Side -12 af 23

REGIONSRÅDSMØDE

Mødetidspunkt
19-06-2018 17:00
Mødested
REGIONSRÅDSSALEN
Medlemmer
Sophie Hæstorp Andersen

Deltog

Leila Lindén

Deltog

Kim Rockhill

Deltog

Hanne Andersen

Deltog

Özkan Kocak

Deltog

Erik R. Gregersen

Deltog

Flemming Pless

Deltog Fravær ved sag 5 og 31.

Susanne Due Kristensen

Deltog

Jesper Clausson

Deltog

Lars Gaardhøj

Deltog

Martin Baden

Deltog

Charlotte Holtermann

Deltog

Maria Gudme

Deltog

Karin Friis Bach

Deltog

Stinus Lindgreen

Afbud Fravær ved sag 4-5 og 28-35.

Annette Randløv

Deltog Fravær ved sag 4 og 5.

Hans Toft

Deltog

Per Tærsbøl

Deltog

Christoffer Buster Reinhardt Deltog Fravær ved sag 5.
Karsten Skawbo-Jensen

Deltog

Line Ervolder

Deltog

Jens Mandrup

Deltog

Peter Westermann

Deltog

Karoline Vind

Deltog

Niels Høiby

Deltog Fravær ved sag 5.

Jacob Rosenberg

Deltog
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Sarchar (O)
Thorup
BilagFinn
1 -Rudaizky
Side -13 af 23 Deltog
Freja Södergran

Deltog

Martin Geertsen

Deltog Fravær ved sag 5.

Carsten Scheibye

Deltog

Anne Ehrenreich

Deltog

Randi Mondorf

Deltog

Peter Frederiksen

Deltog

Christine Dal

Deltog

Marianne Frederik

Deltog

Tormod Olsen

Afbud Som stedfortræder deltog Susanne Langer (Ø)

Annie Hagel

Deltog

Torben Kjær

Deltog

Qasam Nazir Ahmad

Deltog

Martin Schepelern

Deltog
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BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Udvalget for forebyggelse og sammenhæng behandlede den 19. marts 2018 en sag om retningslinjer for
flytning af lægegpraksis. Sagen blev oversendt til regionsrådet. Regionsrådet godkendte den 17. april 2018:
1. At kompetencen til at godkende flytning af en lægepraksis fra et planlægningsområde til et andet
uddelegeres til administrationen, og
2. At retningslinjerne for flytning af praksis ændres således, at der ved flytning tilstræbes bedre
forhold for mennesker med funktionsnedsættelser i de nye praksislokaler.
På baggrund af regionsrådets beslutning har administrationen udarbejdet et forslag til nye retningslinjer for
administrationens behandling af ansøgninger om flytning af praksis. Retningslinjerne er blevet forelagt
udvalget for forebyggelse og sammenhæng til godkendelse mden 23. maj 2018.

Sekretariatet oplyser, at sagen forelægges for regionsrådet, da Torben Kjær (Ø) har standset udvalgets
beslutning. Efter den kommunale styrelseslovs § 23, som også gælder for regioner, kan et udvalgsmedlem
standse udførelsen af en udvalgsbeslutning ved at begære beslutningen forelagt for regionsrådet til
afgørelse. Regionsrådet skal som minimum tage stilling til, om den beslutning, som udvalget har truffet,
skal bringes til udførelse. Regionsrådet kan således godkende retningslinjerne, men regionsrådet kan også
træffe en anden beslutning, f.eks. at spørgsmålet om ændrede retningslinjer skal undergives fornyet
udvalgsbehandling.
INDSTILLING
Regionsrådet skal tage stilling til Udvalget for forebyggelse og sammenhængs beslutning om:


at retningslinjer for flytning af almen praksis godkendes.

idet Torben Kjær (Ø) standsede udvalgets beslutning og begærede sagen forelagt for regionsrådet til
afgørelse. Sagen oversendes derfor til forretningsudvalget.
POLITISK BEHANDLING
Udvalget for forebyggelse og sammenhængs beslutning den 23. maj 2018:
Administrationens indstilling til udvalget var følgende:


at retningslinjer for flytning af almen praksis godkendes.

Udvalgsformanden satte sagen til afstemning.
For stemte:
Flemming Pless (A), Jesper Clausson (A), Annette Randløv (B), Karsten Skawbo-Jensen (C), Freja Södergran
(O), Carsten Scheibye (V) og Qasam Ahmad (Å), i alt 7.
Imod stemte:
Torben Kjær (Ø), i alt 1.
Udvalget for forebyggelse og sammenhæng godkendte hermed indstillingen.
Torben Kjær (Ø) begærede sagen indbragt for regionsrådet til afgørelse i medfør af forretningsorden for
udvalget for forebyggelse og sammenhæng § 3, stk. 8. Sagen oversendes dermed til forretningsudvalget.
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Kjær -16
(Ø) ønskede
BilagTorben
1 - Side
af 23 følgende mindretalsudtalelse:
"Torben Kjær tager forbehold for retningslinjerne for flytning inden for samme planlægningsområde, da der
ikke findes at være hjemmel til at opstille lempeligere krav til tilgængelighed ved flytning inden for samme
planlægningsområde som mellem 2 planlægningsområder. Overenskomstens samt praksisplanens aftalte
forhold er underordnet al relevant lovgivning. Udvalget bør træffe afgørelse i alle sager, hvor praksis ikke
lever op til fuld tilgængelighed, så politikere kan tage særstandpunkt til afgørelser, som det politiske niveau
under alle omstændigheder har ansvaret for. Der anmodes om, at sagen afgøres i regionsrådet."
Jacob Rosenberg (I) deltog ikke i sagens behandling.

Forretningsudvalgets beslutning den 12. juni 2018:
Formanden satte indstillingen under afstemning:
For stemte: A (4), B (1), C (2), F (1), O (1), V (3), og Å (1), i alt 13.
Imod stemte: Ø (1), i alt 1.
Undlod at stemme: 0.
I alt 14.
Indstillingen var herefter anbefalet.

Leila Lindén (A) deltog ikke i sagens behandling.

Regionsrådets beslutning den 19. juni 2018:

Formanden satte indstillingen under afstemning:
For stemte: A (13), B (3), C (5), F (3), I (2), O (3), V (6), og Å (2), i alt 37.
Imod stemte: Ø (4).
Undlod at stemme: 0.
I alt 41.
Indstillingen var herefter godkendt.

Enhedslistens ønskede følgende tilføjet protokollen:
”Enhedslisten tager forbehold for retningslinjerne for flytning inden for samme planlægningsområde, da der
ikke findes at være hjemmel til at opstille lempeligere krav til tilgængelighed ved flytning inden for samme
planlægningsområde som mellem 2 planlægningsområder. Overenskomstens samt praksisplanens aftalte
forhold er underordnet al relevant lovgivning. Udvalget bør træffe afgørelse i alle sager, hvor praksis ikke
lever op til fuld tilgængelighed, så politikere kan tage særstandpunkt til afgørelser, som det politiske niveau
under alle omstændigheder har ansvaret for.”

Henrik Thorup (O) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Isabella
Sarchar (O) og Susanne Langer (Ø).
SAGSFREMSTILLING
På baggrund af regionsrådets beslutning den 17. april 2018 foreslår administrationen følgende retningslinjer
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Flytning inden for samme planlægningsområde
Administrationens kompetence er begrænset til at kunne behandle ansøgninger om flytning inden for samme
planlægningsområde efter nedenstående kriterier:


Ved flytning inden for samme planlægningsområde følges overenskomstens bestemmelser dvs., det
tilstræbes, at klinikken er tilgængelig for bevægelseshæmmede, herunder egnede
handicaptoiletfaciliteter og handicapparkering. Opfyldes dette ikke, forelægges sagen for udvalget for
forebyggelse og sammenhæng.

Flytning mellem planlægningsområder
Administrationens kompetence er begrænset til at kunne behandle ansøgninger om flytning mellem
planlægningsområder efter nedenstående kriterier:


Ved flytning mellem planlægningsområder er det en forudsætning, at lægedækningen i de involverede
planlægningsområder ikke skævvrides. Forudsat dette, skal de nye lokaler være tilgængelige for
mennesker med funktionsnedsættelser. Opfyldes disse krav ikke, forelægges sagen for udvalget for
forebyggelse og sammenhæng.

Det skal bemærkes, at forskellen på flytning inden for og mellem planlægningsområder går på rækkevidden
af delegation fra udvalg til administration.

Vurdering af tilgængelighed i forbindelse med bedømmelse af lokaler ved ansøgning til nye kapaciteter
Administrationens kompetence er begrænset til at kunne bedømme indkomne ansøgninger til nye kapaciteter
efter nedenstående kriterier:


Ved nyetablering af en praksis forudsættes, at reglerne i den til enhver tid gældende byggelovning
følges. Er dette ikke tilfældet, forelægges sagen for udvalget for forebyggelse og sammenhæng.

Det skal bemærkes, at forslaget opstiller begrænsningen på rækkevidden af delegationen fra udvalg til
administration. Ved uddelegering får administrationen udelukkende mulighed for at godkende den del af
ansøgningen, der vedrører tilgængelighed, såfremt ansøger via skema dokumenterer, at der er fuld
tilgængelighed.

Opdaterede skemaer
Det fremgår af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside (bygningsreglementet.dk), at
Bygningsreglementet 2018 (BR18) trådte i kraft den 1. januar 2018. Frem til den 30. juni 2018 er det muligt at
vælge at anvende BR15 ved ansøgning om byggetilladelse.

Center for Sundhed har bedt Center for Ejendomme om faglig bistand til at opdatere flytteskemaerne, som
anvendes ved flytteansøgninger og bedømmelse af ansøgninger om kapaciteter.

Center for Ejendomme har oplyst, at Statens Byggeforskningsinstitut vil udarbejde en anvisning til
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Bygge- og Boligstyrelsen er derudover i gang med at udarbejde vejledninger til
bygningsreglementet.

Det er forventningen, at administrationen forelægger udvalget reviderede skemaer på mødet den 20. juni
2018, forudsat anvisningen til bygningsreglementet er offentliggjort.
KONSEKVENSER
Godkender udvalget ikke retningslinjerne for administrationens behandling af flyttesansøgninger, vil udvalget
skulle godkende alle ansøgninger om flytning, indtil retningslinjerne er godkendt. Dette vil betyde, at de
praktiserende læger kommer til at vente i længere tid på at få svar på deres ansøgning og kan risikere at
miste de lokaler, som de forventer at kunne leje.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Udvalget vil løbende blive orienteret om sager om flytning af almen praksis.
Sagen forelægges forretningsudvalget den 12. juni 2018 og regionsrådet den 19. juni 2018.
DIREKTØRPÅTEGNING
Else Hjortsø/Bettina Skovgaard
JOURNALNUMMER
18001836
Bilagsfortegnelse
1.
Protokol RR
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Retningslinjer for Administrationens behandling af ansøgning om flytning af almen læge praksis
Lovgrundlag
I henhold til sundhedsloven og overenskomst om almen praksis skal praktiserende læger, der ønsker at flytte deres praksis ansøge regionsrådet. Ansøgninger om flytning af
praksis skal ifølge sundhedsloven godkendes, med mindre flytningen ændrer forudsætningerne for praksisplanen eller er i strid med denne.
Regionsrådet godkendte den 19. juni 2018 følgende retningslinjer for flytning af
praksis:
Flytning inden for samme planlægningsområde
Administrationens kompetence er begrænset til at kunne behandle ansøgninger om
flytning inden for samme planlægningsområde efter nedenstående kriterier:
•

Ved flytning inden for samme planlægningsområde følges overenskomstens bestemmelser dvs., det tilstræbes, at klinikken er tilgængelig for bevægelseshæmmede, herunder egnede handicaptoiletfaciliteter og handicapparkering.

Opfyldes dette ikke, forelægges sagen for udvalget for forebyggelse og sammenhæng.
Flytning mellem planlægningsområder
Administrationens kompetence er begrænset til at kunne behandle ansøgninger om
flytning mellem planlægningsområder efter nedenstående kriterier:
•

Ved flytning mellem planlægningsområder er det en forudsætning, at lægedækningen i de involverede planlægningsområder ikke skævvrides. Forudsat dette, skal de nye lokaler være tilgængelige for mennesker med funktionsnedsættelser.

Opfyldes disse krav ikke, forelægges sagen for udvalget for forebyggelse og sammenhæng.
Vurdering af tilgængelighed i forbindelse med bedømmelse af lokaler ved ansøgning til nye kapaciteter
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Administrationens kompetence er begrænset til at kunne bedømme indkomne ansøgninger til nye kapaciteter efter nedenstående kriterier:
•

Ved nyetablering af en praksis forudsættes, at reglerne i den til enhver tid
gældende byggelovning følges.

Er dette ikke tilfældet, forelægges sagen for udvalget for forebyggelse og sammenhæng.
Det skal bemærkes, at forslaget opstiller begrænsningen på rækkevidden af delegationen fra udvalg til administration. Ved uddelegering får administrationen udelukkende mulighed for at godkende den del af ansøgningen, der vedrører tilgængelighed, såfremt ansøger via skema dokumenterer, at der er fuld tilgængelighed.
Klage over regionens afgørelse
Afgørelserne kan ikke påklages. Hvis lægen mener, at afgørelsen ikke er truffet i overensstemmelse med lovens bestemmelser, kan der rettes henvendelse til Ankestyrelsen,
Teglholmsgade 3, 2450 København SV.
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UDKAST
Tildeling og flytning af kapaciteter på almen lægeområdet
Tildeling af nye kapaciteter
Administrationen får beføjelse til at bedømme ansøgninger til de af regionen opslåede
kapaciteter efter nedenstående kriterier:
•
•

•

Ved fuld tilgængelighed kan kapaciteten tildeles.
Ved etablering af praksis i nybyggeri eller i lokaler, hvor der sker væsentligt
ombygning, forudsættes, at reglerne i den til enhver tid gældende byggelovning følges. Det er kommunalbestyrelsen, der er bygningsmyndighed, og som
træffer afgørelse efter bygningsreglementet.
Ved tildeling af kapacitet, hvor lægen ønsker at drive praksis fra eksisterende
lokaler uden væsentlig ombygning, tilstræbes i videst mulig omfang forbedring af tilgængeligheden for mennesker med funktionsnedsættelser. Ansøgeren vil blive opfordret til at kontakte "God Adgang" mhp. på vurdering af mulige forbedringstiltag.

Flytning af praksis
Administrationen får beføjelse til at godkende ansøgninger om flytning efter nedenstående kriterier:
•
•

Ved flytning af praksis må der ikke ske en skævvridning af lægedækningen i
det/de berørte planlægningsområder.
Ved flytning af praksis skal tilgængeligheden i de nye lokaler i videst muligt
omfang tilstræbes forbedret for mennesker med funktionsnedsættelser. Ansøgeren vil blive opfordret til at kontakte "God Adgang" mhp. på vurdering af
mulige forbedringstiltag.

Sker der en forringelse for mennesker med funktionsnedsættelser, imødekommes ansøgningen ikke.
I alle sager gælder, at der vil blive foretaget en vurdering af antallet af praksis med tilgængelighed for mennesker med funktionsnedsættelser i planlægningsområdet.
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BILAG 5. MØDE I UDVALG FOR FOREBYGGELSE OG SAMMENHÆNG DEN 28. NOVEMBER
2018
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Reglerne om flytning af praksis
Reglerne om flytning af lægepraksis og tilgængelighed i almen praksis fremgår af henholdsvis sundhedsloven, overenskomst om almen praksis, praksisplanen for almen
praksis og den gældende byggelovgivning.
Af sundhedslovens § 57b fremgår følgende vedr. placering og flytning af praksis:
”Stk. 1
Regionsrådet fastsætter på baggrund af praksisplanen vedrørende almen praksis, jf. §
206 a, placeringen af de praksis, hvorfra der i henhold til et ydernummer ydes vederlagsfri behandling til personer omfattet af sikringsgruppe 1, jf. § 60, stk. 1.
Stk. 2
En indehaver af et ydernummer, der ønsker at flytte praksis, skal indhente regionsrådets godkendelse. Godkendelse skal meddeles, hvis flytningen ikke ændrer forudsætningerne for praksisplanen eller er i strid med denne, jf. § 206 a.
Det er således regionsrådet, der beslutter antal af praktiserende læger, og hvor kapaciteterne placeres. I praksisplanen inddeles regionen i planlægningsområder svarende til
kommunerne/bydele i regionen.
Overenskomst om almen praksis
Af § 5 fremgår det vedr. flytning
"Læger, der ønsker at flytte praksis, skal, jf. sundhedslovens § 57b, stk. 2, indhente regionens godkendelse. Regionen skal godkende flytninger, som ikke ændrer forudsætningerne for praksisplanen eller er i strid med denne ”.
Af § 47 fremgår det vedr. adgangsforhold og indretningsforhold, at:
”Stk. 1
Alle læger skal tilstræbe, at deres konsultationslokaler er tilgængelige for bevægelseshæmmede, og at der er handicapegnede toiletfaciliteter. Endvidere skal alle læger,
hvor det er muligt, tilstræbe, at der er adgang til handicapparkering i nærheden af
praksis.
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Stk. 2
Ved nybygning og væsentlig ombygning af praksis er det et krav, at der etableres adgangsforhold i henhold til byggelovgivningens regler.”
Ifølge bygningsreglementet skal lægerne søge om tilladelse til nybygninger og væsentlige ombygninger. Det er kommunalbestyrelsen, der er bygningsmyndighed, og som
træffer afgørelse efter bygningsreglementet.
I praksisplan for almen praksis 2015-2019 anbefales: "At den fysiske tilgængelighed
løbende forbedres, bl.a. i forbindelse med flytning."

Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet.
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ADMINISTRATIONEN TIL AT TILDELE OG FLYTTE
LÆGEKAPACITETER

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I forbindelse med behandling af sagen om de 9 bufferkapaciteter den 31. oktober 2018 besluttede
udvalget for forebyggelse og sammenhæng desuden, "at regionsrådet skal tage stilling til ændrede
kriterier efter hvilke administrationen har kompetence til at træffe afgørelse i sager om tildeling og
flytning af lægekapaciteter". (Protokol vedlagt som bilag 1)
Reglerne for politiske underudvalg i Region Hovedstaden giver ikke udvalget for forebyggelse og
sammenhæng mulighed for at forelægge en administrativ sag for forretningsudvalget og regionsrådet
uden forudgående behandling i udvalget.
På den baggrund forelægger administrationen udvalget for forebyggelse og sammenhæng et forslag til
reviderede retningslinjer for administrationens beføjelser i sager om tildeling og flytning af
lægekapaciteter.
INDSTILLING
Administrationen indstiller til udvalget for forebyggelse og sammenhæng:


At godkende reviderede retningslinjer for administrationens beføjelser til tildeling og flytning af
lægekapaciteter.

POLITISK BEHANDLING


Godkendt. Udvalget ønsker kvartalsvis orientering om status for lægedækningssituationen.

Inden behandlingen af sagen informerede udvalgsformanden om, at udvalget har kompetence til at ændre
retningslinjerne for administrationens beføjelser til tildeling og flytning af lægekapaciteter, og at ændringer
i retningslinjerne derfor ikke forelægges for forretningsudvalget eller regionsrådet, hvis udvalget kan blive
enige om at ændre retningslinjerne.
Jesper Clausson Vibholt (A) og Torben Kjær (Ø) deltog ikke i sagens behandling.
SAGSFREMSTILLING
Af de gældende retningslinjer for flytning af almen praksis og tildeling af lægekapaciteter, som
regionsrådet godkendte den 19. juni 2018 fremgår det, hvornår sager skal forelægges for udvalget for
forebyggelse og sammenhæng til godkendelse (se bilag 2 og 3). Sagerne, der er blevet forelagt for
udvalget for forebyggelse og sammenhæng, har drejet sig om manglende fuld tilgængelighed for
mennesker med funktionsnedsættelser.
Udvalget for forebyggelse og sammenhæng har i perioden fra april 2018 til nu fået forelagt 22 sager
om tildeling og flytning af kapaciteter pga manglende fuld tilgængelighed for mennesker med
funktionsnedsættelser. Udvalget har i behandling af alle sagerne fulgt administrationens
indstilling. Godkendelse er sket, da hensynet til at sikre lægedækning til borgerne i regionen har vægtet
højest.
Der lægges med sagen op til at ændre administrationens beføjelser til at behandle ansøgning om tildeling
af kapaciteter og flytning af praksis.
Tildeling af nye kapaciteter
Det foreslås, at administrationen får beføjelse til at bedømme ansøgninger til de af regionen opslåede
kapaciteter efter nedenstående kriterier:


Ved fuld tilgængelighed kan kapaciteten tildeles,
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kommunalbestyrelsen, der er bygningsmyndighed, og som træffer afgørelse efter
bygningsreglementet,
Ved tildeling af kapacitet, hvor lægen ønsker at drive praksis fra eksisterende lokaler uden væsentlig
ombygning, tilstræbes i videst muligt omfang forbedring af tilgængeligheden for mennesker med
funktionsnedsættelser. Ansøgeren vil blive opfordret til at kontakte "God Adgang" med henblik på
vurdering af mulige forbedringstiltag.

Flytning af praksis
Det foreslås endvidere, at administrationen får beføjelse til at godkende ansøgninger om flytning efter
nedenstående kriterier:




Ved flytning af praksis må der ikke ske en skævvridning af lægedækningen i det/de berørte
planlægningsområder,
Ved flytning af praksis skal tilgængeligheden i de nye lokaler i videst muligt omfang
tilstræbes forbedret for mennesker med funktionsnedsættelser. Ansøgeren vil blive opfordret til at
kontakte "God Adgang" mhp. på vurdering af mulige forbedringstiltag.

Administrationen vil arbejde for, at der løbende sker forbedring af tilgængeligheden for mennesker med
funktionsnedsættelser.
Sker der en forringelse for mennesker med funktionsnedsættelser, imødekommes ansøgningen ikke.
I alle sager vil der blive foretaget en vurdering af antallet af praksis med tilgængelighed for mennesker
med funktionsnedsættelser i det enkelte planlægningsområde.
Forslag til nye beføjelser er vedlagt som bilag 4.
Reglerne om flytning af praksis fremgår af bilag 5.
KONSEKVENSER
Hvis de reviderede retningslinjer godkendes, vil adminsitrationen få kompetence til at afgøre sager om
tildeling og flytning af lægekapacitet i sager, hvor praksis har manglende fuld tilgængelighed for
mennesker med funktionsnedsættelse. Dette vil optimere muligheden for at sikre lægedækningen i Region
Hovedstaden.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
DIREKTØRPÅTEGNING
Else Hjortsø / Bettina Skovgaard
JOURNALNUMMER
18001836

BILAGSFORTEGNELSE

1. Protokol udvalg for forebyggelse og sammenhæng 31. oktober 2018
2. Protokol regionsråd 19. juni 2018
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Udvalget for forebyggelse og sammenhæng - mødesag

Bilag til FORSA 28/11 2018

UDVALGET FOR
FOREBYGGELSE OG SAMMENHÆNG

MØDETIDSPUNKT
31-10-2018 19:00

MØDESTED
Regionsgården, mødelokale H4

MEDLEMMER
Qasam Nazir Ahmad
Karsten Skawbo-Jensen
Annette Randløv
Carsten Scheibye
Freja Södergran
Flemming Pless
Jacob Rosenberg
Jesper Clausson
Torben Kjær

Formand
Næstformand
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
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BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Udvalget for forebyggelse og sammenhæng godkendte på mødet den 29. august 2018, at der etableres en
buffer på ti lægekapaciteter, som kan anvendes fleksibelt med henblik på at sikre lægedækningen i
regionen. Siden beslutningen om tildeling af bufferkapaciteter har administrationen modtaget flere
forespørgsler fra læger, som ønsker at få tildelt disse kapaciteter og der er læger, der har søgt på
kapacitetsopslag uden at få tildelt en kapacitet.
Med denne sag skal udvalget tage stilling til tildeling af bufferkapaciteter til læger, som har ansøgt
herom og fra læger, som har fået afslag på ansøgning om de på almindeligvis opslåede kapaciteter siden
den 29. august 2018.
INDSTILLING
Administrationen indstiller til udvalget for forebyggelse og sammenhæng:


At udvalget drøfter og tildeler op til ni bufferkapaciteter blandt ansøgerne.

POLITISK BEHANDLING
Efter drøftelse i udvalget satte formanden følgende ændringsforslag til afstemning:
"Administrationen tildeles kompetence til at tildele op til ni bufferkapaciteter med
udgangspunkt i følgende kriterier:






Åbne/lukke-status,
Tidspunkt for åbning for patienter,
Læge til rådighed for kapaciteten,
Tilknytning til Sundheds-lægehuse,
Tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelser

Administrationen skal administrerer tildelingen under hensyntagen til udvalgets beslutninger i tidligere
sager."
For stemte:
Flemming Pless (A), Jesper Clausson (A), Annette Randløv (B), Karsten Skawbo-Jensen (C), Jacob
Rosenberg (I), Freja Södergran (O), Carsten Scheibye (V) og Qasam Ahmad (Å), i alt 8.
Imod stemte:
Torben Kjær (Ø), i alt 1.
Udvalget for forebyggelse og sammenhæng godkendte hermed ændringsforslaget.
Torben Kjær (Ø) begærede ændringsforslaget indbragt for regionsrådet til afgørelse i medfør af
forretningsorden for udvalget for forebyggelse og sammenhæng § 3, stk. 8. Sagen oversendes dermed til
forretningsudvalget.
Udvalget besluttede desuden, at regionsrådet skal tage stilling til udkast til ændrede kriterier efter hvilke
administrationen har kompetence til at træffe afgørelse i sager om tildeling og flytning af lægekapaciteter.
Forelægges som selvstændig sag.
SAGSFREMSTILLING
Udvalget besluttede på mødet den 29. august 2018 at etablere en buffer på ti ekstra kapaciteter i almen
praksis. Udvalget godkendte på det efterfølgende møde d. 3. oktober 2018, at én af de ti
bufferkapaciteter blev anvendt til en læge på Østerbro.
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-7 af 24 fra læger, som ønsker en af disse. Herudover er der læger, som ikke har fået
tildelt en kapacitet i forbindelse med opslag af kapaciteter den 24. september 2018. Disse læger har
administrationen kontaktet og hørt, om de ønsker en af bufferkapaciteterne. Administrationen har på den
baggrund modtaget i alt 14 ansøgninger.
De ti bufferkapaciteter blev godkendt med det formål at afhjælpe lægedækningsudfordringer i Region
Hovedstaden.
Administrationen foreslår, at udvalget vurderer den enkelte ansøgning ud fra nedenstående kriterier i
forhold til planlægningsområder:










Åbne/lukke-status,
Sikrede pr. kapacitet,
Gennemsnitlig lægealder,
Andel af læger over 65 år,
Antal endeligt varslede ophør,
Antal ubesatte kapaciteter (det vil sige kapaciteter som praksis råder over, hvor der mangler en
læge),
Antal kapaciteter på vej,
Antal kapaciteter i opslag eller kommende opslag.

Derudover foreslås:




At der lægges vægt på tilgængelighed for borgere med funktionsnedsætelser,
Tidspunkt for åbning for patienter,
Ansøgers motivation og vision for ansøgningen.

Nedenfor er en kort præsentation og vurdering af de enkelte ansøgninger. Ansøgningerne er vedlagt som
bilag.
Nøgletal om ovenstående kriterier fremgår for hvert planlægningsområdet i tabel 1.
Indre by (ansøgning 1)
To læger ansøger om to - fire kapaciteter mhp. etablering af stort nyt lægehus i Indre by.
Lægerne vil kunne etablere praksis 1. februar 2019 og betjene 6.000 borgere ved tildeling af to
kapaciteter, alternativ 9.000 borgere ved tre kapaciteter.
Tilgængelighed: Lægerne har lokaler på hånden, som planlægges renoveret før overtagelsen. Ifølge
oplysningsskemaet lever lokalerne ikke 100 % op til kravene for tilgængelighed for borgere med
funktionsnedsættelse.
Østerbro (ansøgning 2 og 3)
Ansøgning 2
To læger søger to kapaciteter. De planlægger at etablere et stort moderne lægehus i Telia Parken med
plads til 6 kapaciteter. Lægerne råder aktuelt over én ikke-aktiveret kapacitet og overtager yderligere
én pr. 1. februar 2019. Ved 4 kapaciteter forventer lægerne at kunne betjene op til 10.000 borgere i
samarbejde med vikarer.
Begge kapaciteter kan modtage patienter pr. 1/2-2019 ved tildeling af to kapaciteter. I perioden 1/2-2019
til 1/7-2019 vil kapaciteterne blive betjent af den ene læge og ansatte speciallæger i almen medicin. Den
1/7-2019 bliver den anden læge speciallæge i almen medicin og overtager kapaciteterne (patienterne) fra
de ansatte læger.
Tilgængelighed: Lokalerne lever op til kravene om tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelser
og har gode parkeringsforhold, inkl. handicapparkeringspladser.
Ansøgning 3
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med 5-6 læger.
Lægerne er i gang med afsluttende forhandling om egnede lokaler i Nordhavn og forventer at disse står
klar forår 2019. Lægen forventer at kunne tage 200 patienter d. 1. januar 2019, 300 patienter d. 1. marts
2019, 400 patienter 1. maj 2019 og 800 patienter 1. juli 2019.
Tilgængelighed: Lokalerne bliver indrettet, så de lever 100 % op til kravene for tilgængelighed for borgere
med funktionsnedsættelse.
Bispebjerg (ansøgning 4)
Lægen søger op til to kapaciteter. Lægen har for nylig fået en ledig kapacitet på Bispebjerg. Lægen er
fase 3-læge og bliver speciallæge i almen medicin 30. april 2019.
Lægen ønsker at drive en stor praksis i et lægedækningstruet område i København, med plads til op til 6
lægekapaciteter.
Lægen ønsker at kunne modtage patienter fra 1.maj 2019, men har endnu ikke lokaler. Lægen er også
være interesseret i andre planlægningsområder, så længe kapaciterne placeres samme sted.
Tilgængelighed: Uoplyst, da lægen ikke har lokaler.
Frederiksberg (ansøgning 5)
To læger søger om én kapacitet. Lægerne fik tildelt en kapacitet i Valby d. 1. juli og ønsker én ekstra for
at starte praksis sammen. Det har efter flere måneders intensiv søgen vist sig umuligt for dem at finde
egnede lokaler i Valby, og de ønsker derfor at søge om en bufferkapacitet på Frederiksberg samt at få
flyttet deres ikke-aktiverede kapacitet i Valby til Frederiksberg. Dette er bekræftet telefonisk.
Lægerne har ikke lokaler. Begge læger er færdige med speciallægeuddannelsen ultimo 2018.
Tilgængelighed: Uoplyst, da de ikke har lokaler.
Amager (ansøgning 6, 7 og 8)
Ansøgning 6
Lægen søger én kapacitet. Lægen har to kapaciteter i Ørestaden. Lægen ønsker at udvide med én
kapacitet, så de fremover bliver tre læger. Lægen forventer at kunne tage kapaciteten i brug inden for 6
måneder.
Tilgængelighed: Lokalerne opfylder kravene for tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse.
Ansøgning 7
To personer søger om op til seks kapaciteter til etablering af et nyt større læge- og sundhedsklinik. Den
ene ansøger er almen mediciner og den anden har en ikke-sundhedsfaglig baggrund. Ansøgerne ønsker
delt ejerskab/ledelse med ansættelse af op til 6 speciallæger i almen medicin.
Ved tildeling af 6 kapaciteter forventer ansøgerne at kunne opstarte praksis omkring 1/6-2019 i et
erhvervslejemål i stueplan i Amager Strandpark (Strandgården) tæt ved metrostation. Lokalerne vil blive
indrettet med fuld tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse. En alternativt løsning er lokaler
på f.eks. Amager Hospital.
Tilgængelighed: Uoplyst, da lægen ikke har aftale om lokaler.
Ansøgning 8
Lægen søger én kapacitet. Lægen ønsker at starte marts/april 2019. Lægen har oplyst via telefon, at hun
har lokaler på Amager, som er ved at blive renoveret. Lægens vision er på sigt at etablere en
samarbejdspraksis med to andre kolegaer, som lægen i forvejen kender.
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Helsingør (ansøgning 9 og 10 A+B)
Der er modtaget to ansøgninger i Helsingør kommune på samlet fire kapaciteter.
Ansøgning 9 (Helsingør)
Der søges to kapaciteter af fire læger, der er organiseret i delepraksis med tre kapaciteter. Lægerne har en
fase 3-læge ansat, som de ønsker at fastholde. Derudover vil de gerne have endnu en kapacitet.
Lægehuset ønskes udviklet til en moderne praksis.
Praksis drives på nuværende tidspunkt i et stort moderne lægehus. Ved tildeling af ekstra kapaciteter kan
der allerede nu åbnes for de nye patienter.
Tilgængelighed: Ifølge oplysningsskemaet lever de nuværende lokalerne ikke 100 % op til kravene for
tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse. Lægerne har planer om at flytte til sundhedshuset i
Prøvestenscenteret i 2021/2022, hvor der er fuld tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse.
Ansøgning 10 A+B (Helsingør, Hillerød eller Fredensborg kommuner)
To læger søger hver én kapacitet mhp. at drive lægehus med i alt tre kapaciteter i enten
planlægningsområde Helsingør eller Fredensborg/Hillerød. Lægerne har mulighed for at overtage en
kapacitet i Helsingør og oplyser at have lokaler på hånden med gode adgangsforhold til etablering af
praksis allerede primo 2019. Derudover overvejer lægerne nybyggeri
Lægerne ønsker, at de tre kapaciteter placeres i et af de tre nævnte områder og dermed evt. mulighed for
flytning af kapaciteten i Helsingør.
Tilgængelighed: Delvist opfyldt i lokalerne i Helsingør.
Egedal (ansøgning 11)
To læger ønsker at etablere en to-mandskompagniskabspraksis. Lægerne søger derfor en bufferkapacitet
samt den ledige kapacitet i Egedal, som aktuelt er i opslag. Såfremt det kun er muligt at få én kapacitet, er
de ikke interesseret i at etablere praksis i Egedal.
Lægerne er nyuddannede speciallæger i almen medicin. Visionen er et dynamisk lægehus med
praksispersonale.
Lægerne er i kontakt med Egedal Kommune med henblik på lokaler nær Egedal Rådhus. Disse lokaler
forventes at stå færdigbygget ultimo 2019/primo 2020, hvilket derfor ses som muligt
etableringstidspunkt.
Lægerne ønsker at flytte direkte ind i de nybyggede lokaler, men er indstillet på at undersøge muligheden
for midlertidige lokaler.
Tilgængelighed: Opfyldt fra ultimo 2019/primo 2020, hvor de flytter til nybyggede lokaler. Uoplyst for
eventuelle midlertidige lokaler.
Ballerup (ansøgning 12)
En læge, som aktuelt er i delepraksis med en ansat læge, planlægger pga. sit helbred et generationsskifte
og ønsker en ekstra kapacitet, så praksis kan konverteres til en kompagniskabspraksis med to
kapaciteter. Praksis betjener i dag 2.400 borgere og drives fra store moderne kliniklokaler med fuld
tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse.
Såfremt der ikke kan tildeles en ekstra kapacitet vil lægen se sig nødsaget til at nedskrive patientantallet i
praksis med ca. 800 patienter, når lægen ophører, da delepraksis ikke kan videreføres ved lægens afgang.
Den ansatte læge er interesseret i at købe sig ind i praksis, men ønsker sikkerhed for at kunne drive
praksis som kompagniskab, når ansøgende læge ophører.
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yderligere 900 patienter med det samme.
Tilgængelighed: Ifølge oplysningsskemaet lever lokalerne ikke 100 % op til kravene for tilgængelighed for
borgere med funktionsnedsættelse.
Lyngby-Taarbæk (ansøgning 13 og 14)
Ansøgning 13
To læger søger én kapacitet. Lægerne har en to-mands kompagniskabspraksis og ønsker at
udvide med en kapacitet. Lægerne har ikke plads til udvidelsen i eksisterende lokaler og ser aktuelt efter
større lokaler.
Tilgængelighed: Uoplyst, da lægen ikke har lokaler.
Ansøgning 14
To læger søger sammen én kapacitet. Lægerne har en to-mands kompagniskabspraksis og ønsker at
udvide med én kapacitet.
Lægerne har plads til udvidelsen i de nuværende lokaler. De har mulighed for at tage patienter straks efter
tildeling af kapacitet.
Tilgængelighed: Ifølge oplysningsskemaet lever lokalerne ikke 100% op til kravene for tilgængelighed for
borgere med funktionsnedsættelse.
Tabel 1 - Nøgletal for ansøgninger og planområder

Sikrede Lægers Andel
Forventet
Andel lukkede
Ubesatte Ophør Kapaciteter Kapaciteter Antal søgte
pr.
gens. læger
befolkningstilvæskt
praksis
kapaciteter på vej på vej
i opslag
kapaciteter
kapacitet alder 65+
i 2019

Indre by
Østerbro
Bispebjerg
Frederiksberg*
Amager*
Helsingør
Hillerød
Fredensborg
Egedal
Ballerup
LyngbyTaarbæk
Total

1.990
1.808
1.805
1.835
1.837
1.677
1.624
1.615
1.780
1.650
1.803
-

50

8%

100%

384

53

11% 100%

533

55

28% 100%

217

54

18% 100%

797

55

21% 100%

4715

54

10% 61%

186

50

3%

88%

317

53

4%

29%

206

53

10% 50%

144

1

51

11% 90%

80

1

51

8%

50%

234

-

-

-

-

1

1

4

2

3

1
1

1

1

2

2

1

3

8

1

4
1

0
0
1

2
1
2

5

1

8

4

27

* De(n) midlertidige praksisklinik indgår ikke i opgørelsen, da der er tale om en et årig midlertidig løsning.
Administrationens vurdering:
I nedenstående skema er ansøgningerne oplistet i rækkefølge i forhold til, hvornår de forventer at kunne
åbne for patienter. Herudover fremgår om de har lokaler, om lokalerne er tilgængelige for borgere med
funktionsnedsættelse, om ansøgeren har en læge til kapaciteten og endelig andelen af lukkede praksis i
området. Det er væsentlig i den samlede vurdering at lægge vægt på en rimelig fordeling af
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Bilagbufferkapaciteterne
1 - Side
-8 af 9mellem planlægnigsområderne.
beføjelser
til administrationen
til at tildele og
flytte
lægekapaciteter
Derfor
er rækkefølgen
nævnt i tabel 2 ikke
medafen24
samlet prioritering.
Bilagensbetydende
2 - Side -11
Tabel 2 - ansøgere oplistet efter tidspunkt for åbning
LokalerTilgængelighed

Med det
samme

Har angivet at have Andel
en læge til
lukkede
kapaciteten
praksis

Ja

Delvist opfyldt

Ja

90%

Med det
samme

Ja

Opfyldt i Prøvestenscenteret.
Delvist opfyldt i nuværende
lokaler

Ja

61%

Ja

Delvist opfyldt

Nej

50%

Ja
Ja
Ja
Ja

Opfyldt fra forår 2019
Delvist opfyldt i Helsingør
Opfyldt
Delvist opfyldt

Ja
100%
Ja, 1 af kapaciteterne61%
Ja til 1 kapacitet
100%
Ja til 2 kapaciteter 100%

Ja

Uoplyst

Ja

100%

Ja
Nej
Nej

Opfyldt
Uoplyst
Uoplyst

Nej
Nej
Nej

100%
100%
100%

Nej

Uoplyst

Ja 1/1-2019

100%

Nej

Uoplyst

Nej

50%

Ja

Opfyldt fra ultimo
2019/primo2020

Ja

50%

AnsøgningPlanområde

Antal
Åbningsdato
kapaciteter

12

Ballerup

1

9

Helsingør

2

3
10A+B
2
1

LyngbyTaarbæk
Østerbro
Helsingør
Østerbro
Indre by

8

Amager

1

6
4
7

Amager
Bispebjerg
Amager

1
1-2
1-6

5

Frederiksberg 1

13

LyngbyTaarbæk

1

11*

Egedal

1

14

1
1
1-2
2
2-4

Med det
samme
Januar 2019
Januar 2019
Februar 2019
Februar 2019
Marts/April
2019
Marts 2019
Maj 2019
Juni 2019
Når lokaler
haves
Når lokaler
haves
Ultimo
2019/primo
2020

* vil dog eventuelt åbne i midlertidige lokaler
KONSEKVENSER
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Efter sagen er behandlet, skal der sendes brev til godkendte/afviste ansøgninger samt sendes orientering
til PPU og PLO-H om tildelingen.
DIREKTØRPÅTEGNING
Else Hjortsø / Jesper Lihn
JOURNALNUMMER
18049727

BILAGSFORTEGNELSE
1. Lukket bilag 1: Ansøger 1
2. Lukket bilag 2: Ansøger 2
3. Lukket bilag 3: Ansøger 3
4. Lukket bilag 4: Ansøger 4
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fra Torben
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Ophævelse af udvalget
for og
flytte lægekapaciteter
forebyggelse
og sammenhængs beslutning af 28. november 2018 om delegation af
Bilag 15. -Lukket
Side
-9 af5:9Ansøger 5
beføjelser
til administrationen
til at tildele og flytte lægekapaciteter
bilag
Bilag 26. -Lukket
Side bilag
-12 af
24
6: Ansøger
6
7. Lukket bilag 7: Ansøger 7
8. Lukket bilag 8: Ansøger 8
9. Lukket bilag 9: Ansøger 9
10. Lukket bilag 10A: Ansøger 10A
11. Lukket bilag 10B: Ansøger 10B
12. Lukket bilag 11: Ansøger 11
13. Lukket bilag 12: Ansøger 12
14. Lukket bilag 13: Ansøger 13
15. Lukket bilag 14: Ansøger 14
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Beslutning: Delegation
af beføjelser
til-administrationen
til at tildele
Punkt
fra Torben
Kjær (Ø)
Ophævelse af udvalget
for og
flytte lægekapaciteter
forebyggelse
og sammenhængs beslutning af 28. november 2018 om delegation af
Bilag 2 - Side
-1 af 7
beføjelser
til administrationen
til at tildele og flytte lægekapaciteter
ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE
BilagDAGSORDEN
2 - Side -13 af 24

REGIONSRÅDSMØDE

Mødetidspunkt
19-06-2018 17:00
Mødested
REGIONSRÅDSSALEN
Medlemmer
Sophie Hæstorp Andersen

Deltog

Leila Lindén

Deltog

Kim Rockhill

Deltog

Hanne Andersen

Deltog

Özkan Kocak

Deltog

Erik R. Gregersen

Deltog

Flemming Pless

Deltog Fravær ved sag 5 og 31.

Susanne Due Kristensen

Deltog

Jesper Clausson

Deltog

Lars Gaardhøj

Deltog

Martin Baden

Deltog

Charlotte Holtermann

Deltog

Maria Gudme

Deltog

Karin Friis Bach

Deltog

Stinus Lindgreen

Afbud Fravær ved sag 4-5 og 28-35.

Annette Randløv

Deltog Fravær ved sag 4 og 5.

Hans Toft

Deltog

Per Tærsbøl

Deltog

Christoffer Buster Reinhardt Deltog Fravær ved sag 5.
Karsten Skawbo-Jensen

Deltog

Line Ervolder

Deltog

Jens Mandrup

Deltog

Peter Westermann

Deltog

Karoline Vind

Deltog

Niels Høiby

Deltog Fravær ved sag 5.

Jacob Rosenberg

Deltog
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til-administrationen
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Punkt
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Ophævelse af udvalget
for og
flytte lægekapaciteter
forebyggelse
og sammenhængs beslutning af 28. november 2018 om delegation af
BilagHenrik
2 - Side
-2 af 7
beføjelser
til administrationen
tildele ogdeltog
flytteIsabella
lægekapaciteter
Afbud til
Somat
stedfortræder
Sarchar (O)
Thorup
BilagFinn
2 -Rudaizky
Side -14 af 24 Deltog
Freja Södergran

Deltog

Martin Geertsen

Deltog Fravær ved sag 5.

Carsten Scheibye

Deltog

Anne Ehrenreich

Deltog

Randi Mondorf

Deltog

Peter Frederiksen

Deltog

Christine Dal

Deltog

Marianne Frederik

Deltog

Tormod Olsen

Afbud Som stedfortræder deltog Susanne Langer (Ø)

Annie Hagel

Deltog

Torben Kjær

Deltog

Qasam Nazir Ahmad

Deltog

Martin Schepelern

Deltog
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Beslutning: Delegation
af beføjelser
til-administrationen
til at tildele
Punkt
fra Torben
Kjær (Ø)
Ophævelse af udvalget
for og
flytte lægekapaciteter
forebyggelse
og sammenhængs beslutning af 28. november 2018 om delegation af
BilagIndholdsliste
2 - Side
-3 af 7
beføjelser
til administrationen
til at tildele og flytte lægekapaciteter
Bilag 2 - Side -15 af 24
6. Retningslinjer for flytning af almen praksis
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Beslutning: Delegation
af beføjelser
til-administrationen
til at tildele
Punkt
fra Torben
Kjær (Ø)
Ophævelse af udvalget
for og
flytte lægekapaciteter
forebyggelse
og sammenhængs beslutning af 28. november 2018 om delegation af
Bilag6.2 - Side
-4 af 7
beføjelser
til administrationen
til at tildele og flytte lægekapaciteter
BilagRetningslinjer
2 - Side -16
24 af almen praksis
foraf
flytning
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Udvalget for forebyggelse og sammenhæng behandlede den 19. marts 2018 en sag om retningslinjer for
flytning af lægegpraksis. Sagen blev oversendt til regionsrådet. Regionsrådet godkendte den 17. april 2018:
1. At kompetencen til at godkende flytning af en lægepraksis fra et planlægningsområde til et andet
uddelegeres til administrationen, og
2. At retningslinjerne for flytning af praksis ændres således, at der ved flytning tilstræbes bedre
forhold for mennesker med funktionsnedsættelser i de nye praksislokaler.
På baggrund af regionsrådets beslutning har administrationen udarbejdet et forslag til nye retningslinjer for
administrationens behandling af ansøgninger om flytning af praksis. Retningslinjerne er blevet forelagt
udvalget for forebyggelse og sammenhæng til godkendelse mden 23. maj 2018.

Sekretariatet oplyser, at sagen forelægges for regionsrådet, da Torben Kjær (Ø) har standset udvalgets
beslutning. Efter den kommunale styrelseslovs § 23, som også gælder for regioner, kan et udvalgsmedlem
standse udførelsen af en udvalgsbeslutning ved at begære beslutningen forelagt for regionsrådet til
afgørelse. Regionsrådet skal som minimum tage stilling til, om den beslutning, som udvalget har truffet,
skal bringes til udførelse. Regionsrådet kan således godkende retningslinjerne, men regionsrådet kan også
træffe en anden beslutning, f.eks. at spørgsmålet om ændrede retningslinjer skal undergives fornyet
udvalgsbehandling.
INDSTILLING
Regionsrådet skal tage stilling til Udvalget for forebyggelse og sammenhængs beslutning om:


at retningslinjer for flytning af almen praksis godkendes.

idet Torben Kjær (Ø) standsede udvalgets beslutning og begærede sagen forelagt for regionsrådet til
afgørelse. Sagen oversendes derfor til forretningsudvalget.
POLITISK BEHANDLING
Udvalget for forebyggelse og sammenhængs beslutning den 23. maj 2018:
Administrationens indstilling til udvalget var følgende:


at retningslinjer for flytning af almen praksis godkendes.

Udvalgsformanden satte sagen til afstemning.
For stemte:
Flemming Pless (A), Jesper Clausson (A), Annette Randløv (B), Karsten Skawbo-Jensen (C), Freja Södergran
(O), Carsten Scheibye (V) og Qasam Ahmad (Å), i alt 7.
Imod stemte:
Torben Kjær (Ø), i alt 1.
Udvalget for forebyggelse og sammenhæng godkendte hermed indstillingen.
Torben Kjær (Ø) begærede sagen indbragt for regionsrådet til afgørelse i medfør af forretningsorden for
udvalget for forebyggelse og sammenhæng § 3, stk. 8. Sagen oversendes dermed til forretningsudvalget.
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Kjær -17
(Ø) ønskede
BilagTorben
2 - Side
af 24 følgende mindretalsudtalelse:
"Torben Kjær tager forbehold for retningslinjerne for flytning inden for samme planlægningsområde, da der
ikke findes at være hjemmel til at opstille lempeligere krav til tilgængelighed ved flytning inden for samme
planlægningsområde som mellem 2 planlægningsområder. Overenskomstens samt praksisplanens aftalte
forhold er underordnet al relevant lovgivning. Udvalget bør træffe afgørelse i alle sager, hvor praksis ikke
lever op til fuld tilgængelighed, så politikere kan tage særstandpunkt til afgørelser, som det politiske niveau
under alle omstændigheder har ansvaret for. Der anmodes om, at sagen afgøres i regionsrådet."
Jacob Rosenberg (I) deltog ikke i sagens behandling.

Forretningsudvalgets beslutning den 12. juni 2018:
Formanden satte indstillingen under afstemning:
For stemte: A (4), B (1), C (2), F (1), O (1), V (3), og Å (1), i alt 13.
Imod stemte: Ø (1), i alt 1.
Undlod at stemme: 0.
I alt 14.
Indstillingen var herefter anbefalet.

Leila Lindén (A) deltog ikke i sagens behandling.

Regionsrådets beslutning den 19. juni 2018:

Formanden satte indstillingen under afstemning:
For stemte: A (13), B (3), C (5), F (3), I (2), O (3), V (6), og Å (2), i alt 37.
Imod stemte: Ø (4).
Undlod at stemme: 0.
I alt 41.
Indstillingen var herefter godkendt.

Enhedslistens ønskede følgende tilføjet protokollen:
”Enhedslisten tager forbehold for retningslinjerne for flytning inden for samme planlægningsområde, da der
ikke findes at være hjemmel til at opstille lempeligere krav til tilgængelighed ved flytning inden for samme
planlægningsområde som mellem 2 planlægningsområder. Overenskomstens samt praksisplanens aftalte
forhold er underordnet al relevant lovgivning. Udvalget bør træffe afgørelse i alle sager, hvor praksis ikke
lever op til fuld tilgængelighed, så politikere kan tage særstandpunkt til afgørelser, som det politiske niveau
under alle omstændigheder har ansvaret for.”

Henrik Thorup (O) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Isabella
Sarchar (O) og Susanne Langer (Ø).
SAGSFREMSTILLING
På baggrund af regionsrådets beslutning den 17. april 2018 foreslår administrationen følgende retningslinjer
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Flytning inden for samme planlægningsområde
Administrationens kompetence er begrænset til at kunne behandle ansøgninger om flytning inden for samme
planlægningsområde efter nedenstående kriterier:


Ved flytning inden for samme planlægningsområde følges overenskomstens bestemmelser dvs., det
tilstræbes, at klinikken er tilgængelig for bevægelseshæmmede, herunder egnede
handicaptoiletfaciliteter og handicapparkering. Opfyldes dette ikke, forelægges sagen for udvalget for
forebyggelse og sammenhæng.

Flytning mellem planlægningsområder
Administrationens kompetence er begrænset til at kunne behandle ansøgninger om flytning mellem
planlægningsområder efter nedenstående kriterier:


Ved flytning mellem planlægningsområder er det en forudsætning, at lægedækningen i de involverede
planlægningsområder ikke skævvrides. Forudsat dette, skal de nye lokaler være tilgængelige for
mennesker med funktionsnedsættelser. Opfyldes disse krav ikke, forelægges sagen for udvalget for
forebyggelse og sammenhæng.

Det skal bemærkes, at forskellen på flytning inden for og mellem planlægningsområder går på rækkevidden
af delegation fra udvalg til administration.

Vurdering af tilgængelighed i forbindelse med bedømmelse af lokaler ved ansøgning til nye kapaciteter
Administrationens kompetence er begrænset til at kunne bedømme indkomne ansøgninger til nye kapaciteter
efter nedenstående kriterier:


Ved nyetablering af en praksis forudsættes, at reglerne i den til enhver tid gældende byggelovning
følges. Er dette ikke tilfældet, forelægges sagen for udvalget for forebyggelse og sammenhæng.

Det skal bemærkes, at forslaget opstiller begrænsningen på rækkevidden af delegationen fra udvalg til
administration. Ved uddelegering får administrationen udelukkende mulighed for at godkende den del af
ansøgningen, der vedrører tilgængelighed, såfremt ansøger via skema dokumenterer, at der er fuld
tilgængelighed.

Opdaterede skemaer
Det fremgår af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside (bygningsreglementet.dk), at
Bygningsreglementet 2018 (BR18) trådte i kraft den 1. januar 2018. Frem til den 30. juni 2018 er det muligt at
vælge at anvende BR15 ved ansøgning om byggetilladelse.

Center for Sundhed har bedt Center for Ejendomme om faglig bistand til at opdatere flytteskemaerne, som
anvendes ved flytteansøgninger og bedømmelse af ansøgninger om kapaciteter.

Center for Ejendomme har oplyst, at Statens Byggeforskningsinstitut vil udarbejde en anvisning til
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beføjelser
til administrationen
tileratikke
tildele
og flytte
udarbejdet
endnu.lægekapaciteter
Den forventes at blive tilgængelig medio
Bilag2018.
2 - TrafikSide -19
af
24
Bygge- og Boligstyrelsen er derudover i gang med at udarbejde vejledninger til
bygningsreglementet.

Det er forventningen, at administrationen forelægger udvalget reviderede skemaer på mødet den 20. juni
2018, forudsat anvisningen til bygningsreglementet er offentliggjort.
KONSEKVENSER
Godkender udvalget ikke retningslinjerne for administrationens behandling af flyttesansøgninger, vil udvalget
skulle godkende alle ansøgninger om flytning, indtil retningslinjerne er godkendt. Dette vil betyde, at de
praktiserende læger kommer til at vente i længere tid på at få svar på deres ansøgning og kan risikere at
miste de lokaler, som de forventer at kunne leje.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Udvalget vil løbende blive orienteret om sager om flytning af almen praksis.
Sagen forelægges forretningsudvalget den 12. juni 2018 og regionsrådet den 19. juni 2018.
DIREKTØRPÅTEGNING
Else Hjortsø/Bettina Skovgaard
JOURNALNUMMER
18001836
Bilagsfortegnelse
1.
Protokol RR
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Enhed for
Bilag 2 - Side -20 af 24
Praksisoverenskomster
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Telefon 3866 6000
Mail csu@regionh.dk
Web www.regionh.dk
18017488
Dato: 28. juni 2018

Retningslinjer for Administrationens behandling af ansøgning om flytning af almen læge praksis
Lovgrundlag
I henhold til sundhedsloven og overenskomst om almen praksis skal praktiserende læger, der ønsker at flytte deres praksis ansøge regionsrådet. Ansøgninger om flytning af
praksis skal ifølge sundhedsloven godkendes, med mindre flytningen ændrer forudsætningerne for praksisplanen eller er i strid med denne.
Regionsrådet godkendte den 19. juni 2018 følgende retningslinjer for flytning af
praksis:
Flytning inden for samme planlægningsområde
Administrationens kompetence er begrænset til at kunne behandle ansøgninger om
flytning inden for samme planlægningsområde efter nedenstående kriterier:
•

Ved flytning inden for samme planlægningsområde følges overenskomstens bestemmelser dvs., det tilstræbes, at klinikken er tilgængelig for bevægelseshæmmede, herunder egnede handicaptoiletfaciliteter og handicapparkering.

Opfyldes dette ikke, forelægges sagen for udvalget for forebyggelse og sammenhæng.
Flytning mellem planlægningsområder
Administrationens kompetence er begrænset til at kunne behandle ansøgninger om
flytning mellem planlægningsområder efter nedenstående kriterier:
•

Ved flytning mellem planlægningsområder er det en forudsætning, at lægedækningen i de involverede planlægningsområder ikke skævvrides. Forudsat dette, skal de nye lokaler være tilgængelige for mennesker med funktionsnedsættelser.

Opfyldes disse krav ikke, forelægges sagen for udvalget for forebyggelse og sammenhæng.
Vurdering af tilgængelighed i forbindelse med bedømmelse af lokaler ved ansøgning til nye kapaciteter

Møde
for forebyggelse
og sammenhæng d. 28-11-2018
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af beføjelser
til-administrationen
til at tildele
forebyggelse
og sammenhængs beslutning af 28. november 2018 om delegation af
flytte
lægekapaciteter
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3 - Side
-2 af 2
Bilag 2 - Side -21 af 24
Administrationens kompetence er begrænset til at kunne bedømme indkomne ansøgninger til nye kapaciteter efter nedenstående kriterier:
•

Ved nyetablering af en praksis forudsættes, at reglerne i den til enhver tid
gældende byggelovning følges.

Er dette ikke tilfældet, forelægges sagen for udvalget for forebyggelse og sammenhæng.
Det skal bemærkes, at forslaget opstiller begrænsningen på rækkevidden af delegationen fra udvalg til administration. Ved uddelegering får administrationen udelukkende mulighed for at godkende den del af ansøgningen, der vedrører tilgængelighed, såfremt ansøger via skema dokumenterer, at der er fuld tilgængelighed.
Klage over regionens afgørelse
Afgørelserne kan ikke påklages. Hvis lægen mener, at afgørelsen ikke er truffet i overensstemmelse med lovens bestemmelser, kan der rettes henvendelse til Ankestyrelsen,
Teglholmsgade 3, 2450 København SV.
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UDKAST
Tildeling og flytning af kapaciteter på almen lægeområdet
Tildeling af nye kapaciteter
Administrationen får beføjelse til at bedømme ansøgninger til de af regionen opslåede
kapaciteter efter nedenstående kriterier:
•
•

•

Ved fuld tilgængelighed kan kapaciteten tildeles.
Ved etablering af praksis i nybyggeri eller i lokaler, hvor der sker væsentligt
ombygning, forudsættes, at reglerne i den til enhver tid gældende byggelovning følges. Det er kommunalbestyrelsen, der er bygningsmyndighed, og som
træffer afgørelse efter bygningsreglementet.
Ved tildeling af kapacitet, hvor lægen ønsker at drive praksis fra eksisterende
lokaler uden væsentlig ombygning, tilstræbes i videst mulig omfang forbedring af tilgængeligheden for mennesker med funktionsnedsættelser. Ansøgeren vil blive opfordret til at kontakte "God Adgang" mhp. på vurdering af mulige forbedringstiltag.

Flytning af praksis
Administrationen får beføjelse til at godkende ansøgninger om flytning efter nedenstående kriterier:
•
•

Ved flytning af praksis må der ikke ske en skævvridning af lægedækningen i
det/de berørte planlægningsområder.
Ved flytning af praksis skal tilgængeligheden i de nye lokaler i videst muligt
omfang tilstræbes forbedret for mennesker med funktionsnedsættelser. Ansøgeren vil blive opfordret til at kontakte "God Adgang" mhp. på vurdering af
mulige forbedringstiltag.

Sker der en forringelse for mennesker med funktionsnedsættelser, imødekommes ansøgningen ikke.
I alle sager gælder, at der vil blive foretaget en vurdering af antallet af praksis med tilgængelighed for mennesker med funktionsnedsættelser i planlægningsområdet.
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Reglerne om flytning af praksis
Reglerne om flytning af lægepraksis og tilgængelighed i almen praksis fremgår af henholdsvis sundhedsloven, overenskomst om almen praksis, praksisplanen for almen
praksis og den gældende byggelovgivning.
Af sundhedslovens § 57b fremgår følgende vedr. placering og flytning af praksis:
”Stk. 1
Regionsrådet fastsætter på baggrund af praksisplanen vedrørende almen praksis, jf. §
206 a, placeringen af de praksis, hvorfra der i henhold til et ydernummer ydes vederlagsfri behandling til personer omfattet af sikringsgruppe 1, jf. § 60, stk. 1.
Stk. 2
En indehaver af et ydernummer, der ønsker at flytte praksis, skal indhente regionsrådets godkendelse. Godkendelse skal meddeles, hvis flytningen ikke ændrer forudsætningerne for praksisplanen eller er i strid med denne, jf. § 206 a.
Det er således regionsrådet, der beslutter antal af praktiserende læger, og hvor kapaciteterne placeres. I praksisplanen inddeles regionen i planlægningsområder svarende til
kommunerne/bydele i regionen.
Overenskomst om almen praksis
Af § 5 fremgår det vedr. flytning
"Læger, der ønsker at flytte praksis, skal, jf. sundhedslovens § 57b, stk. 2, indhente regionens godkendelse. Regionen skal godkende flytninger, som ikke ændrer forudsætningerne for praksisplanen eller er i strid med denne ”.
Af § 47 fremgår det vedr. adgangsforhold og indretningsforhold, at:
”Stk. 1
Alle læger skal tilstræbe, at deres konsultationslokaler er tilgængelige for bevægelseshæmmede, og at der er handicapegnede toiletfaciliteter. Endvidere skal alle læger,
hvor det er muligt, tilstræbe, at der er adgang til handicapparkering i nærheden af
praksis.
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Stk. 2
Ved nybygning og væsentlig ombygning af praksis er det et krav, at der etableres adgangsforhold i henhold til byggelovgivningens regler.”
Ifølge bygningsreglementet skal lægerne søge om tilladelse til nybygninger og væsentlige ombygninger. Det er kommunalbestyrelsen, der er bygningsmyndighed, og som
træffer afgørelse efter bygningsreglementet.
I praksisplan for almen praksis 2015-2019 anbefales: "At den fysiske tilgængelighed
løbende forbedres, bl.a. i forbindelse med flytning."

Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet.
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REGIONSRÅDET
Tirsdag den 9. januar 2018
Kl. 17.00
Regionsgården i Hillerød, rådssalen
Møde nr. 1

Medlemmer:
Sophie Hæstorp Andersen (A)
Leila Lindén (A)
Kim Rockhill (A)
Hanne Andersen (A)
Özkan Kocak (A)
Erik R. Gregersen (A)
Flemming Pless (A)
Susanne Due Kristensen (A)
Jesper Clausson (A)
Lars Gaardhøj (A)
Martin Baden (A)
Charlotte Holtermann (A)
Maria Gudme (A)

Karin Friis Bach (B)
Stinus Lindgreen (B)
Annette Randløv (B)
Hans Toft (C)
Per Tærsbøl (C)
Christoffer B. Reinhardt (C)
Karsten Skawbo-Jensen (C)
Line Ervolder (C)
Jens Mandrup (F)
Peter Westermann (F)
Karoline Vind (F)
Niels Høiby (I)
Jacob Rosenberg (I)
Henrik Thorup (O)
Finn Rudaizky (O)
Freja Södergran (O)

Afbud:

Karsten Skawbo-Jensen – stedfortræder Erik Lund
Henrik Thorup – stedfortræder Kristian Tørning
Finn Rudaizky – stedfortræder Isabella Sara Sarchar
Randi Mondorf – ingen stedfortræder
Tormod Olsen – stedfortræder Susanne Langer
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Martin Geertsen (V)
Carsten Scheibye (V)
Anne Ehrenreich (V)
Randi Mondorf (V)
Peter Frederiksen (V)
Christine Dal (V)
Marianne Frederik (Ø)
Tormod Olsen (Ø)
Annie Hagel (Ø)
Torben Kjær (Ø)
Qasam Nazir Ahmad (Å)
Martin Schepelern (Å)

Fraværende:
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1. Ændring af styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden
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BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Partierne Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Radikale Venstre, Alternativet har indgået en konstitueringsaftale, der indebærer ændringer i regionens
udvalgsstruktur. Regionsrådsformanden forelægger på denne baggrund et forslag til ny styrelsesvedtægt.
Sager om ændring af styrelsesvedtægt kan forelægges direkte for regionsrådet uden forudgående
forelæggelse for forretningsudvalget.
Forslaget skal efter loven behandles 2 gange i regionsrådet med mindst 6 dages mellemrum.
INDSTILLING
Regionsrådsformanden anbefaler,


at regionsrådet lader forslag til ny styrelsesvedtægt (bilag 1) overgå til anden behandling på
regionsrådets møde den 30. januar 2018.

POLITISK BEHANDLING
Der var omdelt et ændringsforslag fra Enhedslisten til §11 stk. 5 i forslaget til styrelsesvedtægten:
”Ethvert medlem kan forlange afvigende meninger kort tilført beslutningsprotokollen. Det pågældende
medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt. Ved sager,
der skal fremsendes til anden myndighed eller til offentlig høring, gives der mulighed for korte
mindretalsudtalelser”.
Den oprindelige tekst:
Stk. 5. Ethvert medlem kan forlange afvigende meninger kort tilført beslutningsprotokollen og ved
sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve at denne samtidig gøres bekendt
med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne
med en begrundelse for sit standpunkt."
Ændringsforslaget fra Enhedslisten blev enstemmigt vedtaget.
Forslag til styrelsesvedtægt er herefter godkendt, og overgår nu til 2. behandling.
Karsten Skawbo-Jensen (C), Henrik Thorup (O), Finn Rudaizky (O), Randi Mondorf (V) og Tormod
Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Erik Lund (C), Kristian Tørning
(O), Isabella Sara Sarchar (O) og Susanne Langer (Ø).
SAGSFREMSTILLING
Af konstitueringsaftalen, der er vedlagt som bilag 2, fremgår en række politisk prioriterede
arbejdsområder i den valgperiode, der begynder nu. Der foreslås – udover forretningsudvalget - nedsat 6
stående udvalg med de opgave- og ansvarsområder, der fremgår af forslaget til styrelsesvedtægt:







Sundhedsudvalget
Udvalget for forebyggelse og sammenhæng
Social- og Psykiatriudvalget
Erhvervs- og vækst og forskningsudvalget
Miljø- og klimaudvalget
Trafikudvalget

Som i sidste valgperiode er styrelsesvedtægten baseret på Skanderborgmodellen. Det indebærer, at den
umiddelbare forvaltning af regionens anliggender, bortset fra forretningsudvalgets lovbestemte opgaver,
ligger i regionsrådet, mens de stående udvalg har politikformulerende og – opfølgende opgaver. Der
lægges dog op til, at regionsrådet delegerer kompetence på visse områder til fx udmøntning af puljebeløb
Side 4 af 5

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Punkt nr. 3 - Medlemsforslag fra Torben Kjær (Ø) - Ophævelse af udvalget for
forebyggelse og sammenhængs beslutning af 28. november 2018 om delegation af
beføjelser
til administrationen
til atforelægges
tildele og
lægekapaciteter
til udvalgene.
Sag med indstilling herom
påflytte
et kommende
regionsrådsmøde, da sagen skal
som har indseende med de almindelige administrative og økonomiske
Bilagforelægges
3 - Sidevia
-4forretningsudvalget,
af 32
forhold på alle regionens ansvarsområder. Af sagen vil tillige fremgå en oversigt over de områder, hvor
regionsrådet i sidste valgperiode har delegeret kompetence til udvalgene.
Den gældende styrelsesvedtægt er vedlagt som bilag 3. Forslaget til ny styrelsesvedtægt er sprogligt
moderniseret og der er indføjet et generelt afsnit om de stående udvalgs arbejde. Herudover er
beskrivelsen af de 6 stående udvalg og deres ansvarsområder ny.
Nedsættelsen af flere stående udvalg end hidtil indebærer en ændring af vederlagsregulativet, som
ligeledes forelægges efterfølgende.
Øvrige udvalg
Regionsrådet kan udover de stående udvalg nedsætte udvalg, som varetager bestemte, afgrænsede
opgaver eller som har forberedende eller rådgivende opgaver på bestemte områder – de såkaldte § 17
stk. 4 udvalg, da de er omtalt i den kommunale styrelseslovs § 17 stk. 4. I sidste valgperiode har udvalget
for det sammenhængende sundhedsvæsen været nedsat som § 17 stk. 4 udvalg. På det konstituerende
møde blev der som særlige udvalg nedsat



Udvalg om værdibaseret styring
Politiske følgegrupper for de store byggerier

Regionsrådet nedsatte på sit møde den 19. december 2017 et Dialogforum om Sundhedsplatformen
under forretningsudvalget.
KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer,at forslaget til ny styrelsesvedtægt overgår til 2. behandling.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser. Udgifter til vederlag
afholdes inden for budgettets rammer.
KOMMUNIKATION
Orientering om forslaget offentliggøres på hjemmesiden.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges for regionsrådet den 9. januar og den 30. januar 2018.
DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Henrik Møller
JOURNALNUMMER
18000156

BILAGSFORTEGNELSE
1. Revideret styrelsesvedtægt af 5.1.2018 incl underbilag
2. Konstitueringsaftale 21.november 2017
3. Nuværende styrelsesvedtægt - med rettelser vedtaget af RR den 14 juni 2016
4. Ændringsforslag fra Enhedslisten til styrelsesvedtægt
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STYRELSESVEDTÆGT
FOR
REGION HOVEDSTADEN
Kapitel 1
Regionsrådet
§ 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer, jfr. § 8 i lov om regioner mv., som senest bekendtgjort ved
lovbekendtgørelse nr. 319 af 28. marts 2017 (i det følgende benævnt regionsloven).
§ 2. Regionsrådet er Region Hovedstadens øverste myndighed, og fastlægger retningslinjerne for regionens
virksomhed.
Stk. 2. Regionsrådet har den umiddelbare forvaltning af regionens anliggender, bortset fra de opgaver, som
i henhold til loven varetages af forretningsudvalget.
Stk. 3. Regionsrådet behandler uden forudgående udvalgsbehandling rapporter fra Region Hovedstadens
databeskyttelsesrådgiver om rådgiverens arbejde, ligesom regionsrådet på samme vis behandler andre
spørgsmål, som databeskyttelsesrådgiveren forelægger rådet.
Stk. 4. Regionsrådet vedtager regionens budget og godkender dens regnskab.
Stk. 5. Regionsrådet fastlægger strategi for udviklingen på regionens ansvarsområder og godkender planer
og politikker for udviklingen af regionens virksomhed efter indstilling fra de stående udvalg.
Stk. 6. Regionsrådet fastlægger efter indstilling fra forretningsudvalget generelle administrative
retningslinjer for regionens virksomhed, herunder
- Kasse- og regnskabsregulativ
- Revisionsregulativ og
- Retningslinjer for ansættelse og afskedigelse af regionens personale
Stk. 7. Regionsrådet godkender aftaler med andre myndigheder.
Stk. 8. Regionsrådet vælger medlemmer til de udvalg, råd, nævn m.v., hvor Region Hovedstaden i henhold
til lovgivningen eller andre bestemmelser skal være repræsenteret.
§ 3. Regionsrådet vælger en formand og en første og anden næstformand.
§ 4. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af regionsrådets møder fastsættes i
regionsrådets forretningsorden.
§ 5. Regionsrådet kan i henhold til regionsloven, jf. lov om kommunernes styrelse, nedsætte særlige udvalg
- § 17 stk. 4 udvalg - til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende
funktioner for regionsrådet, forretningsudvalget og de stående udvalg. Regionsrådet bestemmer de særlige
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udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed. Som bilag 1 er vedlagt en oversigt over
de pr. januar 2018 nedsatte særlige udvalg.
Kapitel 2
Regionsrådsformanden
§ 6. Regionsrådsformanden varetager som øverste daglige leder af regionens samlede administration de
funktioner, der fremgår af regionslovens § 16, jfr. §§ 30-33 i lov om kommunernes styrelse.
Stk. 2. Regionsrådsformanden sørger for, at der i fornødent omfang indhentes erklæring fra
forretningsudvalget og de stående udvalg, inden regionsrådet træffer beslutning i en sag.
Stk. 3. Regionsrådsformanden påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødig
forsinkelse. Regionsrådsformanden kan af forretningsudvalget, de stående udvalg og af administrationen
forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.
Stk. 4. Regionsrådsformanden påser, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden
bevilling, og påser, at udgifter og indtægter føres i overensstemmelse med de af Økonomi- og
Indenrigsministeriet og regionsrådet fastsatte regler. Finder regionsrådsformanden, at en disposition ikke
har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for regionsrådet.
Kapitel 3
Forretningsudvalget
§ 7. Forretningsudvalget er regionens økonomiudvalg, der har ansvar for varetagelsen af regionens
økonomiske planlægning og forestår regionens samlede planlægningsopgaver, idet udvalget fastlægger de
generelle forudsætninger for de stående udvalgs planlægningsopgaver. Forretningsudvalget fungerer
desuden som personaleudvalg. Forretningsudvalgets opgaver på økonomiområdet fremgår af regionsloven.
Stk. 2 Forretningsudvalgets 15 medlemmer vælges blandt regionsrådets medlemmer. Formanden for
regionsrådet er født formand for forretningsudvalget.
§ 8. Forretningsudvalget har i henhold til regionsloven, indseende med de økonomiske og almindelige
administrative forhold inden for samtlige regionens administrationsområder. Det indebærer, at
forretningsudvalget har ansvar for de økonomiske og administrative forhold i regionen, og at alle sager,
som forelægges for regionsrådet, forelægges gennem forretningsudvalget, når de vedrører økonomi og
administration
Udvalget har udover de ovenfor nævnte områder også politikudviklende og politikopfølgende opgaver på
de områder, som ikke er henlagt til de stående udvalg, herunder bl.a.
•
•

Fastlæggelse af og opfølgning på driftsmål vedr. akutområdet/akuttelefonen 1813, herunder
kvalitetsmål og patienttilfredshed mv.
Kompetenceudvikling og relevant efteruddannelse af regionens medarbejdere
Kvalitetsfondsbyggerierne
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§ 9. Forretningsudvalget fastsætter regler om:
•
•

indberetninger fra regionens administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og
bevillingskontrol, og
i hvilket omfang regionens værdier skal forsikres.

Stk. 2. Forretningsudvalget fører tilsyn med
•
•
•

at forvaltningen af regionens kasser og regionens regnskabsføring er forsvarlig,
at regionens arkivalier opbevares på betryggende måde, og
løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner.
Kapitel 4

Stående udvalg
De stående udvalg i Region Hovedstaden har ikke som regionsrådet og forretningsudvalget del i den
umiddelbare forvaltning af regionens anliggender, herunder af driftsopgaver og anlægsopgaver.
De stående udvalgs opgave er at formulere forslag til den politik, som regionen skal føre på sine
ansvarsområder og at påse, at vedtagne politikker føres ud i livet. Udvalgene har også til opgave at følge op
på de vedtagne planer og politikker og at stille forslag om ændringer i fornødent omfang.
Udvalgene har ikke budgetansvar for deres ansvarsområder, men kan af regionsrådet få tillagt konkret
udmøntning af bestemte bevillingsbeløb. De stående udvalg kan endvidere få tillagt umiddelbar forvaltning
på bestemte dele af deres ansvarsområde ved delegation fra regionsrådet. De stående udvalg bidrager
efter anmodning fra forretningsudvalget til udarbejdelse af forretningsudvalgets budgetforslag inden for
deres ansvarsområder.
Regionsrådet drøfter en gang om året målene for de stående udvalgs og forretningsudvalgets arbejde.
§ 10. Der nedsættes følgende udvalg, der alle har 9 medlemmer, bortset fra Miljø- og klimaudvalget, som
har 7 medlemmer og Sundhedsudvalget, der har 11 medlemmer:
Sundhedsudvalg
Social- og psykiatriudvalg
Udvalg for forebyggelse og sammenhæng
Erhvervs- og vækst og forskningsudvalg
Miljø- og klimaudvalg
Trafikudvalg
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Stk. 2. De stående udvalg og forretningsudvalget har på det politikudviklende og politikopfølgende område
en forpligtelse til at inddrage borgere, patienter, pårørende, fagfolk, organisationer og andre relevante
aktører, i relevant omfang.
§ 11. Medlemmerne af stående udvalg vælges blandt regionsrådets medlemmer.
Stk. 2. Udvalgene vælger selv deres formand og næstformand. Ethvert medlem af udvalget er forpligtet til
at modtage valg til formand og næstformand.
Stk. 3. Udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Udvalgene er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen
af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal.
Stk. 4. Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden. Der er udarbejdet en standardforretningsorden
med tilhørende regler om foretræde.
Stk. 5. Ethvert medlem kan forlange afvigende meninger kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager,
der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve at denne samtidig gøres bekendt med
indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en
begrundelse for sit standpunkt.
§ 12. Hvis et udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden
iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af forretningsudvalget
og regionsrådets formand.

Sundhedsudvalget
Politikudviklende opgave:
Sundhedsudvalget skal i sit arbejde med bl.a. hospitalsplanen have fokus på indsatser, der sikrer, at
behandlingen på regionens hospitaler leveres til borgeren på et højt fagligt niveau – og på en måde, så den
fremmer helbredelse og varetagelse af egen sundhed ud fra den enkelte patients situation og behov.
Udvalget skal i sin politikformulerende rolle være med til at sikre, at alle borgere skal have lige god
behandling uanset, om deres sygdom er fysisk eller psykisk.
Udvalget skal bidrage til sikring af, at alle borgere i regionen kan få hurtig og kompetent hjælp ved akut
sygdom.
Udvalget skal bidrage til udviklingsarbejdet omkring at skabe en organisation og struktur på fødeområdet,
der kan sikre tilstrækkelig kapacitet til den forventede stigning i antal fødsler i regionen.
Udvalget skal arbejde med mulighederne for at inddrage pårørende som en ressource i behandlingsforløbet
og hvordan hensynet til børn som pårørende kan varetages ved behandling af forældre og søskende.
Udvalget skal vurdere yderligere initiativer på palliationsområdet, herunder også vurdere initiativer der kan
sikre en værdig død på hospice eller tilbud om støtte i eget hjem eller på hospitalerne – også til børn.
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Politikopfølgning på flg. opgaveområder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Driftsmål på sundhedsområdet overholdelse af ventetider og udredningsgaranti
Hospitalsplanen 2020
Akutområdet (Akuttelefonen 1813 og de fælles akutmodtagelser), jf. dog § 8
Tværpolitisk forhandlingsgruppe tilknyttet Akuttelefonen 1813
Fødeområdet (kapacitet) og udbredelse af kendt jordemoderordning
Anbefalingerne fra udvalget for sammenhængende patientforløb
Patientansvarlig læge
Indsatser i forhold til undersøgelse, behandling og rehabilitering på kræft-, hjerte- og
transplantationsområdet
Inddragelse af patienternes egne ressourcer i behandlingen
Varetage relationerne til Patientinddragelsesudvalget
Patientsikkerhed
Palliation
Kvalitet i servicetilbud og information til patienterne samt ekstern patienttransport

Social- og psykiatriudvalg
Politikudviklende opgave:
Et social- og psykiatriudvalg skal sætte overordnet retning og mål for udviklingen af psykiatrien. Udvalget
skal i sit arbejde have et bredt blik på, hvordan den regionale indsats bedst tilrettelægges, så den støtter
mennesker med psykiske lidelser.
Det gælder både i forhold til at sikre fokus på den behandling og de tilbud patienten modtager på
hospitalerne, men også i at sikre hensigtsmæssige overgange gennem inddragelse og bedre samarbejde
mellem psykiatri og somatik i forhold til mennesker, der lider af såvel psykiske som fysiske sygdomme.
Udvalget skal i sit politikudviklende arbejde med en ny flerårig handleplan for psykiatrien blandt andet
arbejde videre med et øget fokus på de pårørende i psykiatrien, og hvordan de kan bruges som en
ressource og sikres inddragelse i behandlingsforløbet. Her skal der være speciel fokus på børnene, når det
er dem, der er de pårørende.
Der skal arbejdes med bedre overgange mellem børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien, samt
igangsættes initiativer, der skal nedbringe tvang og overdødelighed blandt psykiatriske patienter – særligt
patienter med et misbrug.
Der skal desuden styrkes og videreudvikles på konceptet for ”Huset for Psykisk Sundhed”. Herunder med
fokus på nedtrapning af uhensigtsmæssigt medicinbrug hos borgere.
Udvalget arbejder med udvikling af den årlige rammeaftale med kommunerne på det sociale område,
herunder med henblik på drøftelse af kvalitet og udvikling i de højt specialiserede sociale tilbud.
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Udvalget har en løbende dialog med bestyrelser for de selvejende sociale institutioner, som regionen har
indgået driftsoverenskomst med og med regionens egne sociale tilbud, herunder med repræsentanter for
brugere og pårørende.

Politikopfølgning på flg. opgaveområder:
•
•
•
•
•
•
•

Handleplan for psykiatrien, herunder erfaringsopsamling med ikke medicinske metoder og en
helhedsorienteret tilgang til behandling
Overgange mellem børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien
Indsats for patienter med samtidig psykisk og somatisk sygdom, herunder indsats mod misbrug.
Kortlægning af udviklingen i den kommunale og den regionale psykiatriindsats, herunder
kommunernes hjemtagelse af færdigbehandlede.
Inddragelse af pårørende i psykiatrien
Kvalitet i servicetilbud
Driftsmål på psykiatriområdet, herunder overholdelse af ventetider, udredningsgaranti og
anvendelse af tvang
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Udvalg for forebyggelse og sammenhæng
Politikudviklende rolle:
Nedsættelsen af udvalg for forebyggelse og sammenhæng har til formål at styrke det tværgående
samarbejde om borgeren. Den regionale indsats på sundhedsområdet handler ikke kun om den behandling,
patienten modtager på hospitalerne, men også om de tilbud vedkommende får derhjemme – i samarbejde
med kommune, praktiserende læge m.fl.
Udvalget har derfor en vigtig opgave i at politikudvikle på, hvad regionen kan gøre for at skabe et
sammenhængende sundhedsvæsen i borgerens nærmiljø.
Samarbejdet med kommunerne omkring det systematiske udviklingsarbejde med forebyggelse vil også
være et indsatsområde for udvalget, blandt andet for at undgå unødvendige genindlæggelser.
Udvalget skal også arbejde for at forebygge ulighed i sundhed ved blandt andet at opretholde fokus på
hjælp til de mest udsatte borgere i regionen eksempelvis psykisk sårbare.

Politikopfølgning på flg. opgaveområder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forebyggelse
Ulighed i sundhed
Medicinanvendelse
Praksissektoren
Sundhedsaftalen
Sundhedshuse
Overgang mellem region og kommune for patienterne
Varetage relationerne til Sundhedskoordinationsudvalget, Regionshandicaprådet og
Praksisplansudvalget, Patientinddragelsesudvalget
Genindlæggelse
Driftsmål på det tværsektorielle område, herunder forebyggelse
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Erhverv og vækst og forskningsudvalget:
Politikudviklende opgave:
Visionen for hovedstadsregionen er at være den grønne og innovative metropol med høj vækst og
livskvalitet, samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau.
Region Hovedstaden har et politisk mål om at videreudvikle de ekspansive vidensmiljøer, hvor fokus er på
at generere ny viden og innovative løsninger, som vises gennem kongeindikatoren ”Hjemtagning af
eksterne midler”.
For at realisere visionen skal Regionsrådet skal hvert fjerde år formulere en strategi for at skabe vækst og
udvikling i regionen. Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) handler om at skabe livskvalitet,
men også om at skabe gode betingelser for erhvervslivet, så det baner vejen for internationale
investeringer, arbejdspladser, fokus på uddannelse, digitalisering og økonomisk vækst i Greater
Copenhagen.
Udvalget skal i sit politikformulerende arbejde med ReVUS have fokus på,
- at Region Hovedstaden fortsætter sin tradition for samarbejde mellem regionen og private aktører. Dette
både i forhold til OPP- samarbejde, udlicitering, forskningssamarbejde o. lign.
- at der sikres arbejdskraft i regionen bl.a. ved at igangsætte initiativer, der sikrer unge uddannelse specielt
i forhold til erhvervsuddannelserne.
- at videreudvikle samarbejdet med blandt andet erhvervsskolerne, virksomheder og kommunerne,
herunder også tage nye initiativer, der kan øge rekrutteringen.
- at sætte en retning for, hvordan digitale løsninger skal bidrage til løsningen af samfundsmæssige
problemer i Greater Copenhagen til gavn for borgere, myndigheder og erhvervsliv.
Udvalget vil også fokusere på at skabe gode vilkår for at fremme forskning, som skal udmønte sig i en
forskningsstrategi for samarbejde mellem lægepraksis, hospitaler, uddannelsesinstitutioner og/eller private
virksomheder, herunder sundhedspersonalets egne forskningsinitiativer.

Politikopfølgning på flg. opgaveområder:
•
•
•
•
•
•

Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS)
Smart vækst, herunder digital infrastruktur, digitale kompetencer og strategi for den smarte vækst
Kreativ vækst, herunder internationale kultur- og sportevents og kreative erhverv
Sund vækst, herunder lifescience og understøttelse af klinisk forskning i samarbejde med industrien
Kompetent arbejdskraft og internationalisering
Uddannelsesplanlægning
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•
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Sociale klausuler (løn- og ansættelsesvilkår for byggerier i Region Hovedstaden)
Turisme og erhvervsfremme, herunder tiltrækning af virksomheder og arbejdspladser
Sundheds- og velfærdsteknologi
Forskningsstrategi for regionen
Samarbejde med virksomheder om afprøvning af medicin og teknologi (OPI)
Partnerskaber og forskningssamarbejder med universiteter, lægepraksis, hospitaler og
virksomheder mv. (OPP mv.)
Personlig medicin
Brugen af sundhedsdata i samarbejde med eksterne parter
Innovation, herunder medarbejderdrevet innovation og innovation I samarbejde med eksterne
samarbejdspartnere
Relationer til Greater Copenhagen and Skåne Committee
Relationer til Vækstforum
Relationer til STRING

Miljø- og klimaudvalget
Politikudviklende opgave:
Miljø- og klimaudvalget skal i sit udviklingsarbejde være med til at realisere visionen om regionen som en
grøn og innovativ metropol både i geografien og regionen som egen virksomhed.
Miljø- og klimaudvalget skal være med til at sætte fokus på regionens indsats for at mindske
miljøbelastning på regionens egne virksomheder og institutioner. Det betyder også, at udvalget skal kigge
nærmere på, hvilke løsninger og tiltag, der kan være til gavn for vores miljø samt understøtte grønne
indkøb. Udviklingen vises gennem kongeindikatoren CO2.
Udvalget vil blandt andet være med til at holde fokus på, at Region Hovedstadens store byggeopgaver på
hospitalerne påvirker klimaet mindst muligt eksempelvis via lavt energiforbrug, fornuftigt valg af
byggematerialer, begrænset vandforbrug og ressourcebevidst spildevandshåndtering.
Udvalget skal være politikudviklende på det strategiske væksttema i ReVUS om grøn vækst med henblik på
erhvervsvækst inden for bl.a. klimatilpasning, cirkulær økonomi, ressourceeffektivitet, energi,
jordforurening og grundvandsbeskyttelse.

Politikopfølgning på flg. opgaveområder:
•
•
•
•
•

Råstofplan
Jordforureningsindsats og drikkevandsbeskyttelse
Grøn vækst, herunder klima, ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi
FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
Grønne indkøb
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Erfaringsopsamling omkring klima, lavt energiforbrug, byggematerialer og spildevandshåndtering
fra nye hospitalsbyggerier og renoveringsprojekter
Trafikudvalg

Politikudviklende opgave:
Trafikudvalget skal være med til at sikre en effektiv og bæredygtig mobilitet i hovedstadsregionen.
Trafikudvalget tager i sin politikudviklende opgave afsæt i den fælles trafikplan for Hovedstadsregionen, der
blev vedtaget i 2016. Udvalget skal i sit arbejde være med til at sikre en velfungerende kollektiv trafik i
regionen, der aflaster trængselsproblemer og sikrer mobilitet på tværs af regionen også i tyndt befolkede
områder, bl.a. let adgang til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og hospitaler.
Udvalget skal bidrage til at fremme indsatsen for bæredygtig og grøn mobilitet for at bidrage til målet om
at blive fossilfri i 2050. Udvalget kan i den forbindelse inddrage overvejelser om, hvordan man kan
nedsætte miljøbelastningen i områder præget af støj og røg på trafikområdet ved nye vejforbindelser ved
brug af kollektiv trafik og elbiler. Derudover kan udvalget også være med til at pege på, hvordan man når i
mål med at udfase dieselbusser i regionens drift og erstatte dem med el-busser eller lignende frem mod
2030.
Endelig falder udviklingsarbejdet omkring at udbrede netværket af supercykelstier til hele regionen også
ind under udvalgets politikudviklende opgaver.

Politikopfølgning på flg. opgaveområder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kollektiv trafik
Strategisk trafikplanlægning, herunder arbejdet for en styrket koordinering af den kollektive trafik
Letbanen
Nye stationer og trafikale forbindelser
Samlet trafik- og mobilitetsplan for hovedstadsregionen
Bæredygtig og grøn mobilitet
Supercykelstier
Indsats for elbiler og andre grønne drivmidler
Relationerne til Movia, Hovedstadens Letbane og DOT
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Bilag 1 til styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden

Pr. januar 2018 er følgende særlige udvalg (§ 17 stk. 4 udvalg) nedsat:
•

Dialogforum vedr. Sundhedsplatformen – nedsat under forretningsudvalget

•

Udvalg vedr. værdibaseret styring - nedsat under forretningsudvalget

Herudover der under forretningsudvalget nedsat en række politiske følgegrupper vedr. de store byggerier i
Region Hovedstaden:

•

Politisk følgegruppe vedr. Det Nye Rigshospital

•

Politisk følgegruppe vedr. BørneRiget

•

Politisk følgegruppe vedr. Nyt Hospital Herlev

•

Politisk følgegruppe vedr. Nyt Hospital Hvidovre

•

Politisk følgegruppe vedr. Ny Retspsykiatri Sct. Hans

•

Politisk følgegruppe vedr. Nyt Hospital Nordsjælland

•

Politisk følgegruppe vedr. Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

•

Politisk følgegruppe vedr. Nyt Hospital Glostrup
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Konstitueringsaftale for Region Hovedstaden for 2018-2021

Tiltrædende aftalen er: Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet
Denne aftale indeholder de højest prioriterede fokusområder for regionsrådet de næste 4 år og
indeholder arbejdsdelingen på fokusområderne mellem udvalg og regionsrådet. Vedlagte aftale
forpligter alle partierne sig til at overholde og bakke op om.
Eventuelle ændringer eller udvidelser skal derfor ske i enighed efter drøftelse mellem partierne.
Visionerne for Region Hovedstaden
Partierne er enige om, at Region Hovedstaden skal have et stærkt offentligt sundhedsvæsen med fri
og lige adgang for alle, med et stort fokus på hurtig opsporing og diagnosticering, hurtig behandling
- også på sundhedsfremme og forebyggelse.
Regeringen har i oktober 2017 valgt at suspendere 2 % produktivitetskravet. Det vil have stor værdi
for vores personale og vores planlægning. Vi ønsker et sundhedsvæsen, der bliver målt på den værdi,
vi skaber for patienterne inden for de økonomiske rammer, vi har. Der er derfor brug for at Region
Hovedstaden fremover arbejder for en bredere udbredelse af en mere værdibaseret måling i forhold
til hospitalernes effektivitet. Herudover skal der være en tydelig vejledning til patienterne ved retten
til det udvidede frie sygehusvalg. Partierne vil arbejde for, at der ikke bliver foretaget unødvendige
processer, dokumentationskrav og kontroller i sundhedsvæsenet, og fortsætte arbejdet med
afbureaukratisering.
Region Hovedstaden indførte i 2016-2017 regionens nye it-system - Sundhedsplatformen. Et af
hovedargumenterne for at indføre systemet var at sikre bedre patientsikkerhed.
Efter at alle hospitalerne er kommet på systemet, har vi måtte konstatere, at den implementeringsplan
der var præsenteret, var for optimistisk. Der er behov for, at der arbejdes på løsninger på flere
niveauer. Der er behov for dialog og åbenhed med de sundhedsfaglige grupper for at vi kan komme
igennem implementeringsperioden. Som politisk ansvarlige for projektets videreførelse vil vi følge
udrulningen og optimeringen af systemet tæt i Forretningsudvalget. Der nedsættes derfor en
følgegruppe under forretningsudvalget. Dette for at sikre politisk opbakning til de politisk besluttede
mål om, at det skal blive lettere at være patient, lettere at være medarbejder.
Både i forhold til tekniske ændringer og tilpasninger af systemet i forhold til arbejdsdeling
faggrupperne igennem, men i lige så høj grad, at der sættes ind på de enkelte hospitaler for at sikre
opbygning og tilpasning af effektive arbejdsgange, der passer de enkelte specialer.
Vil vi på baggrund af Rigsrevisions rapport om Sundhedsplatformen følge op på situationen og
efterfølgende drage de eventuelle konsekvenser.
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Partierne er enige om at et vigtigt mål i perioden er, at der arbejdes videre for at få bedre
sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer og specialer. Udvalget for Sammenhængende
Behandling udarbejdede i september 2017 12 anbefalinger. Der er enighed om, at der skal arbejdes
videre med at realisere disse 12 anbefalinger – herunder Patientansvarlig Læge.
Der skal i perioden arbejdes med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, og hvordan disse kan
implementeres i regionens fremtidige arbejde.
Mere demokrati
Partierne vil arbejde for, at Region Hovedstaden styrkes som demokratisk institution. Derfor skal der
arbejdes med øget patient- og borgerdeltagelse herunder forsøg med nye former for
borgerinddragelse.

Partierne er enige om følgende væsentlige politiske mål i valgperioden

Forretningsudvalget:
Forretningsudvalget er regionens økonomiudvalg, der forestår den økonomiske planlægning og de
samlede planlægningsopgaver i regionen. I perioden er partierne enige om, at de vigtige
indsatsområder for udvalget er:
-

Sundhedsplatformens implementering skal følges, så de politiske mål med systemet om at
sikre, at det bliver lettere at være patient, lettere at være medarbejder og at højne kvaliteten
og patientsikkerheden nås. Der etableres et dialogforum under Forretningsudvalget med
repræsentanter fra hospitalerne, Center for IT, medico og telefoni, medarbejderorganisationer
mfl..

-

Akutområdet/akuttelefonen, ved at der løbende følges op i forhold til efterlevelse af de
fastsatte kvalitetsmål og patienttilfredshed mv.

-

En ny værdibaseret styring af regionen

Medarbejderne i regionen skal have relevant efteruddannelse. Ved at sikre de rigtige kompetencer
hos alle personalegrupper understøttes kvaliteten i det arbejde, der udføres.
Udvalg for forebyggelse og sammenhæng:
Region Hovedstaden anser det som et vigtigt udviklingsmål at arbejde systematisk med forebyggelse
sammen med kommunerne for blandt andet at undgå unødvendige genindlæggelser.
Region Hovedstaden skal arbejde systematisk med at forebygge ulighed i sundhed. Vi ønsker at
opretholde fokus på hjælp til de mest udsatte borgere i regionen eksempelvis psykisk sårbare ved at
udbygge og videreudvikle eksisterende indsatser som for eksempel tværfaglige gadeplansteams.
Der ønskes en større sammenhæng mellem den regionale og kommunale del af sundhedsvæsenet.
Partierne ønsker at regionen får en klar strategi for, hvordan dette skal skabes – herunder planer for
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etablering af sundhedshuse, der kan tilbyde relevante sundhedsydelser i nærmiljøet. Dette bør ske i
regi af den kommende sundhedsaftale.
Der er fokus på at forebygge genindlæggelse på grund af forkert medicinering ønskes et fokus på
uhensigtsmæssig medicinanvendelse.
Miljø og klima udvalget:
Der skal i perioden være øget fokus på miljøbelastning fra regionens egne virksomheder og
institutioner, samt arbejde på, hvordan denne kan nedbringes til gavn for vores miljø samt understøtte
grønne indkøb.
Region Hovedstaden skal gennemføre de store byggeopgaver, så de kommende hospitaler påvirker
klimaet mindst muligt eksempelvis via lavt energiforbrug, fornuftigt valg af byggematerialer,
begrænset vandforbrug og ressourcebevidst spildevandshåndtering.
Sundhedsudvalget:
Det er målet med Hospitalsplan 2020, at alle borgere skal have lige god behandling uanset, hvor de
bor, og om deres sygdom er fysisk eller psykisk. Forligspartierne ønsker at fastholde princippet om,
at både nærhed og kvalitet er vigtig, så patienterne møder den højeste kvalitet i behandlingen så tæt
på, hvor de bor som muligt.
Partierne bakker desuden op om et enstrenget akutsystem, der skal sikre hurtig hjælp af høj kvalitet.
Det skal sikres at alle borgere i regionen kan få hurtig og kompetent hjælp ved akut sygdom. Specielt
skal der fokus på akuttelefonen og de nye Fælles Akutmodtagelser, hvor det er vigtigt at få
speciallægerne i front. Her skal medarbejderne involveres i forandringsprocessen.
Vi ønsker at få løst den nuværende faglige uenighed om organiseringen af akuttelefonen 1813. Vi vil
nedsætte en tværpolitisk forhandlingsgruppe, der skal genoptage dette arbejde med henblik på at få
flere læger med speciale i almen medicin tilknyttet 1813 og snarest muligt at finde et kompromis, der
vil tilfredsstille de relevante parter.
Partierne er enige om at prioritere det øgede antal fødsler i regionen. Der skal åbnes en ny
fødeafdeling på Bispebjerg Hospital, hvis der er fagligt belæg for det. Der skal i perioden arbejdes
med at udbredes ”kendt jordemoder ordning” initiativet på flere af regionens fødeafdelinger.
Øget fokus på de pårørende og, hvordan de kan bruges som en ressource og sikres inddragelse i
behandlingsforløbet. Her skal der være speciel fokus på børnene og de udfordringer de har, når det er
dem, der er de pårørende.
Der foretages en gennemgang af hospitalernes service til patienterne på tværs af regionen. Dette sker
i form af et kvalitetseftersyn blandt tilbud af madordninger til blandt andet underernærede patienter,
ekstern patienttransport, telefonisk, fysisk tilgængelighed samt information til patienter og pårørende.
Vi arbejder i Region Hovedstaden med at styrke og udbrede brugen af palliativ behandling. Den
palliative indsats skal fremme livskvaliteten hos patienter, som er døende, og skal ikke kun være
afgrænset til kræftpatienter. Derfor er partierne enige om at se på yderligere initiativer, der kan sikre
en værdig død med mulighed for hospicepladser eller tilbud om støtte i eget hjem eller på hospitalerne
– også til børn.
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Der skal ske en yderligere prioritering af indsatser i forhold til kræft, hjerter og transplantation – både
i forhold til undersøgelser, behandling og rehabilitering. I dette arbejde i det midlertidige udvalg skal
involveres klinikere og patienter i tilrettelæggelsen af arbejdet. Region Hovedstaden har den bedste
overlevelse på kræft og hjertesygdomme i Danmark. Det fremtidige arbejde skal understøtte den
udvikling.
Særligt udvalg for værdibaseret styring:
Der skal i denne periode arbejdes struktureret i regi af det særlige udvalg for værdibaseret styring
med at finde nye veje for at sikre god kvalitet og den behandling, der giver størst værdi for patienterne.
Der er allerede igangsat 9 projekter, der alle skal følges op og sikres evaluering i forhold til udbredelse
af gode resultater i resten af regionen.

Erhverv- og vækst og forskningsudvalget:
Region Hovedstaden vil fortsætte sin årelange tradition for samarbejde mellem regionen og private
aktører. Dette både i forhold til formelt OPP- samarbejde, udlicitering, forskningssamarbejde o.lign.
Der skal sikres arbejdskraft i regionen. Derfor skal der igangsættes initiativer, der sikrer unge
uddannelse specielt i forhold til erhvervsuddannelserne, således at erhvervsuddannelserne bliver
førstevalg for flere unge. Samarbejdet om Copenhagen Skills med erhvervsskolerne, virksomheder
og kommunerne skal videreføres, og der skal tages nye initiativer, der kan øge rekrutteringen.
Byggerierne i regionen skal fortsat ske på overenskomstmæssige og socialt ansvarlige løn- og
ansættelsesvilkår.
Greater Copenhagen skal styrkes i forhold til at tiltrække flere virksomheder og arbejdspladser.
Regionen skal fokusere på at give gode vilkår til at fremme forskning. Vi savner særligt viden om
evidens i forhold til medicin til børn og udvikling. Region Hovedstaden er en stærk partner inden for
sundhedsforskning. Det er ønsket at bevare denne position og partierne skal arbejde for at understøtte
forskningssamarbejder, der udføres i samarbejde mellem lægepraksis, hospitaler,
uddannelsesinstitutioner og/eller private virksomheder. Dette gælder også ved sundhedspersonalets
egne forskningsinitiativer.
Social og Psykiatriudvalg:
Partierne har som mål at styrke psykiatrien i perioden, herunder at sikre sammenhæng i behandlingen
for patienter, der lider af såvel psykiske som fysiske sygdomme. Derfor skal der i perioden udarbejdes
en ny 3-årig plan for udvikling af psykiatrien i Region Hovedstaden. I det arbejde skal indgå
erfaringer med ikke medicinske metoder og en helhedsorienteret tilgang til behandling.
Der ønskes et øget fokus på de pårørende i psykiatrien, og hvordan de kan bruges som en ressource
og sikres inddragelse i behandlingsforløbet. Her skal der være speciel fokus på børnene, når det er
dem, der er de pårørende.
Der skal arbejdes med bedre overgange mellem børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien,
samt igangsættes initiativer, der skal nedbringe tvang og overdødelighed blandt psykiatriske patienter
– særligt de misbrugende patienter.
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Der skal desuden styrkes og videreudvikles på konceptet for ”Huset for Psykisk Sundhed” (et
samarbejdsprojekt med Københavns Kommune). Herunder med fokus på nedtrapning af borgere med
uhensigtsmæssigt medicinbrug.
I perioden skal ske et samarbejde med kommunerne om kortlægning af udviklingen i den kommunale
og den regionale psykiatriindsats.
Trafikudvalg:
Partierne forpligter sig til at arbejde for den fælles trafikplan for Hovedstadsregionen, der blev
vedtaget i 2016.
Vi ønsker at sikre en velfungerende kollektiv trafik i regionen, der aflaster trængselsproblemer og
sikrer mobilitet på tværs af regionen også i tyndt befolkede områder, bl.a. let adgang til
arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og hospitaler.
Partierne forpligter sig til at afdække, hvordan man kan nedsætte miljøbelastningen i områder præget
af støj, møg og røg på trafikområdet ved nye vejeforbindelser og ved brug af kollektiv trafik og elbiler.
Der er enighed om at bakke op om at udfase dieselbusser i regionens drift og erstatte dem med elbussen eller lignende frem mod 2030.
Vi vil fortsat arbejde for at udbrede netværket af supercykelstier til hele regionen.
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Udvalg:
Sundhedsudvalg, formandsposten besættes af Konservative
Social- og Psykiatriudvalg, formandspost besættes af Socialdemokratiet
Udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng, formandspost besættes af Alternativet
Erhvervs- og vækst og forskningsudvalg, formandspost besættes af Socialdemokratiet
Miljø- og Klimaudvalg, formandspost besættes af Socialdemokratiet
Trafikudvalg, formandsposten besættes af SF
Særligt udvalg: Værdibaseret patientbaseret styring: Radikale Venstre

Parterne er enige om at stemme ved det konstituerende regionsrådsmøde således at:
Socialdemokratiet besætter Regionsrådsformandsposten
1. Næstformand besættes af Dansk Folkeparti
2. Næstformand besættes af Radikale Venstre
Forretningsudvalget sammensættes af 15 medlemmer,
Heraf besætter Socialdemokratiet: 5
Heraf besætter De Konservative Folkeparti: 2
Heraf besætter Dansk Folkeparti: 1
Heraf besætter Det Radikale Venstre: 1
Heraf besætter SF: 1
Heraf besætter Å: 1
Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) formand besættes af Socialdemokratiet
Bestyrelsen for Trafikselskabet Movia, besættes af Konservative
Formand for Vækstforum i Hovedstaden, besættes af Socialdemokratiet
Medlem af Vækstforum i Hovedstaden besættes af Konservative
Næstformand i Copenhagen Capacity: Socialdemokratiet
Bestyrelsen for Copenhagen Capacity (medlem) besættes af SF, og Konservative
Næstformand i bestyrelsen for Wonderful Copenhagen besættes af Socialdemokratiet
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Bestyrelsen for Wonderful Copenhagen (medlem) besættes af Dansk Folkeparti
Næstformand i bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S (næstformand), besættes af Dansk
Folkeparti
Bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S (medlem), besættes af SF
Bestyrelsen for Gate 21 besættes af Socialdemokratiet
Bestyrelsen for Lokaltog A/S besættes af Konservative
Bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol, besættes af SF
Medlem af Greater Copenhagen and Skåne Komiteen besættes af Socialdemokratiet
Fire videnskabsetiske poster:
Næstformandspost: Socialdemokratiet
Næstformandspost: Dansk Folkeparti (Helst i A)
Næstformandspost: Socialdemokratiet
Næstformandspost: Konservative
Øvrige hverv fordeles som udgangspunkt forholdsmæssigt mellem aftalepartierne.

Politiske udvalg:
Sundhedsudvalg, næstformandspost besættes af Socialdemokratiet
Social- og Psykiatriudvalg, næstformandspost besættes af Alternativet
Udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng, næstformandspost besættes af Konservative
Erhvervs- og vækst og forskningsudvalg, næstformandspost besættes af Radikale
Miljø- og Klimaudvalg, næstformandspost besættes af Radikale
Trafikudvalg, næstformandspost besættes af Socialdemokratiet
Næstformand i særlig udvalg for værdibaseret styring besættes af Socialdemokratiet
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1

STYRELSESVEDTÆGT
FOR
REGION HOVEDSTADEN

Kapitel 1
Regionsrådet
§ 1.
§ 2.

Regionsrådet består af 41 medlemmer, jfr. § 8 i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner
m.v. (i det følgende kaldet regionsloven).
Regionsrådet er Region Hovedstadens øverste myndighed, og fastlægger
retningslinjerne for regionens virksomhed.

Stk. 2. Regionsrådet har den umiddelbare forvaltning af regionens anliggender bortset
fra de opgaver, som i henhold til loven varetages af forretningsudvalget.
Stk. 3. Regionsrådet vedtager regionens budget og godkender dens regnskab.

Stk. 4. Regionsrådet fastlægger strategi for udviklingen på regionens ansvarsområder og
vedtager planer og politikker for udviklingen af regionens virksomhed, herunder
-

Sundhedsplaner
Specialeplaner
Praksisplaner
Sundhedsberedskab og præhospital indsats
Regional vækst- og erhvervsudvikling
Jordforurening og råstofplanlægning
Forskningspolitik
Arbejdsmiljøpolitik
Løn- og personalepolitik
Indkøbspolitik og
Kommunikationspolitik

-

Kasse- og regnskabsregulativ
Revisionsregulativ og
Retningslinjer for ansættelse og afskedigelse af regionens personale

-

Sundhedsaftaler med kommunerne, og
Rammeaftaler med kommunerne på det sociale område

Stk. 5. Regionsrådet fastlægger generelle administrative retningslinjer for regionens
virksomhed, herunder

Stk. 6. Regionsrådet godkender aftaler med andre myndigheder, herunder
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§ 3.
§ 4.

2

Stk. 7. Regionsrådet vælger medlemmer til de udvalg, råd, nævn m.v., hvor Region
Hovedstaden i henhold til lovgivningen eller andre bestemmelser skal være
repræsenteret.

Regionsrådet vælger en formand og en første og anden næstformand, jfr. regionslovens §
9.
De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af regionsrådets møder
fastsættes i regionsrådets forretningsorden, jfr. regionslovens § 3.
Kapitel 2
Regionsrådsformanden

§ 5.
§ 6.

De nærmere regler om regionsrådsformandens opgaver i forbindelse med regionsrådets
mødevirksomhed fastsættes i forretningsordenen, jfr. regionslovens §§ 10 og 16, jfr. § 30
i lov om kommunernes styrelse.

Regionsrådsformanden varetager som øverste daglige leder af regionens samlede
administration de funktioner, der fremgår af regionslovens § 16, jfr. §§ 30-33 i lov om
kommunernes styrelse.

Stk. 2. Regionsrådsformanden sørger for, at der i fornødent omfang indhentes erklæring
fra forretningsudvalget og de stående udvalg inden regionsrådet træffer beslutning i en
sag.
Stk. 3. Regionsrådsformanden påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes
uden unødig forsinkelse. Regionsrådsformanden kan af forretningsudvalget, de stående
udvalg og af administrationen forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt
dem, og om sagernes ekspedition.
Stk. 4. Regionsrådsformanden påser, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres
uden fornøden bevilling, og påser, at udgifter og indtægter føres i overensstemmelse
med de af Økonomi- og Indenrigsministeriet og regionsrådet fastsatte regler. Finder
regionsrådsformanden, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel,
forelægges spørgsmålet for regionsrådet.
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Kapitel 3
Forretningsudvalget
§ 7.

Forretningsudvalgets 15 medlemmer vælges blandt regionsrådets medlemmer, jfr.
regionsloven § 13. Formanden for regionsrådet er født formand for forretningsudvalget,
jfr. regionsloven § 14.
Forretningsudvalget udarbejder i henhold til regionslovens §§ 18 og 23 til forelæggelse
for regionsrådet forslag til

§ 8.

-

Regionens årsbudget
Regionens årsregnskab
Regionens kasse- og regnskabsregulativ
Regionens revisionsregulativ

Forretningsudvalget har i henhold til § 18 stk. 2 – 4 i lov om kommunernes styrelse, jfr.
regionslovens § 36, indseende med de økonomiske og almindelige administrative
forhold inden for samtlige regionens administrationsområder og udvalgets erklæring
skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges for
regionsrådet til beslutning.
Stk. 2. Forretningsudvalget udarbejder til forelæggelse for regionsrådet forslag til
-

§ 9.

retningslinjer for ansættelse og afskedigelse af regionens personale.

Stk. 3. Forretningsudvalget har ansvar for varetagelse af den umiddelbare forvaltning af
anliggender, der vedrører regionens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og
personaleforhold, og ansvar for varetagelsen af regionens økonomiske planlægning og
forestår regionens samlede planlægningsopgaver.
Forretningsudvalget fastsætter herudover regler om
-

-

indberetninger fra regionens administration med henblik på udvalgets udøvelse af
budget- og bevillingskontrol, og
i hvilket omfang regionens værdier skal forsikres.

Stk. 2. Forretningsudvalget fører tilsyn med

-

at forvaltningen af regionens kasser og regionens regnskabsføring er forsvarlig,
at regionens arkivalier opbevares på betryggende måde, og
løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jfr. regionslovens
§ 37.

Stk. 3. Forretningsudvalget varetager rådgivende funktioner - i form af
politikformulerende og politikkontrollerende funktioner - over for regionsrådet på de
områder, som ikke er henlagt til de stående udvalg, jfr. kapitel 4.
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Kapitel 4
Stående udvalg
§ 10.

Der nedsættes følgende udvalg:
Sundhedsudvalg
Psykiatriudvalg

Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde

Erhvervs- og vækstudvalg

Miljø- og trafikudvalg

IT- og afbureaukratiseringsudvalg

§ 11.

Stk. 2. Udvalgene har en forpligtelse til at inddrage borgere, patienter, pårørende,
fagfolk, organisationer og andre relevante aktører, hvor det er relevant og muligt.
Medlemmerne af stående udvalg vælges blandt regionsrådets medlemmer.

Stk. 2. Udvalgene vælger selv deres formand og næstformand. Ethvert medlem af
udvalget er forpligtet til at modtage valg til formand og næstformand.

Stk. 3. Udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Udvalgene er beslutningsdygtige,
når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes ved
stemmeflertal.

Stk. 4. Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden.

§ 12.

Stk. 5. Ethvert medlem kan forlange afvigende meninger kort tilført
beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden
myndighed, kræve at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det
pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse
for sit standpunkt.

Hvis et udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal
der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med
inddragelse af forretningsudvalget og regionsrådets formand.

Sundhedsudvalget
§ 13.

Udvalget består af 9 medlemmer.
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Stk. 2. Udvalget varetager rådgivende funktioner over for regionsrådet i form af
politikformulerende og politikkontrollerende virksomhed på det somatiske
sundhedsområde som følger:

a.
b.
c.
d.

Patientforløb
Kvalitet i hospitalssektor og praksissektor
Patientsikkerhed i hospitalssektor og praksissektor
Kapacitet og akutbetjening

Udvalget følger op på, om fastsatte mål i planer, politikker mv. realiseres inden for de
ovennævnte områder.

Udvalget udarbejder, på foranledning af forretningsudvalget, forslag til budget inden for
de ovennævnte områder.
Psykiatriudvalget
§ 14.

Udvalget består af 9 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager rådgivende funktioner over for regionsrådet i form af
politikformulerende og politikkontrollerende virksomhed på det psykiatriske område
som følger:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Patientforløb
Kvalitet i psykiatri og praksissektor
Patientsikkerhed i psykiatri og praksissektor
Recovery og netværksinddragelse
Tvang
Psykisk syge med alkohol- og stofmisbrug
Den Sociale Virksomhed

Udvalget følger op på, om fastsatte mål i planer, politikker mv. realiseres inden for de
ovennævnte områder.

Udvalget udarbejder, på foranledning af forretningsudvalget, forslag til budget inden for
de ovennævnte områder.
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Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde
§ 15.

Udvalget består af 9 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager rådgivende funktioner over for regionsrådet i form af
politikformulerende og politikkontrollerende virksomhed på følgende områder:

a. Udvikling af praksissektoren, herunder relationerne til praksisplanudvalg og
samarbejdsudvalg
b. Samarbejdet med kommunerne
c. Relationerne til Sundhedskoordinationsudvalget
d. Relationerne til Patientinddragelsesudvalget
e. Ulighed i sundhed

Udvalget følger op på, om fastsatte mål i planer, politikker mv. realiseres inden for de
ovennævnte områder.

Udvalget udarbejder, på foranledning af forretningsudvalget forslag til budget inden for
de ovennævnte områder.
Erhvervs- og vækstudvalget
§ 16.

Udvalget består af 9 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager rådgivende funktioner over for regionsrådet i form af
politikformulerende og politikkontrollerende virksomhed på følgende områder:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi
Relationerne til Vækstforum
Uddannelsesplanlægning
Samarbejde med beskæftigelsesområdet
Kulturinitiativer
Internationalisering, herunder Øresundssamarbejdet
Forskning og innovation, herunder offentlig- privat innovation og iværksætteri
Partnerskaber med universiteter, virksomheder m.v.

Udvalget følger op på, om fastsatte mål i planer, politikker mv. realiseres inden for de
ovennævnte områder.

Udvalget udarbejder, på foranledning af forretningsudvalget forslag til budget inden for
de ovennævnte områder.
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Miljø- og trafikudvalget
§ 17.

Udvalget består af 9 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager rådgivende funktioner over for regionsrådet i form af
politikformulerende og politikkontrollerende virksomhed på følgende områder:

a. Jordforurening, herunder beskyttelse af drikkevand, borgernes sundhed samt natur
og overfladevand
b. Råstoffer
c. Klima
d. Miljørigtig udvikling af driften inden for regionens virksomhedsområde, herunder
Agenda 21 og grønt regnskab (hospitaler, trafik og miljø)
e. Infrastruktur, herunder bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi
f. Kollektiv trafik og trafikplanlægning
g. Relationerne til MOVIA
h. Grøn mobilitet
Udvalget følger op på, om fastsatte mål i planer, politikker mv. realiseres inden for de
ovennævnte områder.

Udvalget udarbejder, på foranledning af forretningsudvalget, forslag til budgettet inden
for de ovennævnte områder.
IT- og afbureaukratiseringsudvalg

§ 18.

Stk. 2.

Udvalget består af 9 medlemmer.

Udvalget varetager rådgivende funktioner over for regionsrådet i form af
politikformulerende og politikkontrollerende virksomhed på følgende områder:

a. Sundhedsplatformen
b. Handlingsplaner og investeringer i IT- og medicoteknologi
c. Den regionale og fællesoffentlige sundhedsteknologiske udvikling, herunder
digitaliseringsstrategier, herunder medicoteknologi og telemedicin samt
brugeranvendelighed i disse forbindelser
d. Sundhedsteknologi i kvalitetsfondsbyggerierne
e. IT- og datasikkerhed
f. Forenkling af
- administrative procedurer i IT-systemer,
- regionale vejledninger og procedurer,
- krav om registrering og dokumentation

Udvalget følger op på, om fastsatte mål i planer, politikker mv. realiseres inden for
ovennævnte områder.

Udvalget udarbejder, på foranledning af forretningsudvalget, forslag til budget inden for
de ovennævnte områder.
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Kapitel 5
Øvrige udvalg
§ 19.
§ 20.

Regionsrådet etablerer et kontaktudvalg, hvor formanden er regionsrådets formand, og
de øvrige medlemmer er borgmestrene for kommunerne i regionen, jfr. regionsloven § 6.

Regionsrådet kan nedsætte særlige udvalg med henblik på varetagelse af bestemte hverv
eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for regionsrådet, for
stående udvalg, jfr. kapitel 4 eller for forretningsudvalget. Regionsrådet bestemmer de
særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed jf.
regionslovens § 13, stk. 6 og lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4.
Kapitel 6
Stedfortrædere

§ 21.

Stedfortrædere for et regionsrådsmedlem indkaldes ved medlemmets forfald af de
grunde, der er nævnt i regionslovens § 12, jfr. § 15, stk. 2 i lov om kommunernes
styrelse, uanset hindringens varighed.

§ 22

Stedfortrædere, som indkaldes efter § 21 til at deltage i enkelte møder i regionsrådet,
vederlægges i overensstemmelse med reglerne i regionslovens § 11, stk. 1, jf. § 16, stk. 8,
i lov om kommunernes styrelse og § 7, stk. 1, 3. pkt., i bekendtgørelse om vederlag,
diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv.
Kapitel 7
Vederlæggelse

§ 23.

Der udbetales i overensstemmelse med de af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsatte
regler vederlag for varetagelse af hvervet som formand for de stående udvalg nævnt i
kapitel 4. Formandsvederlaget udbetales i overensstemmelse med det i
Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden fastsatte.
Kapitel 8
Ændringer og ikrafttrædelse

§ 24.

Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger med mindst 6 dages
mellemrum.
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§ 25.

Denne styrelsesvedtægt træder i kraft den 4/2-2014

§ 26.

Denne styrelsesvedtægt træder i kraft den 14/6-2016

Således vedtaget af regionsrådet den 21/1-2014 og den 4/2-2014

Således vedtaget af regionsrådet den 17/5-2016 og den 14/6-2016
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NOTAT
Til:

Regionsrådets møde den 9. januar 2018 pkt. 1 – Ændring af
styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden

Ændringsforslag til pkt. 1 - Ændring af styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden
Stillet af Enhedslisten
Ændringsforslag til § 11 stk. 5 i forslag til styrelsesvedtægt:
”Ethvert medlem kan forlange afvigende meninger kort tilført beslutningsprotokollen.
Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt. Ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed eller til
offentlig høring, gives der mulighed for korte mindretalsudtalelser”.
Den oprindelige tekst:
Stk. 5. Ethvert medlem kan forlange afvigende meninger kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve at
denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem
kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.
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Dato: 9. januar 2018

Punkt nr. 3 - Medlemsforslag fra Torben Kjær (Ø) - Ophævelse af udvalget for
forebyggelse og sammenhængs beslutning af 28. november 2018 om delegation af
beføjelser til administrationen til at tildele og flytte lægekapaciteter
BilagBESLUTNINGER
4 - Side -1 af 31
Udvalget for forebyggelse og sammenhæng - mødesag

UDVALGET FOR
FOREBYGGELSE OG SAMMENHÆNG

MØDETIDSPUNKT
07-02-2018 19:00

MØDESTED
Regionsgården, mødelokale H7

MEDLEMMER
Qasam Nazir Ahmad
Karsten Skawbo-Jensen
Annette Randløv
Carsten Scheibye
Freja Södergran
Flemming Pless
Jacob Rosenberg
Jesper Clausson
Torben Kjær

Formand
Næstformand
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
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I SAGER PÅ ALMEN LÆGEOMRÅDET
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Sundhedsloven indeholder en række bestemmelser om regionsrådets opgaver og kompetencer i forhold
til de praktiserende læger om blandt andet flytning af praksis og beslutning om, hvor mange kapaciteter
regionen har brug for med henblik på at sikre lægedækningen. Regionsrådet har den 23. september 2014
og den 8. marts 2016 delegeret en række af disse kompetencer til Udvalg vedr. tværsektorielt
samarbejde. Disse kompetencer er nu overgået til udvalget for forebyggelse og sammenhæng.
I denne sag gives en orientering om de kompetencer, der er delegeret fra regionsrådet og udvalg for
forebyggelse og sammenhæng. Kompetencerne vedrører både flytning og fordeling af kapaciteter i
regionen. Administrationen har haft mulighed for inden for rammerne af praksisplanen for almen praksis
at varetage opgaven, såfremt det ikke medfører en forværring af tilgængelighed for mennesker med
funktionsnedsættelser eller en begrænsning for at få delt en praktiserende læge i planområdet. De
administrative retningslinjer er vedlagt som bilag.
For at understøtte at udvalget for forebyggelse og sammenhæng fokuserer på det
politikformulerende, foreslås, at udvalget uddelegerer en udvidet kompetence til administrationen, således
at flytning, opslag og genopslag kan foretages, så længe at praksisplanens rammer overholdes. Udvalget
vil løbende blive orienteret om de administrative afgørelser og få forelagt eventuelle forhold til beslutning,
der ikke er i overenstemmelse med praksisplanen.
INDSTILLING
Administrationen indstiller til udvalget for forebyggelse og sammenhæng:
1. At det godkendes, at kompetencen til at opslå og genopslå kapaciteter udvides, så den gælder alle
planlægningsområder i regionen,
2. At det godkendes, at kompetencen til at tildele ledige kapaciteter til praktiserende læger på
baggrund af indkomne ansøgninger delegeres til administrationen,
3. At det godkendes, at kompetencen til at godkende flytning af en lægepraksis fra et
planlægningsområde til et andet delegeres til administrationen.
POLITISK BEHANDLING
1. Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at sagen genbehandles på næste møde.
2. Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at sagen genbehandles på næste møde.
3. Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at sagen genbehandles på næste møde.
SAGSFREMSTILLING
På baggrund af en ændring af sundhedsloven, hvor regionerne fik nye opgaver i forhold til almen praksis,
besluttede regionsrådet den 23. september 2014, at kompetencen til at fastlægge rammerne for
kapaciteten i almen praksis og flytning af praksis blev tillagt Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde.
Desuden fik administrationen kompetence til at administrere efter de retningslinier, der blev fastlagt af
udvalget (bilag 1). Disse kompetencer er overgået til udvalget for forebyggelse og sammenhæng.
Administrationen foreslår, at udvalget uddelererer en udvidet kompetence til administrationen i nævnte
sager.
A. Delegation til at opslå og genopslå kapaciteter
Der opslås nye kapaciteter i almen praksis, hvis den årlige beregning af lægedækningen viser, at der er
behov for flere kapaciteter i regionen. Tilsvarende opslås kapaciteter, hvis en praktiserende læge ikke kan
overdrage sin praksis til anden læge.
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af 31 når det kan ske inden for den eksisterende kapacitetsmæssige og økonomiske
ramme (bilag 2). I det omfang opslag af nye kapaciteter udvider den eksisterende
kapacitetsmæssige ramme, skal sagen forelægges for forretningsudvalget og regionsrådet.
Administrationen foreslår, at den administrative kompetence udvides, så administrationen kan opslå og
genopslå ledige kapaciteter i alle planområder i regioner forudsat intentionen i praksisplanen følges.
Ændringen vil medføre hurtigere opslag og tildeling af kapaciteterne og dermed hurtigere mulighed for at
sikre lægedækningen.
B. Delegation af kompetence til at bedømme ansøgninger til ledige kapaciteter
Ledige kapaciteter opslås i Ugeskrift for Læger, på www.sundhed.dk og på regionens hjemmeside.
Praksis har hidtil været, at administrationen har vurderet ansøgningerne og over for udvalget foreslået en
tildeling af kapaciteterne blandt ansøgerne.
På mødet i Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde den 29. august 2017 orienterede administrationen
udvalget om de kriterier, der indgår i vurdering af ansøgningerne (bilag 3). Af sagen fremgik, at foruden
lægens faglige kvalifikationer kan der være andre forhold, der ønskes lagt vægt på ved konkrete
vurderinger af ansøgninger, fx regionens ønske om at forbedre tilgængeligheden for borgere med
funktionsnedsættelser og udbredelsen af praksisfællesskaber mv. Desuden er pris relevant for at sikre, at
kapaciteterne udbydes på markedsvilkår. For at sikre ensartethed og gennemsigtighed om
udvælgelseskriterier har administrationen udarbejdet et skema, som ansøgerne skal anvende (bilag 4).
Administrationen foreslår, at kompetencen til at tildele ledige kapaciteter til ansøgere på baggrund af
ovenstående kriterier, uddelegeres til administrationen. Dermed sikres en hurtigere tildeling og mulighed
for en hurtigere åbning af kapaciteterne.
C. Delegation af kompetence til at godkende flytning af praksis
Sundhedsloven fastlægger de overordnede retningslinjer for flytning af lægepraksis. Regionsrådet
fastsætter i praksisplan vedr. almen praksis fordelingen af lægekapaciteterne. En læge, der ønsker at
flytte, skal ansøge om regionsrådets tilladelse. Flytningen skal godkendes, hvis det ikke strider imod
forudsætningerne i praksisplanen.
I tilslutning til, at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde i september 2014 fik kompetence til at
behandle ansøgninger om flytning af almen praksis, godkendte udvalget den 15. januar 2015 (bilag 5)
retningslinjer for flytning af praksis, som gav administrationen kompetence til at godkende flytninger
inden for samme planlægningsområde. Flytteretningslinierne er vedlagt som bilag 6.
Af retningslinjerne fremgår, at flytning inden for samme planlægningsområde vil kunne finde sted, hvis:




Der sikres bedre eller mindst samme tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelser til
praksis som før flytningen,
Tilgængelighed med såvel offentlig som privat transport skal være bedre eller mindst den samme
efter flytningen.

Opfyldes disse krav ikke, skulle sagen forelægges for Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde.
Udvalget er blevet løbende orienteret om afsluttede flyttesager.
Administrationen foreslår, at denne procedure ændres, således at udvalget for forebyggelse og
sammenhæng fremover får en orientering om afsluttede flyttesager to gange om året.
I forhold til ansøgninger om flytning fra et planlægningsområde til et andet fremgår det af de vedtagne
retningslinjer, at sagen behandles efter en konkret vurdering, hvor der tages udgangspunkt i den seneste
lægedækningsberegning. Sker der en uhensigtsmæssig forskydning i lægedækningen, forelægges sagen
for udvalget.
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31 at administrationen kan godkende flytninger under følgende forudsætninger:


Der må ikke ske en skævvridning af den geografiske fordeling af lægekapaciteten
indenfor planlægningsområderne i forhold til befolkningsudviklingen, dvs.:
»

»

»

Lægedækningen skal være mindre i det planlægningsområde, som lægen ønsker at flytte til
end i det planlægningsområde, som lægen ønsker at flytte fra,
Der kan ikke flyttes fra et lægedækningstruet område til et ikke-lægedækningstruet område.
(En undtagelse herfra kan være en situation, hvor afstanden mellem den gamle og den nye
praksisadresse er så kort, at patienter forventes at følge med til den nye praksis),
De ansøgte lokaler skal være i overensstemmelse med byggelovgivningens regler om
adgangsforhold og tilgængelighed.

KONSEKVENSER
Beslutter udvalget at delegere kompetencen til administrationen, vil det betyde, at sagerne kan afklares
hurtigere, hvilket kan bidrage til at sikre lægedækningen i regionen. Delegationen vedrører opslag og
genopslag af kapaciteter i hele regionen, tildeling af ledige kapaciter efter ansøgning og godkendelse
af flytninger fra et planlægningsområde til et andet.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Såfremt udvalget godkender indstillingen, vil udvalget to gange årligt blive orienteret om sager om flytning
af praksis og besættelse af kapaciteter.
DIREKTØRPÅTEGNING
Else Hjortsø / Bettina Skovgaard
JOURNALNUMMER
18001836

BILAGSFORTEGNELSE
1. Regionsrådet den 23. september 2014
2. Regionsrådet den 8. marts 2016
3. Tværs den 29. august 2017
4. Ansøgningsskema til kapacitet i almen praksis
5. Tværs den 15. januar 2015
6. Retningslinjer for flytning af praksis
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Hæstorp-6
Andersen
Leila Lindén
Özkan Kocak
Maja Holt Højgaard
Flemming Pless
Erik R. Gregersen
Hanne Andersen
Per Seerup Knudsen
Susanne Due Kristensen
Lars Gaardhøj
Marianne Stendell
Bodil Kornbek
Charlotte Fischer
Karin Friis Bach
Abbas Razvi
Per Tærsbøl
Hans Toft
Mette Abildgaard
Karsten Skawbo-Jensen
Lene Kaspersen
Lise Müller
Jens Mandrup
Niels Høiby
Henrik Thorup
Marlene Harpsøe
Finn Rudaizky
Kenneth Kristensen Berth
Martin Geertsen
Bergur Løkke Rasmussen
Carsten Scheibye
Randi Mondorf
Anne Ehrenreich
Ole Stark
Per Roswall
Erik Sejersten
Susanne Langer
Torben Kjær
Annie Hagel
Tormod Olsen
Marianne Frederik

Fraværende ved sag nr. 13 - 17.

Afbud

Fraværende ved sag nr. 5 - 22.

Afbud

Fraværende ved sag nr.15 - 22
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4 - Side -8 af 31
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Folketinget har vedtaget en række ændringer af Sundhedsloven, som vedrører almen praksis, hvilket
medfører at visse opgaver pr. 1. september 2014 overgår til regionerne. Det drejer sig om opgaver, der
tidligere var beskrevet i overenskomsten og dermed behandlet i samarbejdsudvalget. Der er behov for at
fastlægge, hvilket udvalg, der løfter regionens opgaver.
INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler overfor regionsrådet:
1. at kompetencen til at udforme og vedtage administrative retningslinjer for sanktioner, rammerne for
kapaciteten i almen praksis og flytteretningslinjer tillægges Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde,
2. at kompetencen til administration og afgørelse af konkrete sager i henhold til ovennævnte
retningslinjer tillægges administrationen, og
3. at der administreres efter vedlagte udkast til flytteretningslinjer indtil Udvalget vedr. tværsektorielt
samarbejde har udarbejdet nye flytteretningslinjer.
POLITISK BEHANDLING
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejdes beslutning den 2. september 2014:
Udvalget tiltrådte indstillingen men med tilføjelsen, at der anbefales overfor forretningsudvalget og
regionsrådet, at der administreres efter vedlagte udkast til flytteretningslinjer (bilag 3) indtil Udvalget vedr.
tværsektorielt samarbejde har udarbejdet nye flytteretningslinjer.
Henrik Thorup (O) og Per Roswall (V) deltog ikke i sagens behandling.
Forretningsudvalgets beslutning den 16. september 2014:
Anbefales.
Socialistisk Folkepartis medlem oplyste, at Socialistisk Folkeparti vil tilkendegive deres stillingtagen ved
regionsrådets behandling af sagen.
Susanne Langer (Ø) deltog ikke i sagens behandling.
Regionsrådets beslutning den 23. september 2014:
Der var omdelt notat af 17. september 2014 om sammenhæng mellem ændringerne af Sundhedsloven,
Praksisplanudvalget, Samarbejdsudvalget vedr. almen praksis samt Udvalget vedr. tværsektorielt
samarbejde.
Godkendt.
Lars Gaardhøj (A), Karin Friis Bach (B), Hans Toft (C), Lene Kaspersen (C) og Martin Geertsen (V)
deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Søren Valentin Falk Burcharth (B) og Erik
Lund (C).
SAGSFREMSTILLING
Folketinget har den 27. juni 2013 vedtaget en række ændringer af sundhedsloven, som vedrører almen
praksis, således at regionen pr. 1. september 2014 overdrages en række opgaver, der tidligere blev
varetaget af samarbejdsudvalget vedr. almen praksis.
SUNDHEDSAFTALER OG FORLØBSPROGRAMMER
Alment praktiserende læger forpligtes til at udøve deres virksomhed i overensstemmelse med
sundhedsaftalen, herunder forløbsprogrammer, der er indgået imellem regionsrådet og
kommunalbestyrelserne i regionen. De praktiserende lægers aktivitet i forbindelse med sundhedsaftalerne
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Praksisplanen. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget. Praksisplan for Almen
Praksis udarbejdes af Praksisplanudvalget.
Det er i dag Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejdes kompetence at give mandat til både
Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget.
KODNING OG PRAKSISOPLYSNINGER
Det påhviler de praktiserende læger at foretage kodning af henvendelser til almen praksis og anvende
datafangst. Endvidere er der i Sundhedsloven nye bestemmelser anvendelse af det Fælles Medicin Kort
(FMK).
Sundhedsministeren skal fastsætte nærmere regler for sanktioner, men endnu er de ikke nærmere
beskrevet. Når sådanne regler er udarbejdet, kan der være behov for at håndhæve sanktioner, sådan som
det gøres i samarbejdsudvalgene på andre områder.
Endvidere skal de praktiserende læger offentliggøre oplysninger om deres praksis, der er relevante i
forbindelse med borgernes valg af læge.
Administrationen foreslår, at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde tildeles kompetencen til at
håndhæve eventuelle sanktioner i forbindelse med manglende kodning, manglende anvendelse af
datafangst samt manglende anvendelse af FMK.
KAPACITETER
Regionen har ansvar for, at enhver borger kan tilmelde sig et alment lægeligt tilbud og få vederlagsfri
hjælp som gruppe-1 sikret.
Regionen har med ændringen af sundhedsloven fået en række nye muligheder, for eksempel muligheden
for at udbyde drift af praksis eller binde et ydernummer til et bestemt geografisk område. Ligeledes
er tildeling af en ekstra praksisadresse udover den eksisterende adresse nu en rent regional beslutning.
Praksisplanen fastsætter rammerne om kapaciteten i almen praksis. Det er Praksisplanudvalget, der
udarbejder praksisplanen. Der skal tilstræbes enighed om praksisplanen i Praksisplanudvalget. Er det ikke
muligt at opnå enighed, tilfalder den endelige beslutning vedrørende praksisplanens udformning
regionsrådet.
Placeringen af kapaciteterne fastsættes af regionsrådet.
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde giver i dag mandat til Praksisplanudvalget. I forhold til
regionens nye kompetencer vedr. drift af praksis, foreslår administrationen, at kompetencen uddelegeres
til Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde. Der kan dog ikke træffes beslutning om udvidelse af
kapaciteten i Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde. En sådan beslutning tilfalder regionsrådet.
FLYTNING AF PRAKSIS
Praktiserende læger, som ønsker at flytte, skal med ændringerne i Sundhedsloven indhente regionsrådets
godkendelse før flytning. Flytning tillades, hvis flytningen ikke ændrer ved forudsætningerne for
praksisplanen eller er i strid med denne.
I forhold til regionens nye kompetence ved praksisflytning foreslår administrationen, at kompetencen
uddelegeres til Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde.
Da ændringerne træder i kraft 1. september kan der blive behov for vurdering af flytteanmodninger indtil
sagen er fuldt afklaret politisk. Administrationen foreslår, at vedlagte flytteretningslinjer følges og sagen
forelægges regionsrådsformanden, indtil sagen er endelig politisk afklaret.
ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER
I det omfang der udarbejdes administrative retningslinjer på ovenstående områder, vil disse blive forelagt
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Formålet er, at sikre en smidig sagsbehandling og unødige ventetider for de involverede parter. Hensigten
er, at drift varetages af administrationen og de politiske linjer fastlægges i udvalgene.
Administrationen foreslår, at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde gives kompetence til at godkende
administrative retningslinjer på de områder vedrørende almen praksis, som nu henhører under regionens
kompetence, jf. Sundhedsloven.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 16. september 2014 og regionsrådet den 23. september 2014.
DIREKTØRPÅTEGNING
Svend Hartling / Else Hjortsø
JOURNALNUMMER
14006330

BILAGSFORTEGNELSE
1. Skema over nuværende lokation
2. Skema over kommende lokation
3. Udkast til flytteretningslinjer
4. NOTAT om TVÆRS PPU SU og Sundhedsloven eh
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REGIONSRÅDET

Tirsdag den 8. marts 2016
Kl. 17.00
Regionsgården i Hillerød, rådssalen
Møde nr. 2

Afbud:

T

Martin Geertsen
Bergur Løkke Rasmusse
Carsten Scheibye
Randi Mondorf
Anne Ehrenreich
Ole Stark
Per Roswall
Erik Sejersten
Susanne Langer
Torben Kjær
Annie Hagel
Tormod Olsen
Marianne Frederik

RO
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G

Abbas Razvi
Per Tærsbøl
Hans Toft
Karsten Skawbo-Jensen
Lene Kaspersen
Erik Lund
Lise Müller
Jens Mandrup

Niels Høiby
Henrik Thorup
Finn Rudaizky
Katrine Vendelbo Dencker
Morten Dreyer

FO

Mødet sluttede kl. 20.05

Charlotte Fischer
Karin Friis Bach

RT

Medlemmer:
Sophie Hæstorp Andersen
Leila Lindén
Özkan Kocak
Flemming Pless
Erik R. Gregersen
Hanne Andersen
Per Seerup Knudsen
Susanne Due Kristensen
Lars Gaardhøj
Marianne Stendell
Bodil Kornbek
Pia Illum
Vagn Majland

Flemming Pless - stedfortræder Troels Ulrich Brejnholt Neiiendam
Lars Gaardhøj - stedfortræder Peter Kay Mortensen
Henrik Thorup - stedfortræder Lucas Thelander Hultgren
Erik Lund - stedfortræder Christoffer B. Reinhardt
Carsten Scheibye - stedfortræder Thomas Bak
Ole Stark - stedfortræder Bent Larsen
Charlotte Fischer - stedfortræder Vivian Heinola
Susanne Langer - stedfortræder Torben Conrad
Lise Müller - stedfortræder Jannie Hjerpe

Fraværende:

Peter Kay Mortensen sag 8 og 9
Abbas Razvi sag 6
Jens Mandrup sag 2 til sag 16
Karsten Skawbo-Jensen sag 15
Hans Toft sag 12 til sag 16
Per Tærsbøl sag 8
Katrine Vendelbo Dencker sag 8 til 16
Anne Ehrenreich sag 8 og 9
Bergur Løkke Rasmussen sag 7 til sag 9
Per Roswald sag 8
Annie Hagel sag 8 og 9

1
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SAMT DELEGATION AF OPSLAG AF KAPACITETER INDEN FOR DEN
EKSISTERENDE RAMME
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Administrationen har modtaget meddelelse om ophør af to kapaciteter på Bornholm pr. 30. april 2016.
Administrationen vil i samarbejde med PLO-Hovedstaden forsøge at få besat de ledige kapaciteter.
Såfremt det ikke lykkes, indstilles at der opslås to nye 0-ydernumre (se sagsfremstilling for definition).
Forretningsudvalget og regionsrådet skal på den baggrund tage stilling til opslag af to 0-ydernumre på
Bornholm. Nærværende punkt er lukket af hensyn til det igangværende forsøg på at sælge praksis.
Medio 2015 ophørte den sidste praktiserende læge i Tingbjerg. Tingbjerg er et særligt udsat område i
Brønshøj-Husum. Administrationen har løbende været i dialog med Københavns Kommune med henblik på
at finde en løsning på lægedækningen i området. Forretningsudvalget og regionsrådet skal tage stilling
til opslag af to 0-ydernumre i Brønshøj-Husum med geografisk binding til Tingbjerg.

T

Alle fire kapaciteter kan holdes indenfor regionens eksisterende kapacitetsmæssige og dermed økonomiske
ramme.

RO

LI

G

I henhold til Skanderborgmodellen har Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde kompetencen til at følge op
på opgaver og planer inden for udvalgets arbejdsområde, og har endvidere den 8. april 2014 fået delegeret
kompetencen til at godkende høringsudkast samt afrapportere på implementering indenfor udvalgets
arbejdsområder, herunder Sundhedsaftale og praksisplaner. Udvalget anmoder med denne sag om
kompetencen til at opslå kapaciteter i almen praksis inden for den eksisterende kapacitetsmæssige ramme. I
det omfang opslag af nye kapaciteter udvider den økonomiske ramme, skal sagen forelægges
forretningsudvalget og regionsrådet.

RT

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

FO

1. at der opslås to kapaciteter på Bornholm, hvis ikke praksis kan sælges.
2. at der opslås to kapaciteter i Brønshøj-Husum med geografisk binding til Tingbjerg.
3. at kompetencen til at opslå nye kapaciteter inden for den eksisterende kapacitetsmæssige og
dermed økonomiske ramme delegeres til Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde.
POLITISK BEHANDLING
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejdes møde den 9. februar 2016:
1. Anbefalet.
2. Anbefalet.
Erik Sejersten (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.
Forretningsudvalgets beslutning den 1. marts 2016:
Anbefalet.
Lars Gaardhøj (A), Charlotte Fischer (B), Karin Friis Bach (B), Martin Geertsen (V), og Susanne Langer
(Ø) deltog ikke i sagens behandling.
Regionsrådets beslutning den 8. marts 2016:
Godkendt.
Flemming Pless (A), Lars Gaardhøj (A), Charlotte Fischer (B), Erik Lund (C), Hans Toft (C), Lise Müller
(F), Jens Mandrup (F), Henrik Thorup (O), Katrine Vendelbo Dencker (O), Carsten Scheibye (V), Ole
Stark (V) og Susanne Langer (Ø) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Troels Ulrich Brejnholt Neiiendam (A), Peter Kay Mortensen (A), Vivian
Heinola-Nielsen (B), Christoffer Buster Reinhardt (C), Jannie Hjerpe (F), Lucas Thelander Hultgren (O),
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SAGSFREMSTILLING
Region Hovedstaden har i følge sundhedsloven ansvaret for at tilvejebringe og sikre borgerne vederlagsfri
behandling i almen praksis i hele regionen.
Regionen har samlet set ikke lægemangel, men det har i de sidste par år vist sig vanskeligt at rekruttere og
fastholde læger i visse sårbare områder i regionen. Det drejer sig bl.a. om Bornholm og Brønshøj-Husum
(Tingbjerg).
Kapaciteter i almen praksis
Bornholm er fremhævet som sårbart område i Praksisplan for almen praksis 2015-2019. Der er p.t. 11
lægepraksis på Bornholm, som samlet set dækker 27 kapaciteter, heraf har to praksis åbent for tilgang af
nye patienter. Administrationen har modtaget meddelelse om, at én praksis med to kapaciteter har meddelt
ophør til den 30. april 2016. Denne praksis har tilmeldt i alt 3.004 gruppe 1-sikrede borgere, hvilket er flere
end de øvrige praksis på Bornholm kan påtage sig.

G

T

Hvis der ikke finder praksisoverdragelse sted inden den 1. maj 2016, tilgår kapaciteterne regionen. Såfremt
det sker, anbefaler administrationen, at de to kapaciteter på Bornholm opslås som 0-ydernumre, som
interesserede læger kan erhverve sig gratis. Administrationen er i tæt og løbende dialog med PLO-H og
Bornholms Regionskommune med henblik på at sikre, at der ikke opstår lægemangel på Bornholm, bl.a.
ved at søge at fastholde de læger, der allerede er der.

RO
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Brønshøj-Husum er også fremhævet som sårbart område i Praksisplan for almen praksis 2015-2019. Der er
p.t. 14 lægepraksis i Brønshøj-Husum med i alt 19 kapaciteter (1 ubesat). Mange læger nærmer
sig pensionsalderen. Derfor er Brønshøj-Husum et af de områder, regionen har særligt fokus på i forhold til
lægedækningen. En praksis har meldt ophør pr. 1. april 2016. I perioden 2013-2016 har fire kapaciteter ikke
kunnet overdrages og patienterne er blevet fordelt hos de øvrige læger.

RT

Tingbjerg er et geografisk afgrænset/lukket område med store sociale udfordringer. I 2013 havde
området to kapaciteter. Den sidste praksis i området lukkede i 2015. Regionen har været og er fortsat i
dialog med både Københavns Kommune og PLO-Hovedstaden om lægedækningen i Brønshøj-Husum og
særligt Tingbjerg.

FO

Region Hovedstaden modtog i arbejdet med afdækning af lægedækningen i Brønshøj-Husum en
henvendelse fra praktiserende læger i bydelen, som efter afholdelse af møde i lægelauget ønskede at
meddele, at man ikke kunne se en fordel ved nedsættelse af en praksis i Tingbjerg. Lægerne mente ikke,
at man ville kunne tiltrække lægekræfter på grund af tyngden af patientgrundlaget. Det kunne muligvis lykkes
i kortere vikariater, men ikke med den ønskede og nødvendige kontinuitet for patienterne.
Københavns Kommunes ser en stor fordel ved en lægepraksis i Tingbjerg, idet det vil bidrage til at
sikre adgang til sundhedsydelserne i et område med store sociale udfordringer. Københavns Kommune
tilbyder derfor at finde egnede, attraktive lokaler, tilknytte rådgivning og støtte fra
socialrådgiver, samarbejde med og udgående funktioner fra det lokale sundhedshus i Vanløse samt
samarbejde med lokale aktører og foreninger i Tingbjerg. Administrationen anbefaler på den baggrund,
at der opslås to 0-ydernumre i Brønshøj- Husum med geografisk binding til Tingbjerg.
Delegation til Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde
Alle fire overnnævnte kapaciteter kan holdes indenfor den eksisterende kapacitetsmæssige ramme. Det er
muligt, da kapaciteter der ikke kan overdrages direkte til anden læge går tilbage til regionen, som
derefter disponerer over dem.
I henhold til Skanderborgmodellen har Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde kompetencen til at følge op
på opgaver og planer, og har endvidere den 8. april 2014 fået delegeret kompetencen til at godkende
høringsudkast samt afrapportere på implementering indenfor udvalgets arbejdsområder, herunder
Sundhedsaftale og praksisplaner.
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forebyggelse
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Bilag
beføjelser
2 - Side
til
-4 af 4for at følge praksisområdet
til at tildele
flyttelægedækning
lægekapaciteter
Udvalget
haradministrationen
ansvar
tæt, og
herunder
og finder det derfor
hensigtsmæssigt
Bilag
4 - Side -14også
af at
31have kompetencen til at opslå kapaciteter i almen praksis, når det kan ske inden for
den eksisterende kapacitetsmæssige og økonomiske ramme. I det omfang opslag af nye kapaciteter udvider
den økonomiske ramme, skal sagen forelægges forretningsudvalget og regionsrådet.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.
KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en kommunikationsindsats.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget 1. marts 2016 og regionsrådet 8. marts 2016
DIREKTØRPÅTEGNING
Svend Hartling / Else Hjortsø
JOURNALNUMMER
16014257

T

BILAGSFORTEGNELSE

FO

RT

RO

LI

G

1. Status for lægedækningen i Halsnæs 250216
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Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde - mødesager

UDVALGET VEDR.
TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE

MØDETIDSPUNKT
29-08-2017 16:15

MØDESTED
Regionsgården, mødelokale H7 og H8

MEDLEMMER
Hanne Andersen
Bodil Kornbek
Per Seerup Knudsen
Morten Dreyer
Karsten Skawbo-Jensen
Per Roswall
Erik Sejersten
Torben Kjær
Pia Illum

Afbud

Afbud
Afbud
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BilagINDHOLDSLISTE
4 - Side -16 af 31
6. Orienteringssag: Status for lægedækning i almen praksis
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BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde har ved møde den 3. august 2016 bedt om, at der på hvert
udvalgsmøde gives en orientering om udviklingen i lægedækningen i almen praksis i lægedækningstruede
områder.
INDSTILLING
Administrationen indstiller til udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde:


at orienteringen om lægedækning tages til efterretning

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
Taget til efterretning.
Hanne Andersen (A), Karsten Skawbo-Jensen (C) og Erik Sejersten (V) deltog ikke i sagens behandling.
SAGSFREMSTILLING
I denne sag gives en status for situatutionen i områder, hvor lægedækningen er udfordret som følge af
forventet ophør eller manglende rekruttering af læger til almen praksis. Der orienteres alene om
situationen i de områder, hvor der er nyt siden udvalgets seneste status.
Opslag og tildeling af kapaciteter
På baggrund af beslutning om at udvide lægekapaciteten med 13 samt som følge af lægers meddelelse af
ophør besluttede udvalget vedrørende tværsektorielt samarbejde den 20. juni 2017 tildeling af følgende
kapaciteter: Nørrebro (1), Vesterbro (2), Amager (1), Bispebjerg (1), Albertslund (1), Glostrup (1),
Brøndby (2) og Høje-Taastrup (2).
På baggrund af lægedækningsundersøgelsen opslås i andet halvår af 2017 følgende kapaciteter:
Vallensbæk (1), Amager (1), Indre By (1) og Valby (1).
Foruden lægens faglige kvalifikationer kan der være andre forhold, der ønskes lagt vægt på ved konkrete
vurderinger af ansøgninger, f.eks. regionens ønske om at forbedre tilgængeligheden for borgere med
funktionsnedsættelser og udbredelsen af praksisfællesskaber mv. For at sikre ensartethed og
gennemsigtighed om udvælgelseskriterier vil administrationen udarbejde et skema på baggrund af disse
forhold, som ansøgerne skal anvende. Desuden er pris relevant for at sikre, at kapaciteterne udbydes på
markedsvilkår.
Administrationen vil derfor, udover lægens generelle motivation for at søge, lægge vægt på følgende
kriterier:




Lægens faglige kvalifikationer - Uddannelse, erfaring mv.
Forhold omkring praksis - Klinikkens indretning og adgangsforhold, organisering af praksis mv.
Pris

Tingbjerg
Udvalget vedrørende tværsektorielt samarbejde godkendte den 25. april 2017 tildeling af to kapaciteter i
Tingbjerg. For så vidt angår den ene lægekapacitet blev administrationen bemyndiget til at indgå aftale
med den ene læge om, hvorvidt den ekstra kapacitet skulle tildeles som et selvstændigt ydernummer, så
lægen får to ydernumre, eller om lægen skulle tildeles tilladelse til at drive en satellitpraksis i Tingbjerg.
Administrationen har efterfølgende aftalt, at lægen får en ekstra kapacitet i form af et selvstændigt
ydernummer, således at lægen nu har to kapaciteter.
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vedrørende
tværsektorielt samarbejde godkendte den 22. november 2016 tildeling af en
BilagUdvalget
4 - Side
-18 af 31
lægekapacitet på Bornholm. Lægen åbnede praksis den 1. maj 2017 i Rønne.
Ishøj
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde besluttede den 14. marts 2017 at tildele en kapacitet til en læge i
Ishøj. Lægen har et år til at åbne praksis og har endnu ikke åbnet. Derfor er alle praksis i Ishøj fortsat
lukket for patienttilgang. Regionsrådsformanden var den 16. august 2017 til møde med borgmesteren i
Ishøj, hvor lægedækningssituationen bl.a. blev drøftet. Det blev på mødet aftalt, at der skal arbejdes
videre med at finde løsninger i Ishøj fx ved at opslag af yderligere kapaciteter.
KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere konsekvenser end det i sagen henviste.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
DIREKTØRPÅTEGNING
Svend Hartling / Else Hjortsø
JOURNALNUMMER
16014257.
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Ansøgning om kapacitet i Region Hovedstaden

(Skemaet er i fleksibelt word-format, så når du skriver i felterne, udvides de automatisk efter behov).
Skemaet bedes sendt til csu@regionh.dk
Din ansøgning bedømmes på baggrund af de oplysninger, du skriver i ansøgningsskemaet. Alle felter bedes udfyldt.

1. Ansøgning om kapacitet
Skriv hvilke(n) kapacitet(er) du søger.

2. Personlige oplysninger
Navn:
CPR-nr.:
Adresse:
Postnr. og by:
Telefon:
E-mail:
Evt. ydernummer:
3. Motivation for at søge kapacitet

4. Uddannelse
Uddannelse
Cand.med.:
Speciallæge i almen medicin:

5. Erhvervserfaring som læge
Ansættelsessted

År

Periode
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6. Relevant klinisk efteruddannelse
Uddannelse/kursus

Periode

7. Beskriv organisering og tilbud i praksis
Har du allerede praksis i Region Hovedstaden, bedes du beskrive organisering og tilbuddene i
praksis.
Har du ikke praksis, bedes du beskrive dine tanker om organisering af din kommende praksis?

8. Pris
Region Hovedstaden sælger kapaciteterne. Du bedes derfor oplyse hvilken pris, du byder.

Kr.
9. Beskriv lokaler og adgangsforhold
A) Har du ikke allerede praksis i Region Hovedstaden, men har du ”lokaler på hånden” bedes du beskrive indretning og adgangsforholdene for disse. Du kan enten anvende boksen
her eller anvende skemaet nedenfor

B) Har du allerede praksis i Region Hovedstaden, bedes du oplyse om nuværende kliniks
indretning og adgangsforhold

Skema til oplysning om klinikkens indretning og adgangsforhold for mennesker med funktionsnedsættelser

1. Hvad er klinikkens navn og adresse?

Klinikkens navn: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__________
Adresse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Postnummer: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ By/postdistrikt: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________


3. Hvad er klinikkens samlede areal (m2)
(Angiv kun ét svar)
Under 80 m2
Klinikkens areal

80-160 m2

Over 160 m2













4. Er der handicap p-plads i nærheden af klinikken?
(Angiv kun ét svar)



Ja



Nej

Definition: Tilgængelighed

Ved handicapegnede adgangs- og toiletforhold forstås de generelle krav i bygningslovgivningen til erhvervsbyggeri om niveaufri adgang, handicaptoilet osv. Det er disse regler, som
er vejledende for vores fælles forståelse af, hvad handicapegnethed er.

INDGANG
5. Er der niveaufri adgang eller rampe til bygningens stueetage og til eventuelle elevatorer i ejendommen, hvor klinikken er beliggende?
(Angiv kun ét svar)



Ja



Nej
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6. Er der et fast og plant areal på 1,5 x 1,5 m. foran ejendommens yderdør?
(Angiv kun ét svar)



Ja



Nej


7. Er elevatoren min. 1,1 m. x 1,4 m. og med fri dørbredde på 0,8 m.?
(Angiv kun ét svar)



Ja



Nej



Har ikke elevator - Gå til spørgsmål 9

8. Er betjeningsknapperne i elevatoren placeret, så de kan betjenes af kørestolsbruger ved egen hjælp?
(Angiv kun ét svar)
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 Ja
 Nej



9. Har fælles adgangsveje til eller fra klinikken en bredde på mindst 1,3 m.?
(Angiv kun ét svar)

 Ja
 Nej
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10. Har fælles adgangsveje til eller fra klinikken en niveaufri adgang eller rampe(r) med hældning på mindre end 50 mm. pr. m. med tilhørende håndliste?
(Angiv kun ét svar)

 Ja
 Nej
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11. Har eventuel porttelefon eller tilkaldeanlæg en udformning så det auditivt og
visuelt tilkendegives at anlægget er aktiveret?
(Angiv kun ét svar)

 Ja
 Nej
 Har ikke porttelefon

KLINIKKEN
12. Har dørene i klinikken (som er offentlig tilgængelige) en passagebredde på
0,77 m.?
(Angiv kun ét svar)

 Ja
 Nej
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Toilet

13. Har klinikken et toilet som er tilgængeligt/anvendeligt for kørestolsbruger?
(Angiv kun ét svar)

 Ja
 Nej
14. Er der niveaufri adgang til toiletrum med en døråbning min. 0,77 m.?
(Angiv kun ét svar)

 Ja
 Nej
15. Er der i toiletrummet en fri plads på min 1,5 x 1,5 m. til at vende en kørestol?
(Angiv kun ét svar)

 Ja
 Nej
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16. Kan man siddende på WC’et betjene håndvaskens betjeningsgreb?
(Angiv kun ét svar)

 Ja


Nej

17. Har toiletsædet en højde på 48 cm.?
(Angiv kun ét svar)

 Ja
 Nej
18. Har håndvasken en højde på ca. 0,8 m.?
(Angiv kun ét svar)

 Ja
 Nej
19. Er der på begge sider af WC’et opklappelige armstøtter i en højde på 0,8 m.?
(Angiv kun ét svar)

 Ja
 Nej
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UDVALGET VEDR.
TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE

MØDETIDSPUNKT
13-01-2015 19:30

MØDESTED
Mødelokale H4 på regionsgården

MEDLEMMER
Maja Holt Højgaard
Hanne Andersen
Per Seerup Knudsen
Bodil Kornbek
Karsten Skawbo-Jensen
Henrik Thorup
Per Roswall
Erik Sejersten
Torben Kjær

Afbud
Afbud
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I ALMEN PRAKSIS
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde har på møde den 2. september 2014 behandlet sag om
ændringer til sundhedsloven, der vedrører almen praksis, herunder flytning af klinikker i almen praksis.
Udvalget godkendte samtidig midlertidige retningslinjer til behandling af ansøgninger om flytning af
lægepraksis. På baggrund heraf skal udvalget derfor beslutte permanente retningslinjer.
INDSTILLING
Administrationen indstiller:
at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde godkender udkast til flytteretningslinjer.
POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde godkendte indstillingen, og det blev besluttet, at administrativt
afgjorte flyttesager forelægges udvalget til orientering indtil videre.
Endvidere besluttede udvalget, at skemaerne til brug for registrering af forholdene i den nye og den
eksisterende klinik skal revideres, således at de afspejler de retningslinier, som fremover anvendes af God
Adgang til vurderingen af tilgængeligheden i praksis.
SAGSFREMSTILLING
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde godkendte på møde den 2. september 2014 administrative
retningslinjer om flytning på almen praksis området. Retningslinjerne er midlertidige, og der skal derfor
vedtages endelige retningslinjer.
De gældende midlertidige retningslinjer




Ansøgning om flytning inden for samme planlægningsområde vil umiddelbart kunne finde sted,
såfremt der sikres bedre eller mindst samme tilgængelighed til praksis som før flytningen i relation til
handicapegnethed og tilgængelighed med såvel offentlig som privat transport. Opfyldes disse krav
ikke, forelægges sagen for udvalget.
Ansøgning om flytning fra et planlægningsområde til et andet behandles efter en konkret vurdering,
hvor der tages udgangspunkt i den seneste lægedækningsberegning. Sker der en uhensigtsmæssig
forskydning i lægedækningen, forelægges sagen for udvalget.

Af hensyn til ensrettet sagsbehandling af samtlige ydere i regionen skal ansøgning om flytning ledsages af
oplysninger om adgangsforholdene for personer med funktionsnedsættelse.
Overenskomst og lovgivning
Overenskomsten:
§ 5, stk. 1
Læger, der ønsker at flytte praksis, skal indhente regionens godkendelse. Regionen skal godkende
flytninger, som ikke ændrer forudsætninger for praksisplanen eller er i strid med denne.
§ 5, stk. 2
Regionen kan godkende andre flytninger, hvis der foreligger særlige omstændigheder. F.eks. flytning
af en ifølge praksisplanen matrikelbunden lægekapacitet som følge af en opsplitning af kompagniskab
eller ophør i samarbejdspraksis.
Lov om ændring af sundhedsloven:
§ 57, stk. b, stk. 2
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BilagGodkendelse
4 - Side -30
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strid med denne, jf. § 206 a.
Det fremgår af bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser, at ud over de tilfælde, hvor
regionsrådet vil være forpligtet til at godkende en flytning, vil regionsrådet også i andre tilfælde være
berettiget (men ikke forpligtet) til at meddele en godkendelse til flytning af praksis. Det drejer sig bl.a. om
tilfælde, hvor hensynet til indehaveren af ydernummeret - eller en potientiel erhverver af dette - med vægt
taler herfor, og hvor borgernes adgang til sundhedsydelser, som praksis leverer, fortsat kan tilgodeses
efter flytningen - eventuelt hos en anden praksis.
Regionsadministrationenes bemærkninger
I henhold til Statens Byggeforskningsinstitut, er sundhedsklinikker i bygningsreglementet at betragte som
bygninger med offentlig adgang. Statens Byggeforskningsinstitut vurderer endvidere, at lægepraksis er at
betragte som en sundhedsklinik.
Såfremt der er planlagt væsentlig ombygning af lokaler i forbindelse med flytning af praksis, hvor der
kræves byggesagsbehandling, er det kommunerne, der på baggrund af byggelovgivningen stiller krav til
indretningen, herunder niveaufri adgang.
Hvis lokalerne benyttes uændret, stiller byggelovgivningen ikke krav om etablering af indretning for
personer med funktionsnedsættelse. I andre tilfælde foretager kommunen en vurdering af, om ændringen
er væsentlig. Dette vil som hovedregel være tilfældet ved erhvervsmæssig benyttelse af bebyggelse, som
hidtil har været benyttet til beboelse.
Endelig skal en læge, som ønsker at flytte til lokaler, der har været benyttet til andre formål, søge
kommunen om tilladelse i henhold til byggelovgivningen.
Forslag til nye retningslinjer
Udkast til forslag til endelige retningslinjer er vedlagt som bilag. Ansøgning om flytning skal vedlægges
skemaer med oplysning om nuværende og kommende kliniks indretning og adgangsforhold for
handicappede. Skemaerne er vedlagt som bilag.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.
KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en kommunikationsindsats.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
DIREKTØRPÅTEGNING
Svend Hartling / Else Hjortsø
JOURNALNUMMER
14006330

BILAGSFORTEGNELSE
1. Skema om nuværende kliniks indretning
2. Skema om den kommende kliniks indretning
3. Udkast til flytteretningslinjer
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Dato: 2. december 2014

Administrative retningslinjer for flyttesager
Af hensyn til ensrettet sagsbehandling af samtlige ydere i regionen skal ansøgning om
flytning ledsages af oplysninger om adgangsforholdene for personer med funktionsnedsættelse.
Flytning indenfor samme planlægningsområde:
Ansøgning om flytning inden for samme planlægningsområde vil umiddelbart kunne
finde sted, hvis følgende kriterier er opfyldt:
•
•

Der sikres bedre eller mindst samme tilgængelighed til praksis som før flytningen i relation til tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelse.
Tilgængelighed med såvel offentlig som privat transport skal være bedre eller
mindst være samme tilgængelighed.

Opfyldes disse krav ikke, forelægges sagen for Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde.
Flytning fra et planlægningsområde til et andet område:
Ansøgning om flytning fra et planlægningsområde til et andet område behandles efter
en konkret vurdering, hvor der tages udgangspunkt i den seneste lægedækningsberegning.
Sker der en uhensigtsmæssig forskydning i lægedækningen, forelægges sagen for Udvalget for tværsektorielt samarbejde.
Kriterier for adgangsforhold og tilgængelighed behandles efter samme regelsæt som
ved flytning indenfor et planlægningsområde.
Klage over regionens afgørelse
Afgørelserne kan ikke påklages. Hvis lægen mener, at afgørelsen ikke er truffet i
overensstemmelse med lovens bestemmelser, kan der rettes henvendelse til Statsforvaltningen, Borups Allé 177, 2400 København NV.
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Udvalget for forebyggelse og sammenhæng - mødesag

UDVALGET FOR
FOREBYGGELSE OG SAMMENHÆNG

MØDETIDSPUNKT
19-03-2018 19:00

MØDESTED
Regionsgården, mødelokale H4

MEDLEMMER
Qasam Nazir Ahmad
Karsten Skawbo-Jensen
Annette Randløv
Carsten Scheibye
Freja Södergran
Flemming Pless
Jacob Rosenberg
Jesper Clausson
Torben Kjær

Formand
Næstformand
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
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LÆGEOMRÅDET
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Udvalget for forebyggelse og sammenhæng behandlede på sit møde den 7. februar 2018 en sag om
delegation af kompetence til administrationen i sager, der vedrører lægedækning og flytning af
lægepraksis. Udvalget godkendte sagen med bemærkning om, at sagen skal genbehandles på
førstkommende møde. Protokol fra mødet er vedlagt som bilag 1.
På baggrund af drøftelserne på udvalgsmødet den 7. februar har administrationen valgt at opdele sagen i
selvstændige sager for at skabe overskuelighed. Denne sag handler om opslag af kapaciteter og
bedømmelse af indkomne ansøgninger til opslåede kapaciteter.
Administrationen foreslår, at udvalget fastsætter retningslinjer og rammer for delegation af kompetence til
administrationen for så vidt angår opslag af kapaciteter og bedømmelse af indkomne ansøgninger
til opslåede kapaciteter. Dette vil give udvalget mulighed for at have mere tid til at fokusere på det
politikformulerende arbejde.
INDSTILLING
Administrationen indstiller til udvalget for forebyggelse og sammenhæng:
1. at det godkendes, at administrationen får kompetence til at opslå og genopslå kapaciteter i alle
planlægningsområder i regionen,
2. at det godkendes, at administrationen får kompetence til at tildele ledige kapaciteter til praktiserende
læger ud fra nærmere fastsatte kriterier.
POLITISK BEHANDLING
1. Godkendt
2. Godkendt. Punkt 2 oversendes til forretningsudvalget, da Torben Kjær (Ø) begærede punkt 2 indbragt
for regionsrådet til afgørelse i medfør af forretningsorden for udvalget for forebyggelse og sammenhæng
§ 3, stk. 8.
For stemte:
Flemming Pless (A), Annette Randløv (B), Karsten Skawbo-Jensen (C), Freja Södergran (O), Jacob
Rosenberg (I) og Qasam Ahmad (Å), i alt 6.
Imod stemte:
Torben Kjær (Ø), ialt 1.
Torben Kjær (Ø) ønskede følgende mindretalsudtalelse:
"Enhedslisten tager forbehold for indstillingens punkt 2, da beslutningen træffes uden at kende
retningslinierne. Udvalget bør træffe afgørelse i alle sager, hvor praksis ikke fuldt ud lever op til alle
krav. Skema for indretning og adgangsforhold skal revideres i overensstemmelse med kravene i den
gældende byggelovgivning. Der anmodes om, at sagen afgøres i regionsrådet."
Jesper Clausson (S) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.
SAGSFREMSTILLING
Opslag af kapaciteter
Regionen har efter sundhedsloven ansvaret for, at borgerne kan få almen medicinsk lægehjælp.
Sundhedsloven fastslår, at det er regionsrådet, der har kompetencen til at opslå ledige kapaciteter i almen
praksis.
Regionsrådet beslutter en gang årligt på baggrund af lægedækningsundersøgelsen og
befolkningsudviklingen, om der er brug for yderligere almen læge kapaciteter i regionen.
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22 regionsrådet udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde kompetencen til at

opslå nye kapaciteter, når det sker inden for en aftalt kapacitetsmæssig og økonomisk ramme (bilag
2). Udvalget for forebyggelse og sammenhæng arbejder således inden for de rammer, som regionsrådet
har udstukket.
Administrationen foreslår, at administrationen får kompetence til at opslå og genopslå ledige
kapaciteter i alle planområder inden for den eksisterende kapacitetsmæssige ramme udstukket af
regionsrådet. Dette vil medføre, at der hurtigere kan ske opslag og tildeling af kapaciteterne, og
dermed får regionen bedre mulighed for hurtigt at leve op til sin forpligtelse om at sikre alle borgere
adgang til almen lægehjælp.
Vurdering af ansøgninger
Regionen samarbejder med PLO-Hovedstaden og den relevante kommune om opslag af kapaciteter.
Kapaciteterne annonceres i Ugeskrift for Læger, på www.sundhed.dk og på regionens hjemmeside.
Læger, der søger kapaciteterne, skal være speciallæger i almen medicin. Ansøgerne skal udfylde
et ansøgningsskema, som er udarbejdet af administrationen og PLO-Hovedstaden.
Ansøgningsskemaet sikrer ensartethed og gennemsigtighed, når ansøgningerne vurderes ( bilag 3).
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde blev den 29. august 2017 orienteret om, at der ved
bedømmelsen af ansøgningerne lægges vægt på nedenstående kriterier:







Lægens generelle motivation,
Lægens faglige kvalifikationer - Uddannelse, erfaring mv.,
For eksisterende lægepraksis: Klinikkens indretning og adgangsforhold for mennesker med
funktionsnedsættelser,
Pris (pris er relevant for at sikre, at kapaciteten udbydes på markedsvilkår),
For nye læger, der etablerer praksis, forudsættes det, at der er fuld tilgængelighed for mennesker
med funktionsnedsættelser.

Administrationen har hidtil bedømt ansøgningerne og indstillet til udvalget, hvem af ansøgerne,
administrationen fandt, skulle tildeles en given kapacitet.
Administrationen foreslår, at kompetencen til at tildele ledige kapaciteter til ansøgere uddelegeres til
administrationen.
Udvalget vil løbende blive orienteret om, hvilke læger der har fået tildelt kapaciteterne i form af lægens
ansøgning og administrationens vurdering af ansøgeren.
KONSEKVENSER
Beslutter udvalget at uddelegere kompetencen, vil administrationen fremadrettet opslå kapaciteter,
bedømme ansøgninger og tildele kapaciteter administrativt. Efterfølgende orienteres udvalget.
RISIKOVURDERING
Hvis kompetencen ikke uddelegeres, kan det få betydning for den hurtighed, hvormed regionen kan
reagere, når der er læger, der ophører med at drive praksis uden salg til anden læge eller regionsrådet har
tildelt nye kapaciteter.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser, da opslag og tildeling af
kapaciteter sker inden for den ramme, som er udstukket af regionsrådet.
KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
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BILAGSFORTEGNELSE
1. Protokol 7.2.2018 Udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng
2. Regionsråd den 8. marts 2016
3. Ansøgningsskema om kapacitet
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5. Beslutning: Delegation af kompetence til administrationen i sager på almen lægeområdet
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I SAGER PÅ ALMEN LÆGEOMRÅDET
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Sundhedsloven indeholder en række bestemmelser om regionsrådets opgaver og kompetencer i forhold
til de praktiserende læger om blandt andet flytning af praksis og beslutning om, hvor mange kapaciteter
regionen har brug for med henblik på at sikre lægedækningen. Regionsrådet har den 23. september 2014
og den 8. marts 2016 delegeret en række af disse kompetencer til Udvalg vedr. tværsektorielt
samarbejde. Disse kompetencer er nu overgået til udvalget for forebyggelse og sammenhæng.
I denne sag gives en orientering om de kompetencer, der er delegeret fra regionsrådet og udvalg for
forebyggelse og sammenhæng. Kompetencerne vedrører både flytning og fordeling af kapaciteter i
regionen. Administrationen har haft mulighed for inden for rammerne af praksisplanen for almen praksis
at varetage opgaven, såfremt det ikke medfører en forværring af tilgængelighed for mennesker med
funktionsnedsættelser eller en begrænsning for at få delt en praktiserende læge i planområdet. De
administrative retningslinjer er vedlagt som bilag.
For at understøtte at udvalget for forebyggelse og sammenhæng fokuserer på det
politikformulerende, foreslås, at udvalget uddelegerer en udvidet kompetence til administrationen, således
at flytning, opslag og genopslag kan foretages, så længe at praksisplanens rammer overholdes. Udvalget
vil løbende blive orienteret om de administrative afgørelser og få forelagt eventuelle forhold til beslutning,
der ikke er i overenstemmelse med praksisplanen.
INDSTILLING
Administrationen indstiller til udvalget for forebyggelse og sammenhæng:
1. At det godkendes, at kompetencen til at opslå og genopslå kapaciteter udvides, så den gælder alle
planlægningsområder i regionen,
2. At det godkendes, at kompetencen til at tildele ledige kapaciteter til praktiserende læger på
baggrund af indkomne ansøgninger delegeres til administrationen,
3. At det godkendes, at kompetencen til at godkende flytning af en lægepraksis fra et
planlægningsområde til et andet delegeres til administrationen.
POLITISK BEHANDLING
1. Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at sagen genbehandles på næste møde.
2. Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at sagen genbehandles på næste møde.
3. Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at sagen genbehandles på næste møde.
SAGSFREMSTILLING
På baggrund af en ændring af sundhedsloven, hvor regionerne fik nye opgaver i forhold til almen praksis,
besluttede regionsrådet den 23. september 2014, at kompetencen til at fastlægge rammerne for
kapaciteten i almen praksis og flytning af praksis blev tillagt Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde.
Desuden fik administrationen kompetence til at administrere efter de retningslinier, der blev fastlagt af
udvalget (bilag 1). Disse kompetencer er overgået til udvalget for forebyggelse og sammenhæng.
Administrationen foreslår, at udvalget uddelererer en udvidet kompetence til administrationen i nævnte
sager.
A. Delegation til at opslå og genopslå kapaciteter
Der opslås nye kapaciteter i almen praksis, hvis den årlige beregning af lægedækningen viser, at der er
behov for flere kapaciteter i regionen. Tilsvarende opslås kapaciteter, hvis en praktiserende læge ikke kan
overdrage sin praksis til anden læge.
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af 22 når det kan ske inden for den eksisterende kapacitetsmæssige og økonomiske
ramme (bilag 2). I det omfang opslag af nye kapaciteter udvider den eksisterende
kapacitetsmæssige ramme, skal sagen forelægges for forretningsudvalget og regionsrådet.
Administrationen foreslår, at den administrative kompetence udvides, så administrationen kan opslå og
genopslå ledige kapaciteter i alle planområder i regioner forudsat intentionen i praksisplanen følges.
Ændringen vil medføre hurtigere opslag og tildeling af kapaciteterne og dermed hurtigere mulighed for at
sikre lægedækningen.
B. Delegation af kompetence til at bedømme ansøgninger til ledige kapaciteter
Ledige kapaciteter opslås i Ugeskrift for Læger, på www.sundhed.dk og på regionens hjemmeside.
Praksis har hidtil været, at administrationen har vurderet ansøgningerne og over for udvalget foreslået en
tildeling af kapaciteterne blandt ansøgerne.
På mødet i Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde den 29. august 2017 orienterede administrationen
udvalget om de kriterier, der indgår i vurdering af ansøgningerne (bilag 3). Af sagen fremgik, at foruden
lægens faglige kvalifikationer kan der være andre forhold, der ønskes lagt vægt på ved konkrete
vurderinger af ansøgninger, fx regionens ønske om at forbedre tilgængeligheden for borgere med
funktionsnedsættelser og udbredelsen af praksisfællesskaber mv. Desuden er pris relevant for at sikre, at
kapaciteterne udbydes på markedsvilkår. For at sikre ensartethed og gennemsigtighed om
udvælgelseskriterier har administrationen udarbejdet et skema, som ansøgerne skal anvende (bilag 4).
Administrationen foreslår, at kompetencen til at tildele ledige kapaciteter til ansøgere på baggrund af
ovenstående kriterier, uddelegeres til administrationen. Dermed sikres en hurtigere tildeling og mulighed
for en hurtigere åbning af kapaciteterne.
C. Delegation af kompetence til at godkende flytning af praksis
Sundhedsloven fastlægger de overordnede retningslinjer for flytning af lægepraksis. Regionsrådet
fastsætter i praksisplan vedr. almen praksis fordelingen af lægekapaciteterne. En læge, der ønsker at
flytte, skal ansøge om regionsrådets tilladelse. Flytningen skal godkendes, hvis det ikke strider imod
forudsætningerne i praksisplanen.
I tilslutning til, at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde i september 2014 fik kompetence til at
behandle ansøgninger om flytning af almen praksis, godkendte udvalget den 15. januar 2015 (bilag 5)
retningslinjer for flytning af praksis, som gav administrationen kompetence til at godkende flytninger
inden for samme planlægningsområde. Flytteretningslinierne er vedlagt som bilag 6.
Af retningslinjerne fremgår, at flytning inden for samme planlægningsområde vil kunne finde sted, hvis:




Der sikres bedre eller mindst samme tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelser til
praksis som før flytningen,
Tilgængelighed med såvel offentlig som privat transport skal være bedre eller mindst den samme
efter flytningen.

Opfyldes disse krav ikke, skulle sagen forelægges for Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde.
Udvalget er blevet løbende orienteret om afsluttede flyttesager.
Administrationen foreslår, at denne procedure ændres, således at udvalget for forebyggelse og
sammenhæng fremover får en orientering om afsluttede flyttesager to gange om året.
I forhold til ansøgninger om flytning fra et planlægningsområde til et andet fremgår det af de vedtagne
retningslinjer, at sagen behandles efter en konkret vurdering, hvor der tages udgangspunkt i den seneste
lægedækningsberegning. Sker der en uhensigtsmæssig forskydning i lægedækningen, forelægges sagen
for udvalget.
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22 at administrationen kan godkende flytninger under følgende forudsætninger:


Der må ikke ske en skævvridning af den geografiske fordeling af lægekapaciteten
indenfor planlægningsområderne i forhold til befolkningsudviklingen, dvs.:
»

»

»

Lægedækningen skal være mindre i det planlægningsområde, som lægen ønsker at flytte til
end i det planlægningsområde, som lægen ønsker at flytte fra,
Der kan ikke flyttes fra et lægedækningstruet område til et ikke-lægedækningstruet område.
(En undtagelse herfra kan være en situation, hvor afstanden mellem den gamle og den nye
praksisadresse er så kort, at patienter forventes at følge med til den nye praksis),
De ansøgte lokaler skal være i overensstemmelse med byggelovgivningens regler om
adgangsforhold og tilgængelighed.

KONSEKVENSER
Beslutter udvalget at delegere kompetencen til administrationen, vil det betyde, at sagerne kan afklares
hurtigere, hvilket kan bidrage til at sikre lægedækningen i regionen. Delegationen vedrører opslag og
genopslag af kapaciteter i hele regionen, tildeling af ledige kapaciter efter ansøgning og godkendelse
af flytninger fra et planlægningsområde til et andet.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Såfremt udvalget godkender indstillingen, vil udvalget to gange årligt blive orienteret om sager om flytning
af praksis og besættelse af kapaciteter.
DIREKTØRPÅTEGNING
Else Hjortsø / Bettina Skovgaard
JOURNALNUMMER
18001836

BILAGSFORTEGNELSE
1. Regionsrådet den 23. september 2014
2. Regionsrådet den 8. marts 2016
3. Tværs den 29. august 2017
4. Ansøgningsskema til kapacitet i almen praksis
5. Tværs den 15. januar 2015
6. Retningslinjer for flytning af praksis
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REGIONSRÅDET

Tirsdag den 8. marts 2016
Kl. 17.00
Regionsgården i Hillerød, rådssalen
Møde nr. 2

Afbud:

T

Martin Geertsen
Bergur Løkke Rasmusse
Carsten Scheibye
Randi Mondorf
Anne Ehrenreich
Ole Stark
Per Roswall
Erik Sejersten
Susanne Langer
Torben Kjær
Annie Hagel
Tormod Olsen
Marianne Frederik

RO

LI
G

Abbas Razvi
Per Tærsbøl
Hans Toft
Karsten Skawbo-Jensen
Lene Kaspersen
Erik Lund
Lise Müller
Jens Mandrup

Niels Høiby
Henrik Thorup
Finn Rudaizky
Katrine Vendelbo Dencker
Morten Dreyer

FO

Mødet sluttede kl. 20.05

Charlotte Fischer
Karin Friis Bach

RT

Medlemmer:
Sophie Hæstorp Andersen
Leila Lindén
Özkan Kocak
Flemming Pless
Erik R. Gregersen
Hanne Andersen
Per Seerup Knudsen
Susanne Due Kristensen
Lars Gaardhøj
Marianne Stendell
Bodil Kornbek
Pia Illum
Vagn Majland

Flemming Pless - stedfortræder Troels Ulrich Brejnholt Neiiendam
Lars Gaardhøj - stedfortræder Peter Kay Mortensen
Henrik Thorup - stedfortræder Lucas Thelander Hultgren
Erik Lund - stedfortræder Christoffer B. Reinhardt
Carsten Scheibye - stedfortræder Thomas Bak
Ole Stark - stedfortræder Bent Larsen
Charlotte Fischer - stedfortræder Vivian Heinola
Susanne Langer - stedfortræder Torben Conrad
Lise Müller - stedfortræder Jannie Hjerpe

Fraværende:

Peter Kay Mortensen sag 8 og 9
Abbas Razvi sag 6
Jens Mandrup sag 2 til sag 16
Karsten Skawbo-Jensen sag 15
Hans Toft sag 12 til sag 16
Per Tærsbøl sag 8
Katrine Vendelbo Dencker sag 8 til 16
Anne Ehrenreich sag 8 og 9
Bergur Løkke Rasmussen sag 7 til sag 9
Per Roswald sag 8
Annie Hagel sag 8 og 9

1
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SAMT DELEGATION AF OPSLAG AF KAPACITETER INDEN FOR DEN
EKSISTERENDE RAMME
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Administrationen har modtaget meddelelse om ophør af to kapaciteter på Bornholm pr. 30. april 2016.
Administrationen vil i samarbejde med PLO-Hovedstaden forsøge at få besat de ledige kapaciteter.
Såfremt det ikke lykkes, indstilles at der opslås to nye 0-ydernumre (se sagsfremstilling for definition).
Forretningsudvalget og regionsrådet skal på den baggrund tage stilling til opslag af to 0-ydernumre på
Bornholm. Nærværende punkt er lukket af hensyn til det igangværende forsøg på at sælge praksis.
Medio 2015 ophørte den sidste praktiserende læge i Tingbjerg. Tingbjerg er et særligt udsat område i
Brønshøj-Husum. Administrationen har løbende været i dialog med Københavns Kommune med henblik på
at finde en løsning på lægedækningen i området. Forretningsudvalget og regionsrådet skal tage stilling
til opslag af to 0-ydernumre i Brønshøj-Husum med geografisk binding til Tingbjerg.

T

Alle fire kapaciteter kan holdes indenfor regionens eksisterende kapacitetsmæssige og dermed økonomiske
ramme.

RO

LI

G

I henhold til Skanderborgmodellen har Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde kompetencen til at følge op
på opgaver og planer inden for udvalgets arbejdsområde, og har endvidere den 8. april 2014 fået delegeret
kompetencen til at godkende høringsudkast samt afrapportere på implementering indenfor udvalgets
arbejdsområder, herunder Sundhedsaftale og praksisplaner. Udvalget anmoder med denne sag om
kompetencen til at opslå kapaciteter i almen praksis inden for den eksisterende kapacitetsmæssige ramme. I
det omfang opslag af nye kapaciteter udvider den økonomiske ramme, skal sagen forelægges
forretningsudvalget og regionsrådet.

RT

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

FO

1. at der opslås to kapaciteter på Bornholm, hvis ikke praksis kan sælges.
2. at der opslås to kapaciteter i Brønshøj-Husum med geografisk binding til Tingbjerg.
3. at kompetencen til at opslå nye kapaciteter inden for den eksisterende kapacitetsmæssige og
dermed økonomiske ramme delegeres til Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde.
POLITISK BEHANDLING
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejdes møde den 9. februar 2016:
1. Anbefalet.
2. Anbefalet.
Erik Sejersten (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.
Forretningsudvalgets beslutning den 1. marts 2016:
Anbefalet.
Lars Gaardhøj (A), Charlotte Fischer (B), Karin Friis Bach (B), Martin Geertsen (V), og Susanne Langer
(Ø) deltog ikke i sagens behandling.
Regionsrådets beslutning den 8. marts 2016:
Godkendt.
Flemming Pless (A), Lars Gaardhøj (A), Charlotte Fischer (B), Erik Lund (C), Hans Toft (C), Lise Müller
(F), Jens Mandrup (F), Henrik Thorup (O), Katrine Vendelbo Dencker (O), Carsten Scheibye (V), Ole
Stark (V) og Susanne Langer (Ø) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Troels Ulrich Brejnholt Neiiendam (A), Peter Kay Mortensen (A), Vivian
Heinola-Nielsen (B), Christoffer Buster Reinhardt (C), Jannie Hjerpe (F), Lucas Thelander Hultgren (O),
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SAGSFREMSTILLING
Region Hovedstaden har i følge sundhedsloven ansvaret for at tilvejebringe og sikre borgerne vederlagsfri
behandling i almen praksis i hele regionen.
Regionen har samlet set ikke lægemangel, men det har i de sidste par år vist sig vanskeligt at rekruttere og
fastholde læger i visse sårbare områder i regionen. Det drejer sig bl.a. om Bornholm og Brønshøj-Husum
(Tingbjerg).
Kapaciteter i almen praksis
Bornholm er fremhævet som sårbart område i Praksisplan for almen praksis 2015-2019. Der er p.t. 11
lægepraksis på Bornholm, som samlet set dækker 27 kapaciteter, heraf har to praksis åbent for tilgang af
nye patienter. Administrationen har modtaget meddelelse om, at én praksis med to kapaciteter har meddelt
ophør til den 30. april 2016. Denne praksis har tilmeldt i alt 3.004 gruppe 1-sikrede borgere, hvilket er flere
end de øvrige praksis på Bornholm kan påtage sig.

G

T

Hvis der ikke finder praksisoverdragelse sted inden den 1. maj 2016, tilgår kapaciteterne regionen. Såfremt
det sker, anbefaler administrationen, at de to kapaciteter på Bornholm opslås som 0-ydernumre, som
interesserede læger kan erhverve sig gratis. Administrationen er i tæt og løbende dialog med PLO-H og
Bornholms Regionskommune med henblik på at sikre, at der ikke opstår lægemangel på Bornholm, bl.a.
ved at søge at fastholde de læger, der allerede er der.

RO

LI

Brønshøj-Husum er også fremhævet som sårbart område i Praksisplan for almen praksis 2015-2019. Der er
p.t. 14 lægepraksis i Brønshøj-Husum med i alt 19 kapaciteter (1 ubesat). Mange læger nærmer
sig pensionsalderen. Derfor er Brønshøj-Husum et af de områder, regionen har særligt fokus på i forhold til
lægedækningen. En praksis har meldt ophør pr. 1. april 2016. I perioden 2013-2016 har fire kapaciteter ikke
kunnet overdrages og patienterne er blevet fordelt hos de øvrige læger.

RT

Tingbjerg er et geografisk afgrænset/lukket område med store sociale udfordringer. I 2013 havde
området to kapaciteter. Den sidste praksis i området lukkede i 2015. Regionen har været og er fortsat i
dialog med både Københavns Kommune og PLO-Hovedstaden om lægedækningen i Brønshøj-Husum og
særligt Tingbjerg.

FO

Region Hovedstaden modtog i arbejdet med afdækning af lægedækningen i Brønshøj-Husum en
henvendelse fra praktiserende læger i bydelen, som efter afholdelse af møde i lægelauget ønskede at
meddele, at man ikke kunne se en fordel ved nedsættelse af en praksis i Tingbjerg. Lægerne mente ikke,
at man ville kunne tiltrække lægekræfter på grund af tyngden af patientgrundlaget. Det kunne muligvis lykkes
i kortere vikariater, men ikke med den ønskede og nødvendige kontinuitet for patienterne.
Københavns Kommunes ser en stor fordel ved en lægepraksis i Tingbjerg, idet det vil bidrage til at
sikre adgang til sundhedsydelserne i et område med store sociale udfordringer. Københavns Kommune
tilbyder derfor at finde egnede, attraktive lokaler, tilknytte rådgivning og støtte fra
socialrådgiver, samarbejde med og udgående funktioner fra det lokale sundhedshus i Vanløse samt
samarbejde med lokale aktører og foreninger i Tingbjerg. Administrationen anbefaler på den baggrund,
at der opslås to 0-ydernumre i Brønshøj- Husum med geografisk binding til Tingbjerg.
Delegation til Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde
Alle fire overnnævnte kapaciteter kan holdes indenfor den eksisterende kapacitetsmæssige ramme. Det er
muligt, da kapaciteter der ikke kan overdrages direkte til anden læge går tilbage til regionen, som
derefter disponerer over dem.
I henhold til Skanderborgmodellen har Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde kompetencen til at følge op
på opgaver og planer, og har endvidere den 8. april 2014 fået delegeret kompetencen til at godkende
høringsudkast samt afrapportere på implementering indenfor udvalgets arbejdsområder, herunder
Sundhedsaftale og praksisplaner.
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22have kompetencen til at opslå kapaciteter i almen praksis, når det kan ske inden for
den eksisterende kapacitetsmæssige og økonomiske ramme. I det omfang opslag af nye kapaciteter udvider
den økonomiske ramme, skal sagen forelægges forretningsudvalget og regionsrådet.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.
KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en kommunikationsindsats.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget 1. marts 2016 og regionsrådet 8. marts 2016
DIREKTØRPÅTEGNING
Svend Hartling / Else Hjortsø
JOURNALNUMMER
16014257

T

BILAGSFORTEGNELSE

FO

RT
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1. Status for lægedækningen i Halsnæs 250216

Side 43 af 58

Møde i REGIONSRÅD
Udvalget for forebyggelse
d. 18-12-2018
og sammenhæng d. 19-03-2018

Punkt nr. 36 - Medlemsforslag
Beslutning: Opslag
fra og
Torben
besættelse
Kjæraf
(Ø)
kapaciteter
- Ophævelse
på almen
af udvalget
lægeområdet
for
Bilag 3 - Sideog
forebyggelse
-1 sammenhængs
af 9
beslutning af 28. november 2018 om delegation af
beføjelser til administrationen til at tildele og flytte lægekapaciteter
Bilag 5 - Side -14 af 22

Ansøgning om kapacitet i Region Hovedstaden

(Skemaet er i fleksibelt word-format, så når du skriver i felterne, udvides de automatisk efter behov).
Skemaet bedes sendt til csu@regionh.dk
Din ansøgning bedømmes på baggrund af de oplysninger, du skriver i ansøgningsskemaet. Alle felter bedes udfyldt.

1. Ansøgning om kapacitet
Skriv hvilke(n) kapacitet(er) du søger.

2. Personlige oplysninger
Navn:
CPR-nr.:
Adresse:
Postnr. og by:
Telefon:
E-mail:
Evt. ydernummer:
3. Motivation for at søge kapacitet

4. Uddannelse
Uddannelse
Cand.med.:
Speciallæge i almen medicin:

5. Erhvervserfaring som læge
Ansættelsessted

År

Periode
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6. Relevant klinisk efteruddannelse
Uddannelse/kursus

Periode

7. Beskriv organisering og tilbud i praksis
Har du allerede praksis i Region Hovedstaden, bedes du beskrive organisering og tilbuddene i
praksis.
Har du ikke praksis, bedes du beskrive dine tanker om organisering af din kommende praksis?

8. Pris
Region Hovedstaden sælger kapaciteterne. Du bedes derfor oplyse hvilken pris, du byder.

Kr.
9. Beskriv lokaler og adgangsforhold
A) Har du ikke allerede praksis i Region Hovedstaden, men har du ”lokaler på hånden” bedes du beskrive indretning og adgangsforholdene for disse. Du kan enten anvende boksen
her eller anvende skemaet nedenfor

B) Har du allerede praksis i Region Hovedstaden, bedes du oplyse om nuværende kliniks
indretning og adgangsforhold

Skema til oplysning om klinikkens indretning og adgangsforhold for mennesker med funktionsnedsættelser

1. Hvad er klinikkens navn og adresse?

Klinikkens navn: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________
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Adresse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Postnummer: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ By/postdistrikt: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____________


3. Hvad er klinikkens samlede areal (m2)
(Angiv kun ét svar)
Under 80 m2
Klinikkens areal

80-160 m2

Over 160 m2













4. Er der handicap p-plads i nærheden af klinikken?
(Angiv kun ét svar)

 Ja
 Nej
Definition: Tilgængelighed

Ved handicapegnede adgangs- og toiletforhold forstås de generelle krav i bygningslovgivningen til erhvervsbyggeri om niveaufri adgang, handicaptoilet osv. Det er disse regler,
som er vejledende for vores fælles forståelse af, hvad handicapegnethed er.

INDGANG
5. Er der niveaufri adgang eller rampe til bygningens stueetage og til eventuelle elevatorer i ejendommen, hvor klinikken er beliggende?
(Angiv kun ét svar)

 Ja
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 Nej

6. Er der et fast og plant areal på 1,5 x 1,5 m. foran ejendommens yderdør?
(Angiv kun ét svar)

 Ja
 Nej

7. Er elevatoren min. 1,1 m. x 1,4 m. og med fri dørbredde på 0,8 m.?
(Angiv kun ét svar)

 Ja
 Nej
 Har ikke elevator - Gå til spørgsmål 9

8. Er betjeningsknapperne i elevatoren placeret, så de kan betjenes af kørestolsbruger ved egen hjælp?

Møde i REGIONSRÅD
Udvalget for forebyggelse
d. 18-12-2018
og sammenhæng d. 19-03-2018

Side 4

Punkt nr. 36 - Medlemsforslag
Beslutning: Opslag
fra og
Torben
besættelse
Kjæraf
(Ø)
kapaciteter
- Ophævelse
på almen
af udvalget
lægeområdet
for
Bilag 3 - Sideog
forebyggelse
-5 sammenhængs
af 9
beslutning af 28. november 2018 om delegation af
beføjelser til administrationen til at tildele og flytte lægekapaciteter
Bilag 5 - Side -18 af 22

(Angiv kun ét svar)

 Ja
 Nej



9. Har fælles adgangsveje til eller fra klinikken en bredde på mindst 1,3 m.?
(Angiv kun ét svar)

 Ja
 Nej
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10. Har fælles adgangsveje til eller fra klinikken en niveaufri adgang eller
rampe(r) med hældning på mindre end 50 mm. pr. m. med tilhørende håndliste?
(Angiv kun ét svar)

 Ja
 Nej
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11. Har eventuel porttelefon eller tilkaldeanlæg en udformning så det auditivt
og visuelt tilkendegives at anlægget er aktiveret?
(Angiv kun ét svar)

 Ja
 Nej
 Har ikke porttelefon

KLINIKKEN
12. Har dørene i klinikken (som er offentlig tilgængelige) en passagebredde på
0,77 m.?
(Angiv kun ét svar)

 Ja
 Nej



Toilet
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13. Har klinikken et toilet som er tilgængeligt/anvendeligt for kørestolsbruger?
(Angiv kun ét svar)

 Ja
 Nej
14. Er der niveaufri adgang til toiletrum med en døråbning min. 0,77 m.?
(Angiv kun ét svar)

 Ja
 Nej
15. Er der i toiletrummet en fri plads på min 1,5 x 1,5 m. til at vende en kørestol?
(Angiv kun ét svar)

 Ja
 Nej
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16. Kan man siddende på WC’et betjene håndvaskens betjeningsgreb?
(Angiv kun ét svar)

 Ja


Nej

17. Har toiletsædet en højde på 48 cm.?
(Angiv kun ét svar)

 Ja
 Nej
18. Har håndvasken en højde på ca. 0,8 m.?
(Angiv kun ét svar)

 Ja
 Nej
19. Er der på begge sider af WC’et opklappelige armstøtter i en højde på 0,8
m.?
(Angiv kun ét svar)

 Ja
 Nej
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BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Udvalget for forebyggelse og sammenhæng behandlede på sit møde den 7. februar 2018 en sag om
delegation af kompetence til administrationen i sager, der vedrører almen praksis. Udvalget godkendte
sagen med bemærkning om, at sagen skal genbehandles på førstkommende møde. Protokollen er vedlagt
som bilag 1.
På baggrund af drøftelserne på udvalgsmødet den 7. februar 2018 har administrationen valgt at opdele
den oprindelige sag i selvstændige sager for at skabe overskuelighed. Denne sag handler om flytning af
praksis.
Administrationen foreslår, at udvalget fastsætter retningslinjer og rammer for delegation af kompetence til
administrationen. Dette vil give udvalget mulighed for at have mere tid til at fokusere på det
politikformulerende arbejde.
INDSTILLING
Administrationen indstiller til udvalget for forebyggelse og sammenhæng:
1. at det godkendes, at kompetencen til at godkende flytning af en lægepraksis fra et
planlægningsområde til et andet uddelegeres til administrationen,
2. at det godkendes, at retningslinjerne for flytning af praksis ændres således, at der ved flytning
tilstræbes bedre forhold for mennesker med funktionsnedsættelser i de nye praksislokaler.

POLITISK BEHANDLING
1. Godkendt. Sagen oversendes til forretningsudvalget, da Torben Kjær (Ø) begærede sagen indbragt for
regionsrådet til afgørelse i medfør af forretningsorden for udvalget for forebyggelse og sammenhæng § 3,
stk. 8.
For stemte:
Flemming Pless (A), Annette Randløv (B), Karsten Skawbo-Jensen (C), Freja Södergran (O), Jacob
Rosenberg (I) og Qasam Ahmad (Å), i alt 6.
Imod stemte:
Torben Kjær (Ø), ialt 1.
Torben Kjær (Ø) ønskede følgende mindretalsudtalelse:
Enhedslisten tager forbehold, da der ikke kan ses at være hjemmel til at stille lempeligere krav ved flytning
inden for samme planlægningsområde som mellem to planlægningsområder. Udvalget bør træffe
afgørelse i alle sager, hvor praksis ikke fuldt ud lever op til alle krav. Skemaet for indretning og
adgangsforhold skal revideres i overensstemmelse med kravene i den gældende byggelovgivning. Der
anmodes om, at sagen afgøres i regionsrådet.
2. Godkendt. Sagen oversendes til forretningsudvalget, da Torben Kjær (Ø) begærede sagen indbragt
for regionsrådet til afgørelse i medfør af forretningsorden for udvalget for forebyggelse og sammenhæng
§ 3, stk. 8.
For stemte:
Flemming Pless (A), Annette Randløv (B), Karsten Skawbo-Jensen (C), Freja Södergran (O), Jacob
Rosenberg (I) og Qasam Ahmad (Å), i alt 6.
Imod stemte:
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Torben Kjær (Ø) ønskede følgende mindretalsudtalelse:
"Enhedslisten tager forbehold, da der ikke kan ses at være hjemmel til at stille lempeligere krav ved
flytning inden for samme planlægningsområde som mellem to planlægningsområder. Udvalget bør træffe
afgørelse i alle sager, hvor praksis ikke fuldt ud lever op til alle krav. Skemaet for indretning og
adgangsforhold skal revideres i overensstemmelse med kravene i den gældende byggelovgivning. Der
anmodes om, at sagen afgøres i regionsrådet."
Jesper Clausson (S) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.
SAGSFREMSTILLING
Orientering om reglerne for flytning af praksis
Reglerne om flytning af lægepraksis findes i sundhedsloven og i overenskomst om almen praksis.
Af § 5 i overenskomst om almen praksis fremgår det, at en læge, der ønsker at flytte sin praksis, skal
indhente regionens godkendelse. En flytning skal godkendes, hvis det ikke ændrer forudsætningerne i
praksisplanen eller er i strid med denne.
I henhold til sundhedsloven er det regionsrådet, der beslutter, hvor i regionen der skal være praktiserende
læger, og hvor mange læger, der skal være. Dette sker dels i praksisplanen, dels i den årlige undersøgelse
om lægedækning. I praksisplanen inddeles regionen i områder – planlægningsområder.
Planlægningsområderne svarer til kommunerne/bydele i regionen.
§ 47 i overenskomst om almen praksis indeholder regler om adgangsforhold og indretningsforhold i
lægens konsultation. Følgende fremgår:
”Stk. 1.
Alle læger skal tilstræbe, at deres konsultationslokaler er tilgængelige for bevægelseshæmmede, og at der
er handicapegnede toiletfaciliteter. Endvidere skal alle læger, hvor det er muligt, tilstræbe, at der er
adgang til handicapparkering i nærheden af praksis.
Stk. 2.
Ved nybygning og væsentlig ombygning af praksis er det et krav, at der etableres adgangsforhold i
henhold til byggelovgivningens regler.”
Ansøgninger om nybygninger og væsentlige ombygninger af lokaler behandles af kommunerne. Det er
således kommunernes ansvar at sikre, at nybyggeri og ombygninger lever op til byggelovningens regler.
Behandling af ansøgninger om flytning af praksis
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde fik i september 2014 kompetence af regionsrådet til at behandle
ansøgninger om flytning af almen praksis.
En praktiserende læge, der ønsker at flytte praksisadresse, skal beskrive, om han/hun ønsker at flytte
inden for samme planlægningsområde eller til et nyt planlægningsområde. Derudover skal den
praktiserende læge udfylde skemaer om både nuværende og kommende praksis’ indretning og
adgangsforhold (se bilag 2).
Flytning til et nyt planlægningsområde
Ønsker en læge at flytte sin praksis fra et planlægningsområde til et andet, tages der udgangspunkt i den
seneste lægedækningsberegning ved behandlingen af ansøgningen. Sker der en uhensigtsmæssig
forskydning i lægedækningen, forelægges sagen for udvalget. Derudover vurderes lokalerne, idet den
praktiserende læge skal sikre, at lokalerne på den nye praksisadresse er bedre eller mindst har samme
tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelser til praksis som før flytningen. Derudover skal
tilgængelighed med såvel offentlig som privat transport være bedre eller mindst den samme efter
flytningen.
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godkende flytninger inden for samme planlægningsområde og godkendte et sæt retningslinjer for flytning
af praksis, som administrationen skal arbejde efter. (se bilag 3 og 4). Flytteretningslinjerne er vedlagt som
bilag 5.
Forslag til uddelegering af kompetence
Administrationen foreslår, at udvalget uddelegerer kompetence til at behandle ansøgninger om flytning af
praksis imellem to planlægningsområder til administrationen under følgende forudsætninger:


Der må ikke ske en skæv fordeling af lægekapaciteten inden for de to planlægningsområder i
forhold til befolkningsudviklingen, det vil sige:






Lægedækningen skal være mindre i det planlægningsområde, som lægen ønsker at flytte til
end i det planlægningsområde, som lægen ønsker at flytte fra,
Der kan ikke flyttes fra et lægedækningstruet eller sårbart område. (En undtagelse herfra kan
være en situation, hvor afstanden mellem den gamle og den nye praksisadresse er så kort, at
patienterne forventes at følge med til den nye praksis),
De ansøgte lokaler skal have adgangsforhold og tilgængelighed for mennesker med
funktionsnedsættelser.

En delegation af kompetencen til administrationen vil betyde, at sagerne kan afgøres hurtigere.
Forslag om ændring af retningslinjerne vedr. fysisk tilgængelighed
I praksisplan for almen praksis 2015-2018 er der en anbefaling om, "at den fysiske tilgængelighed
løbende forbedres, bl.a. i forbindelse med flytning”.
I de gældende retningslinjer for flytning af lægepraksis kan en praktiserende læge flytte sin lægepraksis til
andre lokaler, hvis forholdene for mennesker med funktionsnedsættelser er de samme eller bedre end
lokaleforholdene, der fraflyttes.
For at fremme, at der hele tiden sker en forbedring af forholdene for mennesker med
funktionsnedsættelser, foreslår administrationen, at flytteretningslinjerne ændres, så det tilstræbes, at der
sker en forbedring af forholdene for mennesker med funktionsnedsættelser. Dette vil være relevant for
flyttesager inden for samme planlægningsområde. Som foreslået ovenfor vil administrationen kun kunne
godkende ansøgninger om flytning imellem planlægningsområder administrativt, såfremt de nye lokaler er
tilgængelige for mennesker med funktionsnedsætter.
KONSEKVENSER
Hvis udvalget tiltræder indstillingen, vil det medføre, at administrationen kan afgøre flyttesager
administrativt under visse forudsætninger, når der er tale om flytning imellem planlægningsområder.
Derudover vil en tiltrædelse betyde, at flytteretningslinjerne tilrettes i forhold til praksisplanens anbefaling
om, at fysisk tilgængelighed skal forbedres i forbindelse med flyttesager.
RISIKOVURDERING
Hvis sager om flytning af praksislokaler, skal forelægges udvalget, kan det betyde, at læger, der har
velegnede lokaler på hånden, risikerer at miste dem, fordi sagsbehandlingstiden vil blive for lang.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Godkender udvalget, at kompetence delegeres til regionsadministrationen, vil udvalget løbende blive
orienteret om administrationens flytteafgørelser.
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5. Beslutning: Delegation af kompetence til administrationen i sager på almen lægeområdet

Side 2 af 5

Møde i REGIONSRÅD
Udvalget for forebyggelse
d. 18-12-2018
og sammenhæng d. 19-03-2018

Punkt nr. 37 - Medlemsforslag
Beslutning: Retningslinjer
fra Torbenfor
Kjær
flytning
(Ø) - af
Ophævelse
almen praksis
af udvalget for
Bilag 1 - Sideog
forebyggelse
-3 sammenhængs
af 5
beslutning af 28. november 2018 om delegation af
beføjelser
til administrationen
til at tildeleAF
og KOMPETENCE
flytte lægekapaciteter
5. BESLUTNING:
DELEGATION
TIL
BilagADMINISTRATIONEN
6 - Side -8 af 27
I SAGER PÅ ALMEN LÆGEOMRÅDET
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Sundhedsloven indeholder en række bestemmelser om regionsrådets opgaver og kompetencer i forhold
til de praktiserende læger om blandt andet flytning af praksis og beslutning om, hvor mange kapaciteter
regionen har brug for med henblik på at sikre lægedækningen. Regionsrådet har den 23. september 2014
og den 8. marts 2016 delegeret en række af disse kompetencer til Udvalg vedr. tværsektorielt
samarbejde. Disse kompetencer er nu overgået til udvalget for forebyggelse og sammenhæng.
I denne sag gives en orientering om de kompetencer, der er delegeret fra regionsrådet og udvalg for
forebyggelse og sammenhæng. Kompetencerne vedrører både flytning og fordeling af kapaciteter i
regionen. Administrationen har haft mulighed for inden for rammerne af praksisplanen for almen praksis
at varetage opgaven, såfremt det ikke medfører en forværring af tilgængelighed for mennesker med
funktionsnedsættelser eller en begrænsning for at få delt en praktiserende læge i planområdet. De
administrative retningslinjer er vedlagt som bilag.
For at understøtte at udvalget for forebyggelse og sammenhæng fokuserer på det
politikformulerende, foreslås, at udvalget uddelegerer en udvidet kompetence til administrationen, således
at flytning, opslag og genopslag kan foretages, så længe at praksisplanens rammer overholdes. Udvalget
vil løbende blive orienteret om de administrative afgørelser og få forelagt eventuelle forhold til beslutning,
der ikke er i overenstemmelse med praksisplanen.
INDSTILLING
Administrationen indstiller til udvalget for forebyggelse og sammenhæng:
1. At det godkendes, at kompetencen til at opslå og genopslå kapaciteter udvides, så den gælder alle
planlægningsområder i regionen,
2. At det godkendes, at kompetencen til at tildele ledige kapaciteter til praktiserende læger på
baggrund af indkomne ansøgninger delegeres til administrationen,
3. At det godkendes, at kompetencen til at godkende flytning af en lægepraksis fra et
planlægningsområde til et andet delegeres til administrationen.
POLITISK BEHANDLING
1. Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at sagen genbehandles på næste møde.
2. Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at sagen genbehandles på næste møde.
3. Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at sagen genbehandles på næste møde.
SAGSFREMSTILLING
På baggrund af en ændring af sundhedsloven, hvor regionerne fik nye opgaver i forhold til almen praksis,
besluttede regionsrådet den 23. september 2014, at kompetencen til at fastlægge rammerne for
kapaciteten i almen praksis og flytning af praksis blev tillagt Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde.
Desuden fik administrationen kompetence til at administrere efter de retningslinier, der blev fastlagt af
udvalget (bilag 1). Disse kompetencer er overgået til udvalget for forebyggelse og sammenhæng.
Administrationen foreslår, at udvalget uddelererer en udvidet kompetence til administrationen i nævnte
sager.
A. Delegation til at opslå og genopslå kapaciteter
Der opslås nye kapaciteter i almen praksis, hvis den årlige beregning af lægedækningen viser, at der er
behov for flere kapaciteter i regionen. Tilsvarende opslås kapaciteter, hvis en praktiserende læge ikke kan
overdrage sin praksis til anden læge.
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ramme (bilag 2). I det omfang opslag af nye kapaciteter udvider den eksisterende
kapacitetsmæssige ramme, skal sagen forelægges for forretningsudvalget og regionsrådet.
Administrationen foreslår, at den administrative kompetence udvides, så administrationen kan opslå og
genopslå ledige kapaciteter i alle planområder i regioner forudsat intentionen i praksisplanen følges.
Ændringen vil medføre hurtigere opslag og tildeling af kapaciteterne og dermed hurtigere mulighed for at
sikre lægedækningen.
B. Delegation af kompetence til at bedømme ansøgninger til ledige kapaciteter
Ledige kapaciteter opslås i Ugeskrift for Læger, på www.sundhed.dk og på regionens hjemmeside.
Praksis har hidtil været, at administrationen har vurderet ansøgningerne og over for udvalget foreslået en
tildeling af kapaciteterne blandt ansøgerne.
På mødet i Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde den 29. august 2017 orienterede administrationen
udvalget om de kriterier, der indgår i vurdering af ansøgningerne (bilag 3). Af sagen fremgik, at foruden
lægens faglige kvalifikationer kan der være andre forhold, der ønskes lagt vægt på ved konkrete
vurderinger af ansøgninger, fx regionens ønske om at forbedre tilgængeligheden for borgere med
funktionsnedsættelser og udbredelsen af praksisfællesskaber mv. Desuden er pris relevant for at sikre, at
kapaciteterne udbydes på markedsvilkår. For at sikre ensartethed og gennemsigtighed om
udvælgelseskriterier har administrationen udarbejdet et skema, som ansøgerne skal anvende (bilag 4).
Administrationen foreslår, at kompetencen til at tildele ledige kapaciteter til ansøgere på baggrund af
ovenstående kriterier, uddelegeres til administrationen. Dermed sikres en hurtigere tildeling og mulighed
for en hurtigere åbning af kapaciteterne.
C. Delegation af kompetence til at godkende flytning af praksis
Sundhedsloven fastlægger de overordnede retningslinjer for flytning af lægepraksis. Regionsrådet
fastsætter i praksisplan vedr. almen praksis fordelingen af lægekapaciteterne. En læge, der ønsker at
flytte, skal ansøge om regionsrådets tilladelse. Flytningen skal godkendes, hvis det ikke strider imod
forudsætningerne i praksisplanen.
I tilslutning til, at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde i september 2014 fik kompetence til at
behandle ansøgninger om flytning af almen praksis, godkendte udvalget den 15. januar 2015 (bilag 5)
retningslinjer for flytning af praksis, som gav administrationen kompetence til at godkende flytninger
inden for samme planlægningsområde. Flytteretningslinierne er vedlagt som bilag 6.
Af retningslinjerne fremgår, at flytning inden for samme planlægningsområde vil kunne finde sted, hvis:




Der sikres bedre eller mindst samme tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelser til
praksis som før flytningen,
Tilgængelighed med såvel offentlig som privat transport skal være bedre eller mindst den samme
efter flytningen.

Opfyldes disse krav ikke, skulle sagen forelægges for Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde.
Udvalget er blevet løbende orienteret om afsluttede flyttesager.
Administrationen foreslår, at denne procedure ændres, således at udvalget for forebyggelse og
sammenhæng fremover får en orientering om afsluttede flyttesager to gange om året.
I forhold til ansøgninger om flytning fra et planlægningsområde til et andet fremgår det af de vedtagne
retningslinjer, at sagen behandles efter en konkret vurdering, hvor der tages udgangspunkt i den seneste
lægedækningsberegning. Sker der en uhensigtsmæssig forskydning i lægedækningen, forelægges sagen
for udvalget.
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Der må ikke ske en skævvridning af den geografiske fordeling af lægekapaciteten
indenfor planlægningsområderne i forhold til befolkningsudviklingen, dvs.:
»

»

»

Lægedækningen skal være mindre i det planlægningsområde, som lægen ønsker at flytte til
end i det planlægningsområde, som lægen ønsker at flytte fra,
Der kan ikke flyttes fra et lægedækningstruet område til et ikke-lægedækningstruet område.
(En undtagelse herfra kan være en situation, hvor afstanden mellem den gamle og den nye
praksisadresse er så kort, at patienter forventes at følge med til den nye praksis),
De ansøgte lokaler skal være i overensstemmelse med byggelovgivningens regler om
adgangsforhold og tilgængelighed.

KONSEKVENSER
Beslutter udvalget at delegere kompetencen til administrationen, vil det betyde, at sagerne kan afklares
hurtigere, hvilket kan bidrage til at sikre lægedækningen i regionen. Delegationen vedrører opslag og
genopslag af kapaciteter i hele regionen, tildeling af ledige kapaciter efter ansøgning og godkendelse
af flytninger fra et planlægningsområde til et andet.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Såfremt udvalget godkender indstillingen, vil udvalget to gange årligt blive orienteret om sager om flytning
af praksis og besættelse af kapaciteter.
DIREKTØRPÅTEGNING
Else Hjortsø / Bettina Skovgaard
JOURNALNUMMER
18001836

BILAGSFORTEGNELSE
1. Regionsrådet den 23. september 2014
2. Regionsrådet den 8. marts 2016
3. Tværs den 29. august 2017
4. Ansøgningsskema til kapacitet i almen praksis
5. Tværs den 15. januar 2015
6. Retningslinjer for flytning af praksis
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3400 Hillerød
Telefon 3866 6000
Mail csu@regionh.dk
Web www.regionh.dk
Dato: 2. december 2014

Administrative retningslinjer for flyttesager
Af hensyn til ensrettet sagsbehandling af samtlige ydere i regionen skal ansøgning om
flytning ledsages af oplysninger om adgangsforholdene for personer med funktionsnedsættelse.
Flytning indenfor samme planlægningsområde:
Ansøgning om flytning inden for samme planlægningsområde vil umiddelbart kunne
finde sted, hvis følgende kriterier er opfyldt:
•
•

Der sikres bedre eller mindst samme tilgængelighed til praksis som før flytningen i relation til tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelse.
Tilgængelighed med såvel offentlig som privat transport skal være bedre eller
mindst være samme tilgængelighed.

Opfyldes disse krav ikke, forelægges sagen for Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde.
Flytning fra et planlægningsområde til et andet område:
Ansøgning om flytning fra et planlægningsområde til et andet område behandles efter
en konkret vurdering, hvor der tages udgangspunkt i den seneste lægedækningsberegning.
Sker der en uhensigtsmæssig forskydning i lægedækningen, forelægges sagen for Udvalget for tværsektorielt samarbejde.
Kriterier for adgangsforhold og tilgængelighed behandles efter samme regelsæt som
ved flytning indenfor et planlægningsområde.
Klage over regionens afgørelse
Afgørelserne kan ikke påklages. Hvis lægen mener, at afgørelsen ikke er truffet i
overensstemmelse med lovens bestemmelser, kan der rettes henvendelse til Statsforvaltningen, Borups Allé 177, 2400 København NV.
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REGIONSRÅDET

Tirsdag den 8. marts 2016
Kl. 17.00
Regionsgården i Hillerød, rådssalen
Møde nr. 2

Afbud:

T

Martin Geertsen
Bergur Løkke Rasmusse
Carsten Scheibye
Randi Mondorf
Anne Ehrenreich
Ole Stark
Per Roswall
Erik Sejersten
Susanne Langer
Torben Kjær
Annie Hagel
Tormod Olsen
Marianne Frederik

RO
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G

Abbas Razvi
Per Tærsbøl
Hans Toft
Karsten Skawbo-Jensen
Lene Kaspersen
Erik Lund
Lise Müller
Jens Mandrup

Niels Høiby
Henrik Thorup
Finn Rudaizky
Katrine Vendelbo Dencker
Morten Dreyer

FO

Mødet sluttede kl. 20.05

Charlotte Fischer
Karin Friis Bach

RT

Medlemmer:
Sophie Hæstorp Andersen
Leila Lindén
Özkan Kocak
Flemming Pless
Erik R. Gregersen
Hanne Andersen
Per Seerup Knudsen
Susanne Due Kristensen
Lars Gaardhøj
Marianne Stendell
Bodil Kornbek
Pia Illum
Vagn Majland

Flemming Pless - stedfortræder Troels Ulrich Brejnholt Neiiendam
Lars Gaardhøj - stedfortræder Peter Kay Mortensen
Henrik Thorup - stedfortræder Lucas Thelander Hultgren
Erik Lund - stedfortræder Christoffer B. Reinhardt
Carsten Scheibye - stedfortræder Thomas Bak
Ole Stark - stedfortræder Bent Larsen
Charlotte Fischer - stedfortræder Vivian Heinola
Susanne Langer - stedfortræder Torben Conrad
Lise Müller - stedfortræder Jannie Hjerpe

Fraværende:

Peter Kay Mortensen sag 8 og 9
Abbas Razvi sag 6
Jens Mandrup sag 2 til sag 16
Karsten Skawbo-Jensen sag 15
Hans Toft sag 12 til sag 16
Per Tærsbøl sag 8
Katrine Vendelbo Dencker sag 8 til 16
Anne Ehrenreich sag 8 og 9
Bergur Løkke Rasmussen sag 7 til sag 9
Per Roswald sag 8
Annie Hagel sag 8 og 9

1
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SAMT DELEGATION AF OPSLAG AF KAPACITETER INDEN FOR DEN
EKSISTERENDE RAMME
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Administrationen har modtaget meddelelse om ophør af to kapaciteter på Bornholm pr. 30. april 2016.
Administrationen vil i samarbejde med PLO-Hovedstaden forsøge at få besat de ledige kapaciteter.
Såfremt det ikke lykkes, indstilles at der opslås to nye 0-ydernumre (se sagsfremstilling for definition).
Forretningsudvalget og regionsrådet skal på den baggrund tage stilling til opslag af to 0-ydernumre på
Bornholm. Nærværende punkt er lukket af hensyn til det igangværende forsøg på at sælge praksis.
Medio 2015 ophørte den sidste praktiserende læge i Tingbjerg. Tingbjerg er et særligt udsat område i
Brønshøj-Husum. Administrationen har løbende været i dialog med Københavns Kommune med henblik på
at finde en løsning på lægedækningen i området. Forretningsudvalget og regionsrådet skal tage stilling
til opslag af to 0-ydernumre i Brønshøj-Husum med geografisk binding til Tingbjerg.

T

Alle fire kapaciteter kan holdes indenfor regionens eksisterende kapacitetsmæssige og dermed økonomiske
ramme.

RO

LI

G

I henhold til Skanderborgmodellen har Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde kompetencen til at følge op
på opgaver og planer inden for udvalgets arbejdsområde, og har endvidere den 8. april 2014 fået delegeret
kompetencen til at godkende høringsudkast samt afrapportere på implementering indenfor udvalgets
arbejdsområder, herunder Sundhedsaftale og praksisplaner. Udvalget anmoder med denne sag om
kompetencen til at opslå kapaciteter i almen praksis inden for den eksisterende kapacitetsmæssige ramme. I
det omfang opslag af nye kapaciteter udvider den økonomiske ramme, skal sagen forelægges
forretningsudvalget og regionsrådet.

RT

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

FO

1. at der opslås to kapaciteter på Bornholm, hvis ikke praksis kan sælges.
2. at der opslås to kapaciteter i Brønshøj-Husum med geografisk binding til Tingbjerg.
3. at kompetencen til at opslå nye kapaciteter inden for den eksisterende kapacitetsmæssige og
dermed økonomiske ramme delegeres til Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde.
POLITISK BEHANDLING
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejdes møde den 9. februar 2016:
1. Anbefalet.
2. Anbefalet.
Erik Sejersten (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.
Forretningsudvalgets beslutning den 1. marts 2016:
Anbefalet.
Lars Gaardhøj (A), Charlotte Fischer (B), Karin Friis Bach (B), Martin Geertsen (V), og Susanne Langer
(Ø) deltog ikke i sagens behandling.
Regionsrådets beslutning den 8. marts 2016:
Godkendt.
Flemming Pless (A), Lars Gaardhøj (A), Charlotte Fischer (B), Erik Lund (C), Hans Toft (C), Lise Müller
(F), Jens Mandrup (F), Henrik Thorup (O), Katrine Vendelbo Dencker (O), Carsten Scheibye (V), Ole
Stark (V) og Susanne Langer (Ø) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Troels Ulrich Brejnholt Neiiendam (A), Peter Kay Mortensen (A), Vivian
Heinola-Nielsen (B), Christoffer Buster Reinhardt (C), Jannie Hjerpe (F), Lucas Thelander Hultgren (O),
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SAGSFREMSTILLING
Region Hovedstaden har i følge sundhedsloven ansvaret for at tilvejebringe og sikre borgerne vederlagsfri
behandling i almen praksis i hele regionen.
Regionen har samlet set ikke lægemangel, men det har i de sidste par år vist sig vanskeligt at rekruttere og
fastholde læger i visse sårbare områder i regionen. Det drejer sig bl.a. om Bornholm og Brønshøj-Husum
(Tingbjerg).
Kapaciteter i almen praksis
Bornholm er fremhævet som sårbart område i Praksisplan for almen praksis 2015-2019. Der er p.t. 11
lægepraksis på Bornholm, som samlet set dækker 27 kapaciteter, heraf har to praksis åbent for tilgang af
nye patienter. Administrationen har modtaget meddelelse om, at én praksis med to kapaciteter har meddelt
ophør til den 30. april 2016. Denne praksis har tilmeldt i alt 3.004 gruppe 1-sikrede borgere, hvilket er flere
end de øvrige praksis på Bornholm kan påtage sig.

G

T

Hvis der ikke finder praksisoverdragelse sted inden den 1. maj 2016, tilgår kapaciteterne regionen. Såfremt
det sker, anbefaler administrationen, at de to kapaciteter på Bornholm opslås som 0-ydernumre, som
interesserede læger kan erhverve sig gratis. Administrationen er i tæt og løbende dialog med PLO-H og
Bornholms Regionskommune med henblik på at sikre, at der ikke opstår lægemangel på Bornholm, bl.a.
ved at søge at fastholde de læger, der allerede er der.

RO

LI

Brønshøj-Husum er også fremhævet som sårbart område i Praksisplan for almen praksis 2015-2019. Der er
p.t. 14 lægepraksis i Brønshøj-Husum med i alt 19 kapaciteter (1 ubesat). Mange læger nærmer
sig pensionsalderen. Derfor er Brønshøj-Husum et af de områder, regionen har særligt fokus på i forhold til
lægedækningen. En praksis har meldt ophør pr. 1. april 2016. I perioden 2013-2016 har fire kapaciteter ikke
kunnet overdrages og patienterne er blevet fordelt hos de øvrige læger.

RT

Tingbjerg er et geografisk afgrænset/lukket område med store sociale udfordringer. I 2013 havde
området to kapaciteter. Den sidste praksis i området lukkede i 2015. Regionen har været og er fortsat i
dialog med både Københavns Kommune og PLO-Hovedstaden om lægedækningen i Brønshøj-Husum og
særligt Tingbjerg.

FO

Region Hovedstaden modtog i arbejdet med afdækning af lægedækningen i Brønshøj-Husum en
henvendelse fra praktiserende læger i bydelen, som efter afholdelse af møde i lægelauget ønskede at
meddele, at man ikke kunne se en fordel ved nedsættelse af en praksis i Tingbjerg. Lægerne mente ikke,
at man ville kunne tiltrække lægekræfter på grund af tyngden af patientgrundlaget. Det kunne muligvis lykkes
i kortere vikariater, men ikke med den ønskede og nødvendige kontinuitet for patienterne.
Københavns Kommunes ser en stor fordel ved en lægepraksis i Tingbjerg, idet det vil bidrage til at
sikre adgang til sundhedsydelserne i et område med store sociale udfordringer. Københavns Kommune
tilbyder derfor at finde egnede, attraktive lokaler, tilknytte rådgivning og støtte fra
socialrådgiver, samarbejde med og udgående funktioner fra det lokale sundhedshus i Vanløse samt
samarbejde med lokale aktører og foreninger i Tingbjerg. Administrationen anbefaler på den baggrund,
at der opslås to 0-ydernumre i Brønshøj- Husum med geografisk binding til Tingbjerg.
Delegation til Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde
Alle fire overnnævnte kapaciteter kan holdes indenfor den eksisterende kapacitetsmæssige ramme. Det er
muligt, da kapaciteter der ikke kan overdrages direkte til anden læge går tilbage til regionen, som
derefter disponerer over dem.
I henhold til Skanderborgmodellen har Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde kompetencen til at følge op
på opgaver og planer, og har endvidere den 8. april 2014 fået delegeret kompetencen til at godkende
høringsudkast samt afrapportere på implementering indenfor udvalgets arbejdsområder, herunder
Sundhedsaftale og praksisplaner.
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27have kompetencen til at opslå kapaciteter i almen praksis, når det kan ske inden for
den eksisterende kapacitetsmæssige og økonomiske ramme. I det omfang opslag af nye kapaciteter udvider
den økonomiske ramme, skal sagen forelægges forretningsudvalget og regionsrådet.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.
KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en kommunikationsindsats.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget 1. marts 2016 og regionsrådet 8. marts 2016
DIREKTØRPÅTEGNING
Svend Hartling / Else Hjortsø
JOURNALNUMMER
16014257

T

BILAGSFORTEGNELSE
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1. Status for lægedækningen i Halsnæs 250216
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Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde - mødesager

UDVALGET VEDR.
TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE

MØDETIDSPUNKT
13-01-2015 19:30

MØDESTED
Mødelokale H4 på regionsgården

MEDLEMMER
Maja Holt Højgaard
Hanne Andersen
Per Seerup Knudsen
Bodil Kornbek
Karsten Skawbo-Jensen
Henrik Thorup
Per Roswall
Erik Sejersten
Torben Kjær

Afbud
Afbud
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BilagAF
6 -PRAKSISLOKALER
Side -17 af 27
I ALMEN PRAKSIS
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde har på møde den 2. september 2014 behandlet sag om
ændringer til sundhedsloven, der vedrører almen praksis, herunder flytning af klinikker i almen praksis.
Udvalget godkendte samtidig midlertidige retningslinjer til behandling af ansøgninger om flytning af
lægepraksis. På baggrund heraf skal udvalget derfor beslutte permanente retningslinjer.
INDSTILLING
Administrationen indstiller:
at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde godkender udkast til flytteretningslinjer.
POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde godkendte indstillingen, og det blev besluttet, at administrativt
afgjorte flyttesager forelægges udvalget til orientering indtil videre.
Endvidere besluttede udvalget, at skemaerne til brug for registrering af forholdene i den nye og den
eksisterende klinik skal revideres, således at de afspejler de retningslinier, som fremover anvendes af God
Adgang til vurderingen af tilgængeligheden i praksis.
SAGSFREMSTILLING
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde godkendte på møde den 2. september 2014 administrative
retningslinjer om flytning på almen praksis området. Retningslinjerne er midlertidige, og der skal derfor
vedtages endelige retningslinjer.
De gældende midlertidige retningslinjer




Ansøgning om flytning inden for samme planlægningsområde vil umiddelbart kunne finde sted,
såfremt der sikres bedre eller mindst samme tilgængelighed til praksis som før flytningen i relation til
handicapegnethed og tilgængelighed med såvel offentlig som privat transport. Opfyldes disse krav
ikke, forelægges sagen for udvalget.
Ansøgning om flytning fra et planlægningsområde til et andet behandles efter en konkret vurdering,
hvor der tages udgangspunkt i den seneste lægedækningsberegning. Sker der en uhensigtsmæssig
forskydning i lægedækningen, forelægges sagen for udvalget.

Af hensyn til ensrettet sagsbehandling af samtlige ydere i regionen skal ansøgning om flytning ledsages af
oplysninger om adgangsforholdene for personer med funktionsnedsættelse.
Overenskomst og lovgivning
Overenskomsten:
§ 5, stk. 1
Læger, der ønsker at flytte praksis, skal indhente regionens godkendelse. Regionen skal godkende
flytninger, som ikke ændrer forudsætninger for praksisplanen eller er i strid med denne.
§ 5, stk. 2
Regionen kan godkende andre flytninger, hvis der foreligger særlige omstændigheder. F.eks. flytning
af en ifølge praksisplanen matrikelbunden lægekapacitet som følge af en opsplitning af kompagniskab
eller ophør i samarbejdspraksis.
Lov om ændring af sundhedsloven:
§ 57, stk. b, stk. 2
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BilagGodkendelse
6 - Side -18
27
strid med denne, jf. § 206 a.
Det fremgår af bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser, at ud over de tilfælde, hvor
regionsrådet vil være forpligtet til at godkende en flytning, vil regionsrådet også i andre tilfælde være
berettiget (men ikke forpligtet) til at meddele en godkendelse til flytning af praksis. Det drejer sig bl.a. om
tilfælde, hvor hensynet til indehaveren af ydernummeret - eller en potientiel erhverver af dette - med vægt
taler herfor, og hvor borgernes adgang til sundhedsydelser, som praksis leverer, fortsat kan tilgodeses
efter flytningen - eventuelt hos en anden praksis.
Regionsadministrationenes bemærkninger
I henhold til Statens Byggeforskningsinstitut, er sundhedsklinikker i bygningsreglementet at betragte som
bygninger med offentlig adgang. Statens Byggeforskningsinstitut vurderer endvidere, at lægepraksis er at
betragte som en sundhedsklinik.
Såfremt der er planlagt væsentlig ombygning af lokaler i forbindelse med flytning af praksis, hvor der
kræves byggesagsbehandling, er det kommunerne, der på baggrund af byggelovgivningen stiller krav til
indretningen, herunder niveaufri adgang.
Hvis lokalerne benyttes uændret, stiller byggelovgivningen ikke krav om etablering af indretning for
personer med funktionsnedsættelse. I andre tilfælde foretager kommunen en vurdering af, om ændringen
er væsentlig. Dette vil som hovedregel være tilfældet ved erhvervsmæssig benyttelse af bebyggelse, som
hidtil har været benyttet til beboelse.
Endelig skal en læge, som ønsker at flytte til lokaler, der har været benyttet til andre formål, søge
kommunen om tilladelse i henhold til byggelovgivningen.
Forslag til nye retningslinjer
Udkast til forslag til endelige retningslinjer er vedlagt som bilag. Ansøgning om flytning skal vedlægges
skemaer med oplysning om nuværende og kommende kliniks indretning og adgangsforhold for
handicappede. Skemaerne er vedlagt som bilag.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.
KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en kommunikationsindsats.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
DIREKTØRPÅTEGNING
Svend Hartling / Else Hjortsø
JOURNALNUMMER
14006330

BILAGSFORTEGNELSE
1. Skema om nuværende kliniks indretning
2. Skema om den kommende kliniks indretning
3. Udkast til flytteretningslinjer
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Oplysninger
Bilag
6 - Side -19om
af den
27 KOMMENDE kliniks indretning og adgangsforhold for
mennesker med funktionsnedsættelser

1. Hvad er klinikkens navn og adresse?
Ydernummer: _ _ _ _ _ _ _ _ Yders navn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
_
Praksisbetegnelse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_
Adresse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__
Postnummer: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ By/postdistrikt: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. Er praksis tidligere blevet benyttet til erhvervslejemål?
Hvis ja, hvilken form for erhvervslejemål er der tale om?
__ __ __ ___ __ __ ___ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ _
_
Hvis nej, hvad er lejemålet så blevet anvendt til?
__ __ __ ___ __ __ ___ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ _
_

3. Er der planlagt ombygning af lokalerne i forbindelse med din overtagelse af praksis?
Hvis ja, hvilken form for ombygning er der tale om?
__ __ __ ___ __ __ ___ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ _
__ __ __ ___ __ __ ___ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ _
__ __ __ ___ __ __ ___ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ _
Hvis nej, sæt kryds: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4. I hvilken kommune er praksis beliggende?
(Angiv kun ét svar)



Albertslund



Allerød
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Bornholm



Brøndby



Dragør



Egedal



Fredensborg



Frederiksberg



Frederikssund



Furesø



Gentofte



Gladsaxe



Glostrup



Gribskov



Halsnæs



Helsingør



Herlev



Hillerød



Hvidovre



Høje-Taastrup



Hørsholm



Ishøj



Lyngby-Taarbæk



Rudersdal



Rødovre



Tårnby



Vallensbæk
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Amager



Bispebjerg



Brønshøj-Husum



Indre By



Nørrebro



Valby



Vanløse



Vesterbro



Østerbro

5. Hvad er klinikkens samlede areal (m2)
(Angiv kun ét svar)
Under 80 m2
Klinikkens areal



80-160 m2

Over 160 m2





6. Er der handicap p-plads i nærheden af klinikken?
(Angiv kun ét svar)

Ja
Nej
7. Hvordan er tilgængeligheden til offentlig transport i forhold til de ansøgte lokaler?
(Angiv kun ét svar)



Bedre



Den samme



Dårligere

Hvis dårligere, beskriv: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
__ __ __ ___ __ __ ___ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ _
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6
Side
-22 af 27

8. Hvordan er tilgængeligheden til privat transport i forhold til de ansøgte lokaler?
(Angiv kun ét svar)



Bedre



Den samme



Dårligere

Hvis dårligere, beskriv: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
_
__ __ __ ___ __ __ ___ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ __ ___
_

Definition: Tilgængelighed
Ved handicapegnede adgangs- og toiletforhold forstås de generelle krav i bygningslovgivningen til
erhvervsbyggeri om niveaufri adgang, handicaptoilet osv. Det er disse regler, som er vejledende for vores
fælles forståelse af, hvad handicapegnethed er.

INDGANG
9. Er der niveaufri adgang/rampe til bygningens stueetage og til eventuelle elevatorer i
ejendommen, hvor klinikken er beliggende?
(Angiv kun ét svar)



Ja



Nej

10. Er der et fast og plant areal på 1,5 x 1,5 m. foran ejendommens yderdør?
(Angiv kun ét svar)



Ja



Nej

11. Er elevatoren min. 1,1 m. x 1,4 m. og med fri dørbredde på 0,8 m.?
(Angiv kun ét svar)



Ja



Nej



Har ikke elevator - Gå til spørgsmål nr. 13.
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12. Er betjeningsknapperne i elevatoren placeret, så de kan betjenes af kørestolsbruger ved egen
hjælp?
(Angiv kun ét svar)



Ja



Nej
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13. Har fælles adgangsveje til eller fra klinikken en bredde på mindst 1,3 m.?
Bilag
6 - Side -24 af 27
(Angiv kun ét svar)



Ja



Nej



14. Har fælles adgangsveje til eller fra klinikken en niveaufri adgang eller rampe(r) med hældning på
mindre end 50 mm. pr. m. med tilhørende håndliste?
(Angiv kun ét svar)



Ja



Nej
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15. Har eventuel porttelefon eller tilkaldeanlæg en udformning så det auditivt og visuelt
Bilag
6 - Side -25
af 27 er aktiveret?
tilkendegives
at anlægget
(Angiv kun ét svar)



Ja



Nej



Har ikke porttelefon

KLINIKKEN
16. Har dørene i klinikken (som er offentlig tilgængelige) en passagebredde på 0,77 m.?
(Angiv kun ét svar)



Ja



Nej



7

Møde i REGIONSRÅD
Udvalget for forebyggelse
d. 18-12-2018
og sammenhæng d. 19-03-2018

Punkt nr. 37 - Medlemsforslag
Beslutning: Retningslinjer
fra Torbenfor
Kjær
flytning
(Ø) - af
Ophævelse
almen praksis
af udvalget for
Bilag 5 - Sideog
forebyggelse
-8 sammenhængs
af 9
beslutning af 28. november 2018 om delegation af
beføjelser til administrationen til at tildele og flytte lægekapaciteter
Toilet
Bilag 6 - Side -26 af 27

17. Er der niveaufri adgang til toiletrum med en døråbning min. 0,77 m.?
(Angiv kun ét svar)



Ja



Nej

18. Er der i toiletrummet en fri plads på min 1,5 x 1,5 m. til at vende kørestolen?
(Angiv kun ét svar)



Ja



Nej

19. Kan man siddende på wc betjene håndvaskens betjeningsgreb?
(Angiv kun ét svar)



Ja



Nej


20. Har toiletsædet en højde på 48 cm.?
(Angiv kun ét svar)



Ja



Nej
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21. Har håndvasken en højde på ca. 0,8 m.?
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(Angiv kun ét svar)



Ja



Nej

22. Er der på begge sider af wc opklappelige armstøtter i en højde på 0,8 m.?
(Angiv kun ét svar)



Ja



Nej
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fra Torben
Retningslinjer
for flytning af almen
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forebyggelse og sammenhængs beslutning af 28. november 2018 om delegation af
beføjelser til
administrationen
til at tildele og flytte lægekapaciteter
BAGGRUND
FOR
SAGENS FREMLÆGGELSE
Bilag 7 - Side -1 af 5

Udvalget for forebyggelse og sammenhæng behandlede på sit møde den 7. februar 2018 en sag om delegation af
kompetence til administrationen i sager, der vedrører almen praksis. Udvalget godkendte sagen med bemærkning
om, at sagen skal genbehandles på førstkommende møde. Protokollen er vedlagt som bilag 1.
På baggrund af drøftelserne på udvalgsmødet den 7. februar 2018 har administrationen valgt at opdele den
oprindelige sag i selvstændige sager for at skabe overskuelighed. Denne sag handler om flytning af praksis.
Administrationen foreslår, at udvalget fastsætter retningslinjer og rammer for delegation af kompetence til
administrationen. Dette vil give udvalget mulighed for at have mere tid til at fokusere på det politikformulerende
arbejde.
Sekretariatet oplyser, at sagen forelægges for regionsrådet, da Torben Kjær (Ø) har standset udvalgets
beslutning. Efter den kommunale styrelseslovs § 23, som også gælder for regioner, kan et udvalgsmedlem
standse udførelsen af en udvalgsbeslutning ved at begære beslutningen forelagt for regionsrådet til afgørelse.
Regionsrådet skal som minimum tage stilling til, om den beslutning, som udvalget har truffet, skal bringes til
udførelse. Regionsrådet kan således beslutte, at kompetencen til at godkende flytning af en lægepraksis fra et
planlægningsområde til et andet uddelegeres til administrationen, og at retningslinjerne for flytning af praksis
ændres således, at der ved flytning tilstræbes bedre forhold for mennesker med funktionsnedsættelser i de nye
praksislokaler.
Regionsrådet kan også træffe en anden beslutning, f.eks. at beslutningen om delegation til administrationen
fastholdes, men at spørgsmålet om ændrede retningslinjer skal undergives fornyet udvalgsbehandling.

INDSTILLING
Regionsrådet skal tage stilling til Udvalget for forebyggelse og sammenhængs beslutning om:
1. at kompetencen til at godkende flytning af en lægepraksis fra et planlægningsområde til et andet
uddelegeres til administrationen, og
2. at retningslinjerne for flytning af praksis ændres således, at der ved flytning tilstræbes bedre forhold
for mennesker med funktionsnedsættelser i de nye praksislokaler,
idet Torben Kjær (Ø) standsede udvalgets beslutning og begærede sagen forelagt for regionsrådet til
afgørelse. Sagen oversendes derfor til forretningsudvalget.
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
1. at kompetencen til at godkende flytning af en lægepraksis fra et planlægningsområde til et andet
uddelegeres til administrationen, og
2. at retningslinjerne for flytning af praksis ændres således, at der ved flytning tilstræbes bedre forhold for
mennesker med funktionsnedsættelser i de nye praksislokaler, på baggrund af administrationens
præcisering i bilag 4 under punkterne A), B) og C).

POLITISK BEHANDLING
Udvalget for forebyggelse og sammenhængs beslutning den 19. marts 2018:
Administrationens indstilling til udvalget var følgende:
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forhold for mennesker med funktionsnedsættelser i de nye praksislokaler.
Udvalgsformanden satte sagen til afstemning.
For stemte:
Flemming Pless (A), Annette Randløv (B), Karsten Skawbo-Jensen (C), Freja Södergran (O), Jacob Rosenberg
(I) og Qasam Ahmad (Å), i alt 6.
Imod stemte:
Torben Kjær (Ø), i alt 1.
Udvalget for forebyggelse og sammenhæng godkendte hermed indstillingerne.
Torben Kjær (Ø) begærede sagen indbragt for regionsrådet til afgørelse i medfør af forretningsorden for udvalget for
forebyggelse og sammenhæng § 3, stk. 8. Sagen oversendes dermed til forretningsudvalget.
Torben Kjær (Ø) ønskede følgende mindretalsudtalelse:
Enhedslisten tager forbehold, da der ikke kan ses at være hjemmel til at stille lempeligere krav ved flytning inden for
samme planlægningsområde som mellem to planlægningsområder. Udvalget bør træffe afgørelse i alle sager, hvor
praksis ikke fuldt ud lever op til alle krav. Skemaet for indretning og adgangsforhold skal revideres i
overensstemmelse med kravene i den gældende byggelovgivning. Der anmodes om, at sagen afgøres i
regionsrådet.
Jesper Clausson (S) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.
Forretningsudvalgets beslutning den 10. april 2018:
Der var eftersendt notat med supplerende oplysninger (bilag 6).
Anbefalet, idet forretningsudvalget bemærker, at anbefalingen sker på baggrund af administrationens præcisering i
bilag 6 under punkterne A), B) og C):
A) Ved nyetablering af en praksis forudsættes, at reglerne i den til enhver tid gældende byggelovning følges. Er
dette ikke tilfældet, forlægges sagen FORSA (Udvalget for forebyggelse og sammenhæng).
B) Ved flytning inden for samme planlægningsområde følges overenskomstens bestemmelser dvs., det
tilstræbes, at klinikken er tilgængelig for bevægelseshæmmede herunder egnede handicaptoiletfaciliteter og
handicapparkering. Opfyldes ovenstående ikke, forelægges sagen FORSA.
C) Ved flytning mellem planlægningsområder er en forudsætning, at læge-dækningen i de involverede
planlægningsområder ikke skævvrides. Forudsat dette, skal de nye lokaler være tilgængelige for mennesker med
funktionsnedsættelser. Er dette ikke tilfældet, forelægges sagen FORSA.
Regionsrådets beslutning den 17. april 2018:
Notat med svar på supplerende spørgsmål var eftersendt (bilag 7).
Formanden satte indstillingspunkt 1 fra FORSA, med præcisering som anbefalet af forretningsudvalget, under
afstemning:
For stemte: A (13), B (3), C (5), F (3), I (2), O (3), V (6), og Å (2), i alt 37.
Imod stemte: Ø (4)
Undlod at stemme: 0.
I alt 41.
Indstillingspunkt 1 fra FORSA med forretningsudvalgets præcisering var herefter godkendt.
Indstillingspunkt 2 fra FORSA blev vedtaget uden afstemning.
Torben Kjær(Ø) ønskede på vegne af Enhedslisten at få tilført mindretalsudtalelse til protokollen:
”Enhedslisten kan ikke støtte litra B), fordi der lægges op til ikke nødvendigvis at følge forståelse af tilgængelighed
og lige adgang for personer med funktionsnedsættelse i FN's handicapkonvention, sundhedsloven og
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og Peter Frederiksen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Lars Rosenørn-Dohn (A), Rie
Holst (A), Jarl Feyling (A), Flemming Hørdum Gertsen (A), Paw Karslund (O) og Per Roswall (V).

SAGSFREMSTILLING
Orientering om reglerne for flytning af praksis
Reglerne om flytning af lægepraksis findes i sundhedsloven og i overenskomst om almen praksis.
Af § 5 i overenskomst om almen praksis fremgår det, at en læge, der ønsker at flytte sin praksis, skal indhente
regionens godkendelse. En flytning skal godkendes, hvis det ikke ændrer forudsætningerne i praksisplanen eller er i
strid med denne.
I henhold til sundhedsloven er det regionsrådet, der beslutter, hvor i regionen der skal være praktiserende læger, og
hvor mange læger, der skal være. Dette sker dels i praksisplanen, dels i den årlige undersøgelse om lægedækning.
I praksisplanen inddeles regionen i områder – planlægningsområder. Planlægningsområderne svarer til
kommunerne/bydele i regionen.
§ 47 i overenskomst om almen praksis indeholder regler om adgangsforhold og indretningsforhold i lægens
konsultation. Følgende fremgår:
”Stk. 1.
Alle læger skal tilstræbe, at deres konsultationslokaler er tilgængelige for bevægelseshæmmede, og at der er
handicapegnede toiletfaciliteter. Endvidere skal alle læger, hvor det er muligt, tilstræbe, at der er adgang til
handicapparkering i nærheden af praksis.
Stk. 2.
Ved nybygning og væsentlig ombygning af praksis er det et krav, at der etableres adgangsforhold i henhold til
byggelovgivningens regler.”
Ansøgninger om nybygninger og væsentlige ombygninger af lokaler behandles af kommunerne. Det er således
kommunernes ansvar at sikre, at nybyggeri og ombygninger lever op til byggelovningens regler.
Behandling af ansøgninger om flytning af praksis
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde fik i september 2014 kompetence af regionsrådet til at behandle
ansøgninger om flytning af almen praksis.
En praktiserende læge, der ønsker at flytte praksisadresse, skal beskrive, om han/hun ønsker at flytte inden for
samme planlægningsområde eller til et nyt planlægningsområde. Derudover skal den praktiserende læge udfylde
skemaer om både nuværende og kommende praksis’ indretning og adgangsforhold (se bilag 2).
Flytning til et nyt planlægningsområde
Ønsker en læge at flytte sin praksis fra et planlægningsområde til et andet, tages der udgangspunkt i den seneste
lægedækningsberegning ved behandlingen af ansøgningen. Sker der en uhensigtsmæssig forskydning i
lægedækningen, forelægges sagen for udvalget. Derudover vurderes lokalerne, idet den praktiserende læge skal
sikre, at lokalerne på den nye praksisadresse er bedre eller mindst har samme tilgængelighed for personer med
funktionsnedsættelser til praksis som før flytningen. Derudover skal tilgængelighed med såvel offentlig som privat
transport være bedre eller mindst den samme efter flytningen.
Flytning inden for samme planlægningsområde
Den 15. januar 2015 gav Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde administrationen kompetence til at godkende
flytninger inden for samme planlægningsområde og godkendte et sæt retningslinjer for flytning af praksis, som
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Administrationen foreslår, at udvalget uddelegerer kompetence til at behandle ansøgninger om flytning af praksis
imellem to planlægningsområder til administrationen under følgende forudsætninger:
• Der må ikke ske en skæv fordeling af lægekapaciteten inden for de to planlægningsområder i forhold til
befolkningsudviklingen, det vil sige:
• Lægedækningen skal være mindre i det planlægningsområde, som lægen ønsker at flytte til end i det
planlægningsområde, som lægen ønsker at flytte fra,
• Der kan ikke flyttes fra et lægedækningstruet eller sårbart område. (En undtagelse herfra kan være en
situation, hvor afstanden mellem den gamle og den nye praksisadresse er så kort, at patienterne forventes at
følge med til den nye praksis),
• De ansøgte lokaler skal have adgangsforhold og tilgængelighed for mennesker med funktionsnedsættelser.
En delegation af kompetencen til administrationen vil betyde, at sagerne kan afgøres hurtigere.
Forslag om ændring af retningslinjerne vedr. fysisk tilgængelighed
I praksisplan for almen praksis 2015-2018 er der en anbefaling om, "at den fysiske tilgængelighed løbende
forbedres, bl.a. i forbindelse med flytning”.
I de gældende retningslinjer for flytning af lægepraksis kan en praktiserende læge flytte sin lægepraksis til andre
lokaler, hvis forholdene for mennesker med funktionsnedsættelser er de samme eller bedre end lokaleforholdene,
der fraflyttes.
For at fremme, at der hele tiden sker en forbedring af forholdene for mennesker med funktionsnedsættelser, foreslår
administrationen, at flytteretningslinjerne ændres, så det tilstræbes, at der sker en forbedring af forholdene for
mennesker med funktionsnedsættelser. Dette vil være relevant for flyttesager inden for samme planlægningsområde.
Som foreslået ovenfor vil administrationen kun kunne godkende ansøgninger om flytning imellem
planlægningsområder administrativt, såfremt de nye lokaler er tilgængelige for mennesker med funktionsnedsætter.

KONSEKVENSER
Hvis udvalget tiltræder indstillingen, vil det medføre, at administrationen kan afgøre flyttesager administrativt under
visse forudsætninger, når der er tale om flytning imellem planlægningsområder. Derudover vil en tiltrædelse betyde,
at flytteretningslinjerne tilrettes i forhold til praksisplanens anbefaling om, at fysisk tilgængelighed skal forbedres i
forbindelse med flyttesager.

RISIKOVURDERING
Hvis sager om flytning af praksislokaler, skal forelægges udvalget, kan det betyde, at læger, der har velegnede
lokaler på hånden, risikerer at miste dem, fordi sagsbehandlingstiden vil blive for lang.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Godkender udvalget, at kompetence delegeres til regionsadministrationen, vil udvalget løbende blive orienteret om
administrationens flytteafgørelser.

DIREKTØRPÅTEGNING
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Udvalget for forebyggelse og sammenhæng behandlede på sit møde den 7. februar 2018 en sag om delegation af
kompetence til administrationen i sager, der vedrører lægedækning og flytning af lægepraksis. Udvalget godkendte
sagen med bemærkning om, at sagen skal genbehandles på førstkommende møde. Protokol fra mødet er vedlagt
som bilag 1.
På baggrund af drøftelserne på udvalgsmødet den 7. februar har administrationen valgt at opdele sagen i
selvstændige sager for at skabe overskuelighed. Denne sag handler om opslag af kapaciteter og bedømmelse af
indkomne ansøgninger til opslåede kapaciteter.
Administrationen foreslår, at udvalget fastsætter retningslinjer og rammer for delegation af kompetence til
administrationen for så vidt angår opslag af kapaciteter og bedømmelse af indkomne ansøgninger til opslåede
kapaciteter. Dette vil give udvalget mulighed for at have mere tid til at fokusere på det politikformulerende arbejde.
Indstillingens punkt 2 forelægges for regionsrådet, da Torben Kjær (Ø) har standset udvalgets beslutning vedr.
punkt 2. Efter den kommunale styrelseslovs § 23, som også gælder for regioner, kan et udvalgsmedlem standse
udførelsen af en udvalgsbeslutning ved at begære beslutningen forelagt for regionsrådet til afgørelse.
Regionsrådet skal som minimum tage stilling til, om den beslutning, som udvalget har truffet, skal bringes til
udførelse. Regionsrådet kan også træffe en anden beslutning end den beslutning, som udvalget har truffet.

INDSTILLING
Regionsrådet skal tage stilling til Udvalget for forebyggelse og sammenhængs beslutning om:
• at administrationen får kompetence til at tildele ledige kapaciteter til praktiserende læger ud fra
nærmere fastsatte kriterier,
idet Torben Kjær (Ø) standsede denne del af udvalgets beslutning og begærede punktet forelagt for
regionsrådet til afgørelse. Sagen med indstillingens punkt 2 oversendes derfor til forretningsudvalget.
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
• at godkende, at administrationen får kompetence til at tildele ledige kapaciteter til praktiserende læger
ud fra nærmere fastsatte kriterier, på baggrund af administrationens præcisering i bilag 4 under
punkterne A), B) og C).

POLITISK BEHANDLING
Udvalget for forebyggelse og sammenhængs beslutning den 19. marts 2018:
Administrationens indstilling til udvalget var følgende:
1. at det godkendes, at administrationen får kompetence til at opslå og genopslå kapaciteter i alle
planlægningsområder i regionen,
2. at det godkendes, at administrationen får kompetence til at tildele ledige kapaciteter til praktiserende læger ud fra
nærmere fastsatte kriterier.
Udvalgsformanden satte indstillingen til afstemning
For stemte:
Flemming Pless (A), Annette Randløv (B), Karsten Skawbo-Jensen (C), Freja Södergran (O), Jacob Rosenberg
(I) og Qasam Ahmad (Å), i alt 6.
Imod stemte:
Torben Kjær (Ø), ialt 1.
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Torben Kjær (Ø) ønskede
følgende mindretalsudtalelse:
"Enhedslisten tager forbehold for indstillingens punkt 2, da beslutningen træffes uden at kende retningslinierne.
Udvalget bør træffe afgørelse i alle sager, hvor praksis ikke fuldt ud lever op til alle krav. Skema for indretning og
adgangsforhold skal revideres i overensstemmelse med kravene i den gældende byggelovgivning. Der anmodes
om, at sagen afgøres i regionsrådet."
Jesper Clausson (S) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.
Forretningsudvalgets beslutning den 10. april 2018:
Der var eftersendt notat med supplerende oplysninger (bilag 4).
Anbefalet, idet forretningsudvalget bemærker, at anbefalingen sker på baggrund af administrationens præcisering i
bilag 4 under punkterne A), B) og C):
A) Ved nyetablering af en praksis forudsættes, at reglerne i den til enhver tid gældende byggelovning følges. Er
dette ikke tilfældet, forlægges sagen FORSA (Udvalget for forebyggelse og sammenhæng).
B) Ved flytning inden for samme planlægningsområde følges overenskomstens bestemmelser dvs., det
tilstræbes, at klinikken er tilgængelig for bevægelseshæmmede herunder egnede handicaptoiletfaciliteter og
handicapparkering. Opfyldes ovenstående ikke, forelægges sagen FORSA.
C) Ved flytning mellem planlægningsområder er en forudsætning, at læge-dækningen i de involverede
planlægningsområder ikke skævvrides. Forudsat dette, skal de nye lokaler være tilgængelige for mennesker med
funktionsnedsættelser. Er dette ikke tilfældet, forelægges sagen FORSA.
Regionsrådets beslutning den 17. april 2018:
Notat med svar på supplerende spørgsmål var eftersendt (bilag 5).
Torben Kjær (Ø) fremsatte på vegne af Enhedslisten følgende ændringsforslag til punkt B) (bilag 6):
”Ved ansøgning om flytning inden for samme planlægningsområde tages udgangspunkt i skema om de nye
praksislokalers tilgængelighed efter gældende bygningsreglement pt BR18. Lever de nye praksislokaler ikke op til
dette, forelægges sagen FORSA. Nye praksislokaler skal i alle tilfælde tilstræbes at være tilgængelige for personer
med funktions-nedsættelse.”
Formanden satte Enhedslistens ændringsforslag under afstemning:
For stemte: Ø (4), i alt 4.
Imod stemte: A (13), B (3), C (5), F (3), I (2), O (3), V (6) og Å (2), i alt 37.
Undlod at stemme: 0.
I alt 41.
Ændringsforslaget fra Enhedslisten var herefter ikke godkendt.
Formanden satte indstillingspunkt 2 fra FORSA, med præcisering som anbefalet af forretningsudvalget, under
afstemning:
For stemte: A (13), B (3), C (5), F (3), I (2), O (3), V (6) og Å (2), i alt 37.
Imod stemte: Ø (4).
Undlod at stemme: 0.
I alt 41.
Indstillingspunkt 2 fra FORSA med forretningsudvalgets præcisering var herefter godkendt.
Indstillingspunkt 1 fra FORSA blev vedtaget uden afstemning.
Torben Kjær(Ø) ønskede på vegne af Enhedslisten at få tilført mindretalsudtalelse til protokollen:
”Enhedslisten kan ikke støtte litra B), fordi der lægges op til ikke nødvendigvis at følge forståelse af tilgængelighed
og lige adgang for personer med funktionsnedsættelse i FN's handicapkonvention, sundhedsloven og
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Charlotte Holtermann (A), Hanne Andersen (A), Susanne Due Kristensen (A), Özkan Kocak (A), Freja Södergran (O)
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og Peter Frederiksen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Lars Rosenørn-Dohn (A), Rie
Holst (A), Jarl Feyling (A), Flemming Hørdum Gertsen (A), Paw Karslund (O) og Per Roswall (V).

SAGSFREMSTILLING
Opslag af kapaciteter
Regionen har efter sundhedsloven ansvaret for, at borgerne kan få almen medicinsk lægehjælp. Sundhedsloven
fastslår, at det er regionsrådet, der har kompetencen til at opslå ledige kapaciteter i almen praksis.
Regionsrådet beslutter en gang årligt på baggrund af lægedækningsundersøgelsen og befolkningsudviklingen, om
der er brug for yderligere almen læge kapaciteter i regionen.
Den 8. marts 2016 gav regionsrådet udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde kompetencen til at opslå nye
kapaciteter, når det sker inden for en aftalt kapacitetsmæssig og økonomisk ramme (bilag 2). Udvalget for
forebyggelse og sammenhæng arbejder således inden for de rammer, som regionsrådet har udstukket.
Administrationen foreslår, at administrationen får kompetence til at opslå og genopslå ledige kapaciteter i alle
planområder inden for den eksisterende kapacitetsmæssige ramme udstukket af regionsrådet. Dette vil medføre, at
der hurtigere kan ske opslag og tildeling af kapaciteterne, og dermed får regionen bedre mulighed for hurtigt at leve
op til sin forpligtelse om at sikre alle borgere adgang til almen lægehjælp.
Vurdering af ansøgninger
Regionen samarbejder med PLO-Hovedstaden og den relevante kommune om opslag af kapaciteter. Kapaciteterne
annonceres i Ugeskrift for Læger, på www.sundhed.dk og på regionens hjemmeside.
Læger, der søger kapaciteterne, skal være speciallæger i almen medicin. Ansøgerne skal udfylde et
ansøgningsskema, som er udarbejdet af administrationen og PLO-Hovedstaden. Ansøgningsskemaet sikrer
ensartethed og gennemsigtighed, når ansøgningerne vurderes ( bilag 3).
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde blev den 29. august 2017 orienteret om, at der ved bedømmelsen af
ansøgningerne lægges vægt på nedenstående kriterier:
• Lægens generelle motivation,
• Lægens faglige kvalifikationer - Uddannelse, erfaring mv.,
• For eksisterende lægepraksis: Klinikkens indretning og adgangsforhold for mennesker med
funktionsnedsættelser,
• Pris (pris er relevant for at sikre, at kapaciteten udbydes på markedsvilkår),
• For nye læger, der etablerer praksis, forudsættes det, at der er fuld tilgængelighed for mennesker med
funktionsnedsættelser.
Administrationen har hidtil bedømt ansøgningerne og indstillet til udvalget, hvem af ansøgerne, administrationen
fandt, skulle tildeles en given kapacitet.
Administrationen foreslår, at kompetencen til at tildele ledige kapaciteter til ansøgere uddelegeres til
administrationen.
Udvalget vil løbende blive orienteret om, hvilke læger der har fået tildelt kapaciteterne i form af lægens ansøgning og
administrationens vurdering af ansøgeren.

KONSEKVENSER
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Punkt nr. 3 - Medlemsforslag fra Torben Kjær (Ø) - Ophævelse af udvalget for

Beslutter udvalget at uddelegere kompetencen, vil administrationen fremadrettet opslå kapaciteter, bedømme
forebyggelse og sammenhængs beslutning af 28. november 2018 om delegation af
ansøgninger og tildele kapaciteter administrativt. Efterfølgende orienteres udvalget.

beføjelser til administrationen til at tildele og flytte lægekapaciteter
Bilag 8 - Side -4 af 28
RISIKOVURDERING

Hvis kompetencen ikke uddelegeres, kan det få betydning for den hurtighed, hvormed regionen kan reagere, når der
er læger, der ophører med at drive praksis uden salg til anden læge eller regionsrådet har tildelt nye kapaciteter.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser, da opslag og tildeling af
kapaciteter sker inden for den ramme, som er udstukket af regionsrådet.

KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats.

DIREKTØRPÅTEGNING
Else Hjortsø/ Bettina Skovgaard

JOURNALNUMMER
18001836
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Udvalget for forebyggelse og sammenhæng - mødesag

BILAG 1

UDVALGET FOR
FOREBYGGELSE OG SAMMENHÆNG

MØDETIDSPUNKT
07-02-2018 19:00

MØDESTED
Regionsgården, mødelokale H7

MEDLEMMER
Qasam Nazir Ahmad
Karsten Skawbo-Jensen
Annette Randløv
Carsten Scheibye
Freja Södergran
Flemming Pless
Jacob Rosenberg
Jesper Clausson
Torben Kjær

Formand
Næstformand
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
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5. Beslutning: Delegation af kompetence til administrationen i sager på almen lægeområdet
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8 - Side -7 af 28
I SAGER PÅ ALMEN LÆGEOMRÅDET
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Sundhedsloven indeholder en række bestemmelser om regionsrådets opgaver og kompetencer i forhold
til de praktiserende læger om blandt andet flytning af praksis og beslutning om, hvor mange kapaciteter
regionen har brug for med henblik på at sikre lægedækningen. Regionsrådet har den 23. september 2014
og den 8. marts 2016 delegeret en række af disse kompetencer til Udvalg vedr. tværsektorielt
samarbejde. Disse kompetencer er nu overgået til udvalget for forebyggelse og sammenhæng.
I denne sag gives en orientering om de kompetencer, der er delegeret fra regionsrådet og udvalg for
forebyggelse og sammenhæng. Kompetencerne vedrører både flytning og fordeling af kapaciteter i
regionen. Administrationen har haft mulighed for inden for rammerne af praksisplanen for almen praksis
at varetage opgaven, såfremt det ikke medfører en forværring af tilgængelighed for mennesker med
funktionsnedsættelser eller en begrænsning for at få delt en praktiserende læge i planområdet. De
administrative retningslinjer er vedlagt som bilag.
For at understøtte at udvalget for forebyggelse og sammenhæng fokuserer på det
politikformulerende, foreslås, at udvalget uddelegerer en udvidet kompetence til administrationen, således
at flytning, opslag og genopslag kan foretages, så længe at praksisplanens rammer overholdes. Udvalget
vil løbende blive orienteret om de administrative afgørelser og få forelagt eventuelle forhold til beslutning,
der ikke er i overenstemmelse med praksisplanen.
INDSTILLING
Administrationen indstiller til udvalget for forebyggelse og sammenhæng:
1. At det godkendes, at kompetencen til at opslå og genopslå kapaciteter udvides, så den gælder alle
planlægningsområder i regionen,
2. At det godkendes, at kompetencen til at tildele ledige kapaciteter til praktiserende læger på
baggrund af indkomne ansøgninger delegeres til administrationen,
3. At det godkendes, at kompetencen til at godkende flytning af en lægepraksis fra et
planlægningsområde til et andet delegeres til administrationen.
POLITISK BEHANDLING
1. Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at sagen genbehandles på næste møde.
2. Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at sagen genbehandles på næste møde.
3. Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at sagen genbehandles på næste møde.
SAGSFREMSTILLING
På baggrund af en ændring af sundhedsloven, hvor regionerne fik nye opgaver i forhold til almen praksis,
besluttede regionsrådet den 23. september 2014, at kompetencen til at fastlægge rammerne for
kapaciteten i almen praksis og flytning af praksis blev tillagt Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde.
Desuden fik administrationen kompetence til at administrere efter de retningslinier, der blev fastlagt af
udvalget (bilag 1). Disse kompetencer er overgået til udvalget for forebyggelse og sammenhæng.
Administrationen foreslår, at udvalget uddelererer en udvidet kompetence til administrationen i nævnte
sager.
A. Delegation til at opslå og genopslå kapaciteter
Der opslås nye kapaciteter i almen praksis, hvis den årlige beregning af lægedækningen viser, at der er
behov for flere kapaciteter i regionen. Tilsvarende opslås kapaciteter, hvis en praktiserende læge ikke kan
overdrage sin praksis til anden læge.
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Bilagtværsektorielt
8 - Side -8samarbejde,
af 28 når det kan ske inden for den eksisterende kapacitetsmæssige og økonomiske
ramme (bilag 2). I det omfang opslag af nye kapaciteter udvider den eksisterende
kapacitetsmæssige ramme, skal sagen forelægges for forretningsudvalget og regionsrådet.
Administrationen foreslår, at den administrative kompetence udvides, så administrationen kan opslå og
genopslå ledige kapaciteter i alle planområder i regioner forudsat intentionen i praksisplanen følges.
Ændringen vil medføre hurtigere opslag og tildeling af kapaciteterne og dermed hurtigere mulighed for at
sikre lægedækningen.
B. Delegation af kompetence til at bedømme ansøgninger til ledige kapaciteter
Ledige kapaciteter opslås i Ugeskrift for Læger, på www.sundhed.dk og på regionens hjemmeside.
Praksis har hidtil været, at administrationen har vurderet ansøgningerne og over for udvalget foreslået en
tildeling af kapaciteterne blandt ansøgerne.
På mødet i Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde den 29. august 2017 orienterede administrationen
udvalget om de kriterier, der indgår i vurdering af ansøgningerne (bilag 3). Af sagen fremgik, at foruden
lægens faglige kvalifikationer kan der være andre forhold, der ønskes lagt vægt på ved konkrete
vurderinger af ansøgninger, fx regionens ønske om at forbedre tilgængeligheden for borgere med
funktionsnedsættelser og udbredelsen af praksisfællesskaber mv. Desuden er pris relevant for at sikre, at
kapaciteterne udbydes på markedsvilkår. For at sikre ensartethed og gennemsigtighed om
udvælgelseskriterier har administrationen udarbejdet et skema, som ansøgerne skal anvende (bilag 4).
Administrationen foreslår, at kompetencen til at tildele ledige kapaciteter til ansøgere på baggrund af
ovenstående kriterier, uddelegeres til administrationen. Dermed sikres en hurtigere tildeling og mulighed
for en hurtigere åbning af kapaciteterne.
C. Delegation af kompetence til at godkende flytning af praksis
Sundhedsloven fastlægger de overordnede retningslinjer for flytning af lægepraksis. Regionsrådet
fastsætter i praksisplan vedr. almen praksis fordelingen af lægekapaciteterne. En læge, der ønsker at
flytte, skal ansøge om regionsrådets tilladelse. Flytningen skal godkendes, hvis det ikke strider imod
forudsætningerne i praksisplanen.
I tilslutning til, at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde i september 2014 fik kompetence til at
behandle ansøgninger om flytning af almen praksis, godkendte udvalget den 15. januar 2015 (bilag 5)
retningslinjer for flytning af praksis, som gav administrationen kompetence til at godkende flytninger
inden for samme planlægningsområde. Flytteretningslinierne er vedlagt som bilag 6.
Af retningslinjerne fremgår, at flytning inden for samme planlægningsområde vil kunne finde sted, hvis:




Der sikres bedre eller mindst samme tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelser til
praksis som før flytningen,
Tilgængelighed med såvel offentlig som privat transport skal være bedre eller mindst den samme
efter flytningen.

Opfyldes disse krav ikke, skulle sagen forelægges for Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde.
Udvalget er blevet løbende orienteret om afsluttede flyttesager.
Administrationen foreslår, at denne procedure ændres, således at udvalget for forebyggelse og
sammenhæng fremover får en orientering om afsluttede flyttesager to gange om året.
I forhold til ansøgninger om flytning fra et planlægningsområde til et andet fremgår det af de vedtagne
retningslinjer, at sagen behandles efter en konkret vurdering, hvor der tages udgangspunkt i den seneste
lægedækningsberegning. Sker der en uhensigtsmæssig forskydning i lægedækningen, forelægges sagen
for udvalget.
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28 at administrationen kan godkende flytninger under følgende forudsætninger:


Der må ikke ske en skævvridning af den geografiske fordeling af lægekapaciteten
indenfor planlægningsområderne i forhold til befolkningsudviklingen, dvs.:
»

»

»

Lægedækningen skal være mindre i det planlægningsområde, som lægen ønsker at flytte til
end i det planlægningsområde, som lægen ønsker at flytte fra,
Der kan ikke flyttes fra et lægedækningstruet område til et ikke-lægedækningstruet område.
(En undtagelse herfra kan være en situation, hvor afstanden mellem den gamle og den nye
praksisadresse er så kort, at patienter forventes at følge med til den nye praksis),
De ansøgte lokaler skal være i overensstemmelse med byggelovgivningens regler om
adgangsforhold og tilgængelighed.

KONSEKVENSER
Beslutter udvalget at delegere kompetencen til administrationen, vil det betyde, at sagerne kan afklares
hurtigere, hvilket kan bidrage til at sikre lægedækningen i regionen. Delegationen vedrører opslag og
genopslag af kapaciteter i hele regionen, tildeling af ledige kapaciter efter ansøgning og godkendelse
af flytninger fra et planlægningsområde til et andet.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Såfremt udvalget godkender indstillingen, vil udvalget to gange årligt blive orienteret om sager om flytning
af praksis og besættelse af kapaciteter.
DIREKTØRPÅTEGNING
Else Hjortsø / Bettina Skovgaard
JOURNALNUMMER
18001836

BILAGSFORTEGNELSE
1. Regionsrådet den 23. september 2014
2. Regionsrådet den 8. marts 2016
3. Tværs den 29. august 2017
4. Ansøgningsskema til kapacitet i almen praksis
5. Tværs den 15. januar 2015
6. Retningslinjer for flytning af praksis
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REGIONSRÅDET

11/12 2018
NEDKLASSIFICERET
TIL IKKE-FORTROLIG

Tirsdag den 8. marts 2016
Kl. 17.00
Regionsgården i Hillerød, rådssalen
Møde nr. 2

Afbud:

T

Martin Geertsen
Bergur Løkke Rasmusse
Carsten Scheibye
Randi Mondorf
Anne Ehrenreich
Ole Stark
Per Roswall
Erik Sejersten
Susanne Langer
Torben Kjær
Annie Hagel
Tormod Olsen
Marianne Frederik

RO

LI
G

Abbas Razvi
Per Tærsbøl
Hans Toft
Karsten Skawbo-Jensen
Lene Kaspersen
Erik Lund
Lise Müller
Jens Mandrup

Niels Høiby
Henrik Thorup
Finn Rudaizky
Katrine Vendelbo Dencker
Morten Dreyer

FO

Mødet sluttede kl. 20.05

Charlotte Fischer
Karin Friis Bach

RT

Medlemmer:
Sophie Hæstorp Andersen
Leila Lindén
Özkan Kocak
Flemming Pless
Erik R. Gregersen
Hanne Andersen
Per Seerup Knudsen
Susanne Due Kristensen
Lars Gaardhøj
Marianne Stendell
Bodil Kornbek
Pia Illum
Vagn Majland

Flemming Pless - stedfortræder Troels Ulrich Brejnholt Neiiendam
Lars Gaardhøj - stedfortræder Peter Kay Mortensen
Henrik Thorup - stedfortræder Lucas Thelander Hultgren
Erik Lund - stedfortræder Christoffer B. Reinhardt
Carsten Scheibye - stedfortræder Thomas Bak
Ole Stark - stedfortræder Bent Larsen
Charlotte Fischer - stedfortræder Vivian Heinola
Susanne Langer - stedfortræder Torben Conrad
Lise Müller - stedfortræder Jannie Hjerpe

1
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Fraværende:

Peter Kay Mortensen sag 8 og 9
Abbas Razvi sag 6
Jens Mandrup sag 2 til sag 16
Karsten Skawbo-Jensen sag 15
Hans Toft sag 12 til sag 16
Per Tærsbøl sag 8
Katrine Vendelbo Dencker sag 8 til 16
Anne Ehrenreich sag 8 og 9
Bergur Løkke Rasmussen sag 7 til sag 9
Per Roswald sag 8
Annie Hagel sag 8 og 9
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13. FORTROLIG
- OPSLAG
KAPACITETER
I ALMEN PRAKSIS
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28
SAMT DELEGATION AF OPSLAG AF KAPACITETER INDEN FOR DEN
EKSISTERENDE RAMME
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Administrationen har modtaget meddelelse om ophør af to kapaciteter på Bornholm pr. 30. april 2016.
Administrationen vil i samarbejde med PLO-Hovedstaden forsøge at få besat de ledige kapaciteter.
Såfremt det ikke lykkes, indstilles at der opslås to nye 0-ydernumre (se sagsfremstilling for definition).
Forretningsudvalget og regionsrådet skal på den baggrund tage stilling til opslag af to 0-ydernumre på
Bornholm. Nærværende punkt er lukket af hensyn til det igangværende forsøg på at sælge praksis.
Medio 2015 ophørte den sidste praktiserende læge i Tingbjerg. Tingbjerg er et særligt udsat område i
Brønshøj-Husum. Administrationen har løbende været i dialog med Københavns Kommune med henblik på
at finde en løsning på lægedækningen i området. Forretningsudvalget og regionsrådet skal tage stilling
til opslag af to 0-ydernumre i Brønshøj-Husum med geografisk binding til Tingbjerg.

T

Alle fire kapaciteter kan holdes indenfor regionens eksisterende kapacitetsmæssige og dermed økonomiske
ramme.

RO

LI

G

I henhold til Skanderborgmodellen har Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde kompetencen til at følge op
på opgaver og planer inden for udvalgets arbejdsområde, og har endvidere den 8. april 2014 fået delegeret
kompetencen til at godkende høringsudkast samt afrapportere på implementering indenfor udvalgets
arbejdsområder, herunder Sundhedsaftale og praksisplaner. Udvalget anmoder med denne sag om
kompetencen til at opslå kapaciteter i almen praksis inden for den eksisterende kapacitetsmæssige ramme. I
det omfang opslag af nye kapaciteter udvider den økonomiske ramme, skal sagen forelægges
forretningsudvalget og regionsrådet.

RT

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

FO

1. at der opslås to kapaciteter på Bornholm, hvis ikke praksis kan sælges.
2. at der opslås to kapaciteter i Brønshøj-Husum med geografisk binding til Tingbjerg.
3. at kompetencen til at opslå nye kapaciteter inden for den eksisterende kapacitetsmæssige og
dermed økonomiske ramme delegeres til Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde.
POLITISK BEHANDLING
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejdes møde den 9. februar 2016:
1. Anbefalet.
2. Anbefalet.
Erik Sejersten (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.
Forretningsudvalgets beslutning den 1. marts 2016:
Anbefalet.
Lars Gaardhøj (A), Charlotte Fischer (B), Karin Friis Bach (B), Martin Geertsen (V), og Susanne Langer
(Ø) deltog ikke i sagens behandling.
Regionsrådets beslutning den 8. marts 2016:
Godkendt.
Flemming Pless (A), Lars Gaardhøj (A), Charlotte Fischer (B), Erik Lund (C), Hans Toft (C), Lise Müller
(F), Jens Mandrup (F), Henrik Thorup (O), Katrine Vendelbo Dencker (O), Carsten Scheibye (V), Ole
Stark (V) og Susanne Langer (Ø) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Troels Ulrich Brejnholt Neiiendam (A), Peter Kay Mortensen (A), Vivian
Heinola-Nielsen (B), Christoffer Buster Reinhardt (C), Jannie Hjerpe (F), Lucas Thelander Hultgren (O),
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SAGSFREMSTILLING
Region Hovedstaden har i følge sundhedsloven ansvaret for at tilvejebringe og sikre borgerne vederlagsfri
behandling i almen praksis i hele regionen.
Regionen har samlet set ikke lægemangel, men det har i de sidste par år vist sig vanskeligt at rekruttere og
fastholde læger i visse sårbare områder i regionen. Det drejer sig bl.a. om Bornholm og Brønshøj-Husum
(Tingbjerg).
Kapaciteter i almen praksis
Bornholm er fremhævet som sårbart område i Praksisplan for almen praksis 2015-2019. Der er p.t. 11
lægepraksis på Bornholm, som samlet set dækker 27 kapaciteter, heraf har to praksis åbent for tilgang af
nye patienter. Administrationen har modtaget meddelelse om, at én praksis med to kapaciteter har meddelt
ophør til den 30. april 2016. Denne praksis har tilmeldt i alt 3.004 gruppe 1-sikrede borgere, hvilket er flere
end de øvrige praksis på Bornholm kan påtage sig.

G

T

Hvis der ikke finder praksisoverdragelse sted inden den 1. maj 2016, tilgår kapaciteterne regionen. Såfremt
det sker, anbefaler administrationen, at de to kapaciteter på Bornholm opslås som 0-ydernumre, som
interesserede læger kan erhverve sig gratis. Administrationen er i tæt og løbende dialog med PLO-H og
Bornholms Regionskommune med henblik på at sikre, at der ikke opstår lægemangel på Bornholm, bl.a.
ved at søge at fastholde de læger, der allerede er der.

RO

LI

Brønshøj-Husum er også fremhævet som sårbart område i Praksisplan for almen praksis 2015-2019. Der er
p.t. 14 lægepraksis i Brønshøj-Husum med i alt 19 kapaciteter (1 ubesat). Mange læger nærmer
sig pensionsalderen. Derfor er Brønshøj-Husum et af de områder, regionen har særligt fokus på i forhold til
lægedækningen. En praksis har meldt ophør pr. 1. april 2016. I perioden 2013-2016 har fire kapaciteter ikke
kunnet overdrages og patienterne er blevet fordelt hos de øvrige læger.

RT

Tingbjerg er et geografisk afgrænset/lukket område med store sociale udfordringer. I 2013 havde
området to kapaciteter. Den sidste praksis i området lukkede i 2015. Regionen har været og er fortsat i
dialog med både Københavns Kommune og PLO-Hovedstaden om lægedækningen i Brønshøj-Husum og
særligt Tingbjerg.

FO

Region Hovedstaden modtog i arbejdet med afdækning af lægedækningen i Brønshøj-Husum en
henvendelse fra praktiserende læger i bydelen, som efter afholdelse af møde i lægelauget ønskede at
meddele, at man ikke kunne se en fordel ved nedsættelse af en praksis i Tingbjerg. Lægerne mente ikke,
at man ville kunne tiltrække lægekræfter på grund af tyngden af patientgrundlaget. Det kunne muligvis lykkes
i kortere vikariater, men ikke med den ønskede og nødvendige kontinuitet for patienterne.
Københavns Kommunes ser en stor fordel ved en lægepraksis i Tingbjerg, idet det vil bidrage til at
sikre adgang til sundhedsydelserne i et område med store sociale udfordringer. Københavns Kommune
tilbyder derfor at finde egnede, attraktive lokaler, tilknytte rådgivning og støtte fra
socialrådgiver, samarbejde med og udgående funktioner fra det lokale sundhedshus i Vanløse samt
samarbejde med lokale aktører og foreninger i Tingbjerg. Administrationen anbefaler på den baggrund,
at der opslås to 0-ydernumre i Brønshøj- Husum med geografisk binding til Tingbjerg.
Delegation til Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde
Alle fire overnnævnte kapaciteter kan holdes indenfor den eksisterende kapacitetsmæssige ramme. Det er
muligt, da kapaciteter der ikke kan overdrages direkte til anden læge går tilbage til regionen, som
derefter disponerer over dem.
I henhold til Skanderborgmodellen har Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde kompetencen til at følge op
på opgaver og planer, og har endvidere den 8. april 2014 fået delegeret kompetencen til at godkende
høringsudkast samt afrapportere på implementering indenfor udvalgets arbejdsområder, herunder
Sundhedsaftale og praksisplaner.
Side 42 af 58
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8 - Side -13også
af at
28have kompetencen til at opslå kapaciteter i almen praksis, når det kan ske inden for
den eksisterende kapacitetsmæssige og økonomiske ramme. I det omfang opslag af nye kapaciteter udvider
den økonomiske ramme, skal sagen forelægges forretningsudvalget og regionsrådet.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.
KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en kommunikationsindsats.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget 1. marts 2016 og regionsrådet 8. marts 2016
DIREKTØRPÅTEGNING
Svend Hartling / Else Hjortsø
JOURNALNUMMER
16014257
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1. Status for lægedækningen i Halsnæs 250216
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Ansøgning om kapacitet i Region Hovedstaden

(Skemaet er i fleksibelt word-format, så når du skriver i felterne, udvides de automatisk efter behov).
Skemaet bedes sendt til csu@regionh.dk
Din ansøgning bedømmes på baggrund af de oplysninger, du skriver i ansøgningsskemaet. Alle felter bedes udfyldt.

1. Ansøgning om kapacitet
Skriv hvilke(n) kapacitet(er) du søger.

2. Personlige oplysninger
Navn:
CPR-nr.:
Adresse:
Postnr. og by:
Telefon:
E-mail:
Evt. ydernummer:
3. Motivation for at søge kapacitet

4. Uddannelse
Uddannelse
Cand.med.:
Speciallæge i almen medicin:

5. Erhvervserfaring som læge
Ansættelsessted
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6. Relevant klinisk efteruddannelse
Uddannelse/kursus

Periode

7. Beskriv organisering og tilbud i praksis
Har du allerede praksis i Region Hovedstaden, bedes du beskrive organisering og tilbuddene i
praksis.
Har du ikke praksis, bedes du beskrive dine tanker om organisering af din kommende praksis?

8. Pris
Region Hovedstaden sælger kapaciteterne. Du bedes derfor oplyse hvilken pris, du byder.

Kr.
9. Beskriv lokaler og adgangsforhold
A) Har du ikke allerede praksis i Region Hovedstaden, men har du ”lokaler på hånden” bedes du beskrive indretning og adgangsforholdene for disse. Du kan enten anvende boksen
her eller anvende skemaet nedenfor

B) Har du allerede praksis i Region Hovedstaden, bedes du oplyse om nuværende kliniks
indretning og adgangsforhold

Skema til oplysning om klinikkens indretning og adgangsforhold for mennesker med funktionsnedsættelser

1. Hvad er klinikkens navn og adresse?

Klinikkens navn: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________
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Adresse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Postnummer: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ By/postdistrikt: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____________


3. Hvad er klinikkens samlede areal (m2)
(Angiv kun ét svar)
Under 80 m2
Klinikkens areal

80-160 m2

Over 160 m2













4. Er der handicap p-plads i nærheden af klinikken?
(Angiv kun ét svar)

 Ja
 Nej
Definition: Tilgængelighed

Ved handicapegnede adgangs- og toiletforhold forstås de generelle krav i bygningslovgivningen til erhvervsbyggeri om niveaufri adgang, handicaptoilet osv. Det er disse regler,
som er vejledende for vores fælles forståelse af, hvad handicapegnethed er.

INDGANG
5. Er der niveaufri adgang eller rampe til bygningens stueetage og til eventuelle elevatorer i ejendommen, hvor klinikken er beliggende?
(Angiv kun ét svar)

 Ja
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 Nej

6. Er der et fast og plant areal på 1,5 x 1,5 m. foran ejendommens yderdør?
(Angiv kun ét svar)

 Ja
 Nej

7. Er elevatoren min. 1,1 m. x 1,4 m. og med fri dørbredde på 0,8 m.?
(Angiv kun ét svar)

 Ja
 Nej
 Har ikke elevator - Gå til spørgsmål 9

8. Er betjeningsknapperne i elevatoren placeret, så de kan betjenes af kørestolsbruger ved egen hjælp?
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(Angiv kun ét svar)

 Ja
 Nej



9. Har fælles adgangsveje til eller fra klinikken en bredde på mindst 1,3 m.?
(Angiv kun ét svar)

 Ja
 Nej
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10. Har fælles adgangsveje til eller fra klinikken en niveaufri adgang eller
rampe(r) med hældning på mindre end 50 mm. pr. m. med tilhørende håndliste?
(Angiv kun ét svar)

 Ja
 Nej
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11. Har eventuel porttelefon eller tilkaldeanlæg en udformning så det auditivt
og visuelt tilkendegives at anlægget er aktiveret?
(Angiv kun ét svar)

 Ja
 Nej
 Har ikke porttelefon

KLINIKKEN
12. Har dørene i klinikken (som er offentlig tilgængelige) en passagebredde på
0,77 m.?
(Angiv kun ét svar)

 Ja
 Nej



Toilet
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13. Har klinikken et toilet som er tilgængeligt/anvendeligt for kørestolsbruger?
(Angiv kun ét svar)

 Ja
 Nej
14. Er der niveaufri adgang til toiletrum med en døråbning min. 0,77 m.?
(Angiv kun ét svar)

 Ja
 Nej
15. Er der i toiletrummet en fri plads på min 1,5 x 1,5 m. til at vende en kørestol?
(Angiv kun ét svar)

 Ja
 Nej
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16. Kan man siddende på WC’et betjene håndvaskens betjeningsgreb?
(Angiv kun ét svar)

 Ja


Nej

17. Har toiletsædet en højde på 48 cm.?
(Angiv kun ét svar)

 Ja
 Nej
18. Har håndvasken en højde på ca. 0,8 m.?
(Angiv kun ét svar)

 Ja
 Nej
19. Er der på begge sider af WC’et opklappelige armstøtter i en højde på 0,8
m.?
(Angiv kun ét svar)

 Ja
 Nej
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BILAG 4

NOTAT
Til:

Journal-nr. 18001836

Forretningsudvalget

Spørgsmål fra Marianne Frederik vedr. forretningsudvalgssagerne nr. 20 og 21

Følgende spørgsmål er blevet stillet forud for forretningsudvalgets møde 10.
april 2018:
1. Kan det bekræftes, at regionen ved sine beslutninger og retningslinjer
er forpligtet til at efterleve lovgivning og dens intentioner her byggelovgivningen, selv om en anden myndighed her kommunerne har det formelle myndighedsansvar?
Svar:
Det fremgår af byggelovens § 2, at den finder anvendelse ved nybyggeri og
væsentlige ombygninger. Såfremt der er planlagt væsentlig ombygning af lokaler i forbindelse med flytning af en praksisklinik, hvor der kræves byggesagsbehandling, er det kommunerne, der på baggrund af byggelovgivningen stiller
krav til indretningen for mennesker med funktionsnedsættelser. Hvis lokalerne
benyttes uændret, stiller byggelovgivningen ikke nye krav om etablering af
indretning for personer med funktionsnedsættelser. Indretning af praksislokaler
er derfor et anliggende mellem kommunen og lægen iflg. byggelovgivningen.
2. Kan det bekræftes, at for at leve op til byggelovgivningen, skal skemaer
og andet, der benyttes i forbindelse med registrering af nuværende og
kommende praksis' tilgængelighed, være opdateret til seneste bygningsreglement pt BR18?
Svar.
Det fremgår af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside (bygningsreglementet.dk), at Bygningsreglementet 2018 (BR2018) trådte i kraft 1. januar
2018. Frem til den 30. juni 2018 er det muligt at vælge at anvende BR2015 ved
ansøgning om byggetilladelse. Fra og med den 1. juli 2018 kan der alene søges
om tilladelse efter BR2018. Administrationens skemaer tilpasses BR2018 fra
den 1. juli 2018. Det skal yderligere bemærkes, at det fremgår af hjemmesiden,
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at Bygningsreglementets vejledning til BR2018 om adgangsforhold er under
udarbejdelse. Administrationen vil forelægge et revideret skema for Udvalget
for forebyggelse og sammenhæng (FORSA) i juni 2018.
3. Kan det bekræftes, at sagsfremstillingen for sag (?) fastholder hidtidige
praksis, at der kan gives tilladelse til flytning, hvis den nye praksis har
samme eller bedre tilgængelighed, og at dette ikke er i overensstemmelse med byggelovgivningen, da utilgængelige praksis således kan
flytte til nye utilgængelige praksis?
Svar:
Af § 47, stk. 1 i overenskomst om almen praksis fremgår, at ”Alle læger skal
tilstræbe, at konsultationslokaler er tilgængelige for bevægelseshæmmede, og
at der er handicapegnede toiletfaciliteter. Endvidere skal alle læger, hvor det
er muligt, tilstræbe at der er adgang til handicapparkering i nærheden af praksis”. Af § 47, stk. 2 fremgår, at ”ved nybygning og væsentligt ombygning af
praksis er det et krav, at der etableres adgangsforhold i henhold til byggelovgivningens regler”.
Som det fremgår af overenskomsten 2018 finder byggelovgivningens regler anvendelse ved nybygning og væsentligt ombygning. I de flyttesager, hvor praktiserende læger flytter til lokaler i nybyggeri, eller lokalerne bliver væsentligt
ombygget, stilles der krav om, at der etableres adgangsforhold i henhold til
byggelovgivningens regler. I flyttesager, hvor praktiserende læger flytter til eksisterende lokaler uden væsentligt ombygning, skal de praktiserende læger i
følge overenskomsten tilstræbe, at praksis er tilgængelig for bevægelseshæmmede.
Udvalget for tværsektorielt samarbejde har godkendt de aktuelle retningslinjer
for administrative godkendelse af flyttesager. Ifølge disse kan der gives administrativ godkendelse til flytning, hvis de nye lokaler har samme eller bedre tilgængelighed for mennesker med funktionsnedsættelser, og hvis flytningen sker
inden for samme planlægningsområde. Administrationen har hidtil forelagt udvalget alle flyttesager, hvor der flyttes mellem planlægningsområder.
Der er i sagsfremstillingen, som der refereres til i spørgsmålet, fra administrationens side lagt op til, at kompetencen ændres, således at administrationen kun
kan godkende flytninger inden for samme planlægningsområde, hvis der er en
forbedring af forholdene. Derudover anbefaler administrationen i sagsfremstillingen, at administrationen kan godkende flytninger mellem planlægningsområder, såfremt de nye lokaler er tilgængelige for mennesker med funktionsnedsættelser, og lægedækningen ikke skævvrides. Er dette ikke tilfældet, forelægges sagen FORSA.

Spørgsmål fra Marianne Frederik vedr. forretningsudvalgssagerne nr. 20 og 21
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4. Kan det bekræftes, at der ifølge byggelovgivningen ikke er hjemmel til
at stille forskellige krav om tilgængeligheden alt efter, om der er tale
om nyetablering eller flytning af praksis samt alt efter, om flytning sker
inden for samme planlægningsområde eller mellem 2 planlægningsområder?
Svar:
Byggelovgivningens regler finder alene anvendelse ved nybygning og væsentligt ombygning. Se besvarelse af spørgsmål 3.
Administrationen anbefaler, at:
A) Ved nyetablering af en praksis forudsættes, at reglerne i den til enhver
tid gældende byggelovning følges. Er dette ikke tilfældet, forlægges sagen FORSA.
B) Ved flytning inden for samme planlægningsområde følges overenskomstens bestemmelser dvs., det tilstræbes, at klinikken er tilgængelig for
bevægelseshæmmede herunder egnede handicaptoiletfaciliteter og handicapparkering. Opfyldes ovenstående ikke, forelægges sagen FORSA.
C) Ved flytning mellem planlægningsområder er en forudsætning, at lægedækningen i de involverede planlægningsområder ikke skævvrides.
Forudsat dette, skal de nye lokaler være tilgængelige for mennesker
med funktionsnedsættelser. Er dette ikke tilfældet, forelægges sagen
FORSA.

Spørgsmål fra Marianne Frederik vedr. forretningsudvalgssagerne nr. 20 og 21
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BILAG 5

NOTAT
Til:

Regionsrådet

Spørgsmål fra Torben Kjær vedr. RR-sagerne nr. 21 og 22.

Følgende spørgsmål er blevet stillet forud for Regionsrådets møde 17. april
2018:
”Til forretningsudvalgsmøde 10. april 2018 behandledes sagerne af regionsrådets
dagsorden 21. Opslag og besættelse af kapaciteter på almen lægeområdet og 22. Retningslinjer for flytning af almen praksis, hvor forretningsudvalget forudsætter:

A. Ved nyetablering af en praksis forudsættes, at reglerne i den til enhver tid
gældende byggelovgivning følges. Er dette ikke tilfældet, forelægges sagen
FORSA (Udvalget for forebyggelse og sammenhæng).
B. Ved flytning inden for samme planlægningsområde følges overenskomstens bestemmelser dvs., det tilstræbes, at klinikken er tilgængelig for bevægelseshæmmede herunder egnede handicaptoiletfaciliteter og handicapparkering. Opfyldes
ovenstående ikke, forelægges sagen FORSA.
C. Ved flytning mellem planlægningsområder er det en forudsætning, at lægedækningen i de involverede planlægningsområder ikke skævvrides. Forudsat
dette, skal de nye lokaler være tilgængelige for mennesker med funktionsnedsættelser. Er dette ikke tilfældet, forelægges sagen FORSA.

Jeg vil venligst bede følgende spørgsmål besvaret til regionsrådsmødet 17. april
2018:
1. Anerkender regionen, at FN's handicapkonvention slår fast, at mennesker med
handicap skal have adgang til sundhedsydelser på lige fod med alle andre,
samt at handicap gælder personer med fysiske, sensoriske, psykiske og kognitive handicap og ikke kun bevægelseshæmmede, som er den eneste gruppe,
der er omfattet af pkt. B?
Svar:
Børne- og Socialministeriet har tidligere oplyst overfor administrationen, at den danske lovgivning anses for at opfylde konventionens bestemmelser.
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2. Kan det bekræftes, at alle borgere med bopæl i Danmark efter sundhedsloven
skal have lige ret til ydelserne i sundhedsvæsenet, som Sundhedsministeren
indleder sit svar af 3. april 2018 på spørgsmål 669 fra Folketingets Sundhedsog Ældreudvalg?
Svar:
Administrationen bekræfter, at sundhedsministeren har anført, at borgere med bopæl i
Danmark har lige ret til ydelser i sundhedsvæsenet, hvilket også fremgår af sundhedslovens § 2.
3. Kan det bekræftes, at der i aftaler herunder overenskomster ikke kan aftales
forhold, som stiller borgerne ringere, end gældende lov og konventioner berettiger til?
Svar:
Overenskomster på praksisområdet indgås mellem de forhandlingsberettigede organisationer og skal indgås inden for rammerne af gældende lovgivning.
4. Med hvilken lovhjemmel opsættes der forskellige krav til tilgængelighed for
personer med funktionsnedsættelse alt efter, om der er tale om flytning inden
for samme eller mellem to planlægningsområder?
Svar:
Anmodninger om flytning skal ifølge sundhedsloven godkendes, medmindre flytningen ændrer forudsætningerne for praksisplanen eller er i strid med planen. Praksisplanen indeholder henvisning til overenskomstens bestemmelser om tilgængelighed og
anbefaling om løbende forbedring af den fysiske tilgængelighed.
Der er ikke tale om, at der stilles forskellige krav. Forskellen på flytning indenfor og
mellem planlægningsområder går på rækkevidden af delegation fra udvalg til administration. Administrationen har i dag bemyndigelse til at godkende flytning inden for
det enkelte planlægningsområde, forudsat at den fysiske tilgængelighed er den samme
eller forbedres, jf. gældende retningslinjer fastsat af udvalget. Der lægges i mødesagen
op til, at administrationen fremadrettet stadig kan godkende disse flytninger, men kun
hvis den fysiske tilgængelighed forbedres. Er det ikke tilfældet forelægges sagen for
udvalget.
Anmodninger om flytning til et andet planlægningsområde kan efter forslaget godkendes af administrationen, såfremt det nye praksissted opfylder kravene til tilgængelighed i den seneste udgave af bygningsreglementet. Gør praksisstedet ikke det, forelægges spørgsmålet om godkendelse af flytningen for udvalget. Der er således tale om en
mere begrænset delegation end ved godkendelse af flytninger indenfor et planlægningsområde. Administrationen vil udarbejde et forslag til nye retningslinjer for flytning både inden for og mellem planlægningsområder, som forelægges for udvalget inden sommerferien.

Spørgsmål fra Torben Kjær vedr. RR-sagerne nr. 21 og 22.
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Til:

Regionsrådets møde den 17. april 2018 – pkt. 21 – Opslag og besættelse af kapaciteter på almen lægeområdet og pkt. 22 – Retningslinjer for flytning af almen praksis

Ændringsforslag til pkt. 21 – Opslag og besættelse af kapaciteter på almen lægeområdet og pkt. 22 – Retningslinjer for flytning af almen praksis
Stillet af Torben Kjær på vegne af Enhedslisten.
Forretningsudvalget anbefalede indstillingen på baggrund af administrationens præcisering i bilag 4 under punkterne A), B) og C).
Pkt. B) foreslås ændret til følgende:
”B) Ved ansøgning om flytning inden for samme planlægningsområde tages udgangspunkt i skema om de nye praksislokalers tilgængelighed efter gældende
bygningsreglement pt BR18. Lever de nye praksislokaler ikke op til dette, forelægges sagen FORSA. Nye praksislokaler skal i alle tilfælde tilstræbes at være tilgængelige for personer med funktionsnedsættelse.”

Begrundelse
FN's handicapkonvention, sundhedslov og bygningsreglement BR18 forudsætter,
at alle borgere skal have lige adgang til tilbud i sundhedsvæsenet og selv kunne
komme frem til den funktion, de har behov for. Det gælder også personer med
funktionsnedsættelse. Derfor bør regionen tage udgangspunkt i dette og ikke i retningslinjer, som er ude af trit med gældende konventioner og lovgivning.
Vi er klar over, at udvalget vil komme i situationer, hvor man må give tilladelse
til flytning og tildeling af kapaciteter, selv om praksislokalerne ikke er fuldt tilgængelige. Men der bør tages udgangspunkt i et ønske om tilgængelighed i tråd
med gældende lovgivning og konventioner.
Der er ikke hjemmel til at forskelsbehandle alt efter, om flytning sker i samme
planlægningsområde eller mellem to planlægningsområder. Dertil er begrebet
"bevægelseshæmmede" et gammeldags begreb, der ikke lever op til gældende definition af handicap/funktionsnedsættelse, da det kun omfatter en snæver kreds af
personer med funktionsnedsættelse, hvorfor det ikke bør anvendes.
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Punkt nr. 3 - Medlemsforslag
fra Torben
Retningslinjer
for flytning af almen
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BAGGRUND
FOR
SAGENS FREMLÆGGELSE
Bilag 9 - Side -1 af 12

Udvalget for forebyggelse og sammenhæng behandlede den 19. marts 2018 en sag om retningslinjer for flytning af
lægegpraksis. Sagen blev oversendt til regionsrådet. Regionsrådet godkendte den 17. april 2018:
1. At kompetencen til at godkende flytning af en lægepraksis fra et planlægningsområde til et andet
uddelegeres til administrationen, og
2. At retningslinjerne for flytning af praksis ændres således, at der ved flytning tilstræbes bedre forhold for
mennesker med funktionsnedsættelser i de nye praksislokaler.
På baggrund af regionsrådets beslutning har administrationen udarbejdet et forslag til nye retningslinjer for
administrationens behandling af ansøgninger om flytning af praksis. Retningslinjerne er blevet forelagt udvalget for
forebyggelse og sammenhæng til godkendelse mden 23. maj 2018.
Sekretariatet oplyser, at sagen forelægges for regionsrådet, da Torben Kjær (Ø) har standset udvalgets
beslutning. Efter den kommunale styrelseslovs § 23, som også gælder for regioner, kan et udvalgsmedlem
standse udførelsen af en udvalgsbeslutning ved at begære beslutningen forelagt for regionsrådet til afgørelse.
Regionsrådet skal som minimum tage stilling til, om den beslutning, som udvalget har truffet, skal bringes til
udførelse. Regionsrådet kan således godkende retningslinjerne, men regionsrådet kan også træffe en anden
beslutning, f.eks. at spørgsmålet om ændrede retningslinjer skal undergives fornyet udvalgsbehandling.

INDSTILLING
Regionsrådet skal tage stilling til Udvalget for forebyggelse og sammenhængs beslutning om:
• at retningslinjer for flytning af almen praksis godkendes.
idet Torben Kjær (Ø) standsede udvalgets beslutning og begærede sagen forelagt for regionsrådet til
afgørelse. Sagen oversendes derfor til forretningsudvalget.

POLITISK BEHANDLING
Udvalget for forebyggelse og sammenhængs beslutning den 23. maj 2018:
Administrationens indstilling til udvalget var følgende:
• at retningslinjer for flytning af almen praksis godkendes.
Udvalgsformanden satte sagen til afstemning.
For stemte:
Flemming Pless (A), Jesper Clausson (A), Annette Randløv (B), Karsten Skawbo-Jensen (C), Freja Södergran (O),
Carsten Scheibye (V) og Qasam Ahmad (Å), i alt 7.
Imod stemte:
Torben Kjær (Ø), i alt 1.
Udvalget for forebyggelse og sammenhæng godkendte hermed indstillingen.
Torben Kjær (Ø) begærede sagen indbragt for regionsrådet til afgørelse i medfør af forretningsorden for udvalget for
forebyggelse og sammenhæng § 3, stk. 8. Sagen oversendes dermed til forretningsudvalget.
Torben Kjær (Ø) ønskede følgende mindretalsudtalelse:
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underordnet al relevant lovgivning. Udvalget bør træffe afgørelse i alle sager, hvor praksis ikke lever op til fuld
tilgængelighed, så politikere kan tage særstandpunkt til afgørelser, som det politiske niveau under alle
omstændigheder har ansvaret for. Der anmodes om, at sagen afgøres i regionsrådet."
Jacob Rosenberg (I) deltog ikke i sagens behandling.
Forretningsudvalgets beslutning den 12. juni 2018:
Formanden satte indstillingen under afstemning:
For stemte: A (4), B (1), C (2), F (1), O (1), V (3), og Å (1), i alt 13.
Imod stemte: Ø (1), i alt 1.
Undlod at stemme: 0.
I alt 14.
Indstillingen var herefter anbefalet.
Leila Lindén (A) deltog ikke i sagens behandling.
Regionsrådets beslutning den 19. juni 2018:
Formanden satte indstillingen under afstemning:
For stemte: A (13), B (3), C (5), F (3), I (2), O (3), V (6), og Å (2), i alt 37.
Imod stemte: Ø (4).
Undlod at stemme: 0.
I alt 41.
Indstillingen var herefter godkendt.
Enhedslistens ønskede følgende tilføjet protokollen:
”Enhedslisten tager forbehold for retningslinjerne for flytning inden for samme planlægningsområde, da der ikke
findes at være hjemmel til at opstille lempeligere krav til tilgængelighed ved flytning inden for samme
planlægningsområde som mellem 2 planlægningsområder. Overenskomstens samt praksisplanens aftalte forhold er
underordnet al relevant lovgivning. Udvalget bør træffe afgørelse i alle sager, hvor praksis ikke lever op til fuld
tilgængelighed, så politikere kan tage særstandpunkt til afgørelser, som det politiske niveau under alle
omstændigheder har ansvaret for.”
Henrik Thorup (O) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Isabella
Sarchar (O) og Susanne Langer (Ø).

SAGSFREMSTILLING
På baggrund af regionsrådets beslutning den 17. april 2018 foreslår administrationen følgende retningslinjer for
administrationens behandling af ansøgninger om flytning af praksis:
Flytning inden for samme planlægningsområde
Administrationens kompetence er begrænset til at kunne behandle ansøgninger om flytning inden for samme
planlægningsområde efter nedenstående kriterier:
• Ved flytning inden for samme planlægningsområde følges overenskomstens bestemmelser dvs., det
tilstræbes, at klinikken er tilgængelig for bevægelseshæmmede, herunder egnede handicaptoiletfaciliteter og
handicapparkering. Opfyldes dette ikke, forelægges sagen for udvalget for forebyggelse og sammenhæng.
Flytning mellem planlægningsområder
Administrationens kompetence er begrænset til at kunne behandle ansøgninger om flytning mellem
planlægningsområder efter nedenstående kriterier:
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med funktionsnedsættelser. Opfyldes disse krav ikke, forelægges sagen for udvalget for forebyggelse og
sammenhæng.
Det skal bemærkes, at forskellen på flytning inden for og mellem planlægningsområder går på rækkevidden af
delegation fra udvalg til administration.
Vurdering af tilgængelighed i forbindelse med bedømmelse af lokaler ved ansøgning til nye kapaciteter
Administrationens kompetence er begrænset til at kunne bedømme indkomne ansøgninger til nye kapaciteter efter
nedenstående kriterier:
• Ved nyetablering af en praksis forudsættes, at reglerne i den til enhver tid gældende byggelovning følges. Er
dette ikke tilfældet, forelægges sagen for udvalget for forebyggelse og sammenhæng.
Det skal bemærkes, at forslaget opstiller begrænsningen på rækkevidden af delegationen fra udvalg til
administration. Ved uddelegering får administrationen udelukkende mulighed for at godkende den del af
ansøgningen, der vedrører tilgængelighed, såfremt ansøger via skema dokumenterer, at der er fuld tilgængelighed.
Opdaterede skemaer
Det fremgår af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside (bygningsreglementet.dk), at Bygningsreglementet
2018 (BR18) trådte i kraft den 1. januar 2018. Frem til den 30. juni 2018 er det muligt at vælge at anvende BR15 ved
ansøgning om byggetilladelse.
Center for Sundhed har bedt Center for Ejendomme om faglig bistand til at opdatere flytteskemaerne, som
anvendes ved flytteansøgninger og bedømmelse af ansøgninger om kapaciteter.
Center for Ejendomme har oplyst, at Statens Byggeforskningsinstitut vil udarbejde en anvisning til
bygningsreglementet. Denne anvisning er ikke udarbejdet endnu. Den forventes at blive tilgængelig medio 2018.
Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen er derudover i gang med at udarbejde vejledninger til bygningsreglementet.
Det er forventningen, at administrationen forelægger udvalget reviderede skemaer på mødet den 20. juni 2018,
forudsat anvisningen til bygningsreglementet er offentliggjort.

KONSEKVENSER
Godkender udvalget ikke retningslinjerne for administrationens behandling af flyttesansøgninger, vil udvalget skulle
godkende alle ansøgninger om flytning, indtil retningslinjerne er godkendt. Dette vil betyde, at de praktiserende
læger kommer til at vente i længere tid på at få svar på deres ansøgning og kan risikere at miste de lokaler, som de
forventer at kunne leje.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Udvalget vil løbende blive orienteret om sager om flytning af almen praksis.
Sagen forelægges forretningsudvalget den 12. juni 2018 og regionsrådet den 19. juni 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
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Leila Lindén
Deltog
Kim Rockhill
Deltog
Hanne Andersen Afbud Stedfortræder Rie Holst
Özkan Kocak
Afbud Stedfortræder Flemming Hørdum Gertsen
Erik R. Gregersen Deltog Fraværende ved sag 12
Flemming Pless Deltog Fraværende ved sag 9, 10, 24
Susanne Due
Stedfortræder Jarl Feyling som var fraværende ved
Afbud
Kristensen
sag 3,
Jesper Clausson Deltog Fraværende ved sag 2,
Lars Gaardhøj
Deltog
Martin Baden
Deltog
Charlotte
Afbud Stedfortræder Lars Rosenørn-Dohn
Holtermann
Maria Gudme
Deltog
Karin Friis Bach Deltog Fraværende ved sag 24,
Stinus Lindgreen Deltog
Annette Randløv Deltog
Hans Toft
Deltog
Per Tærsbøl
Deltog
Christoffer Buster
Deltog Fraværende ved sag 15, 16, 17, 18, 19
Reinhardt
Karsten SkawboDeltog
Jensen
Line Ervolder
Deltog Fraværende ved sag 3, 31
Jens Mandrup
Deltog
Peter Westermann Deltog
Karoline Vind
Deltog Fraværende ved sag 8, 24
Niels Høiby
Deltog
Jacob Rosenberg Deltog
Henrik Thorup
Deltog Fraværende ved sag 3, 9,
Finn Rudaizky
Deltog Fraværende ved sag 3,
Stedfortræder Paw Karslund som var fraværende
Freja Södergran Afbud ved sag 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37
Martin Geertsen Deltog Fraværende ved sag 27
Carsten Scheibye Deltog
Anne Ehrenreich Deltog Fraværende ved sag 8,
Randi Mondorf Deltog
Peter Frederiksen Afbud Stedfortræder Per Roswall
Christine Dal
Deltog
Marianne
Deltog
Frederik
Tormod Olsen
Deltog Fraværende ved sag 10,
Annie Hagel
Deltog
Torben Kjær
Deltog
Qasam Nazir
Deltog
Ahmad
Martin Schepelern Deltog
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BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Udvalget for forebyggelse og sammenhæng behandlede på sit møde den 7. februar 2018 en sag om
delegation af kompetence til administrationen i sager, der vedrører almen praksis. Udvalget godkendte
sagen med bemærkning om, at sagen skal genbehandles på førstkommende møde. Protokollen er vedlagt
som bilag 1.
På baggrund af drøftelserne på udvalgsmødet den 7. februar 2018 har administrationen valgt at opdele
den oprindelige sag i selvstændige sager for at skabe overskuelighed. Denne sag handler om flytning af
praksis.
Administrationen foreslår, at udvalget fastsætter retningslinjer og rammer for delegation af kompetence til
administrationen. Dette vil give udvalget mulighed for at have mere tid til at fokusere på det
politikformulerende arbejde.
Sekretariatet oplyser, at sagen forelægges for regionsrådet, da Torben Kjær (Ø) har
standset udvalgets beslutning. Efter den kommunale styrelseslovs § 23, som også gælder for regioner,
kan et udvalgsmedlem standse udførelsen af en udvalgsbeslutning ved at begære beslutningen
forelagt for regionsrådet til afgørelse. Regionsrådet skal som minimum tage stilling til, om den
beslutning, som udvalget har truffet, skal bringes til udførelse. Regionsrådet kan således beslutte, at
kompetencen til at godkende flytning af en lægepraksis fra et planlægningsområde til et andet
uddelegeres til administrationen, og at retningslinjerne for flytning af praksis ændres således, at der
ved flytning tilstræbes bedre forhold for mennesker med funktionsnedsættelser i de nye praksislokaler.
Regionsrådet kan også træffe en anden beslutning, f.eks. at beslutningen om delegation til
administrationen fastholdes, men at spørgsmålet om ændrede retningslinjer skal undergives fornyet
udvalgsbehandling.
INDSTILLING
Regionsrådet skal tage stilling til Udvalget for forebyggelse og sammenhængs beslutning om:
1. at kompetencen til at godkende flytning af en lægepraksis fra et planlægningsområde til et andet
uddelegeres til administrationen, og
2. at retningslinjerne for flytning af praksis ændres således, at der ved flytning tilstræbes bedre
forhold for mennesker med funktionsnedsættelser i de nye praksislokaler,
idet Torben Kjær (Ø) standsede udvalgets beslutning og begærede sagen forelagt for regionsrådet til
afgørelse. Sagen oversendes derfor til forretningsudvalget.
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
1. at kompetencen til at godkende flytning af en lægepraksis fra et planlægningsområde til et andet
uddelegeres til administrationen, og
2. at retningslinjerne for flytning af praksis ændres således, at der ved flytning tilstræbes bedre forhold
for mennesker med funktionsnedsættelser i de nye praksislokaler, på baggrund af administrationens
præcisering i bilag 4 under punkterne A), B) og C).
POLITISK BEHANDLING
Udvalget for forebyggelse og sammenhængs beslutning den 19. marts 2018:
Administrationens indstilling til udvalget var følgende:
1. at det godkendes, at kompetencen til at godkende flytning af en lægepraksis fra et
planlægningsområde til et andet uddelegeres til administrationen,
2. at det godkendes, at retningslinjerne for flytning af praksis ændres således, at der ved flytning
tilstræbes bedre forhold for mennesker med funktionsnedsættelser i de nye praksislokaler.
Side 4 af 8
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Flemming Pless (A), Annette Randløv (B), Karsten Skawbo-Jensen (C), Freja Södergran (O), Jacob
Rosenberg (I) og Qasam Ahmad (Å), i alt 6.
Imod stemte:
Torben Kjær (Ø), i alt 1.
Udvalget for forebyggelse og sammenhæng godkendte hermed indstillingerne.
Torben Kjær (Ø) begærede sagen indbragt for regionsrådet til afgørelse i medfør af forretningsorden for
udvalget for forebyggelse og sammenhæng § 3, stk. 8. Sagen oversendes dermed til forretningsudvalget.
Torben Kjær (Ø) ønskede følgende mindretalsudtalelse:
Enhedslisten tager forbehold, da der ikke kan ses at være hjemmel til at stille lempeligere krav ved flytning
inden for samme planlægningsområde som mellem to planlægningsområder. Udvalget bør træffe
afgørelse i alle sager, hvor praksis ikke fuldt ud lever op til alle krav. Skemaet for indretning og
adgangsforhold skal revideres i overensstemmelse med kravene i den gældende byggelovgivning. Der
anmodes om, at sagen afgøres i regionsrådet.
Jesper Clausson (S) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.
Forretningsudvalgets beslutning den 10. april 2018:
Der var eftersendt notat med supplerende oplysninger (bilag 6).
Anbefalet, idet forretningsudvalget bemærker, at anbefalingen sker på baggrund af administrationens
præcisering i bilag 6 under punkterne A), B) og C):
A) Ved nyetablering af en praksis forudsættes, at reglerne i den til enhver tid gældende byggelovning
følges. Er dette ikke tilfældet, forlægges sagen FORSA (Udvalget for forebyggelse og sammenhæng).
B) Ved flytning inden for samme planlægningsområde følges overenskomstens bestemmelser dvs., det
tilstræbes, at klinikken er tilgængelig for bevægelseshæmmede herunder egnede
handicaptoiletfaciliteter og handicapparkering. Opfyldes ovenstående ikke, forelægges sagen FORSA.
C) Ved flytning mellem planlægningsområder er en forudsætning, at læge-dækningen i de
involverede planlægningsområder ikke skævvrides. Forudsat dette, skal de nye lokaler være
tilgængelige for mennesker med funktionsnedsættelser. Er dette ikke tilfældet, forelægges sagen
FORSA.
Regionsrådets beslutning den 17. april 2018:
Notat med svar på supplerende spørgsmål var eftersendt (bilag 7).
Formanden satte indstillingspunkt 1 fra FORSA, med præcisering som anbefalet af forretningsudvalget,
under afstemning:
For stemte: A (13), B (3), C (5), F (3), I (2), O (3), V (6), og Å (2), i alt 37.
Imod stemte: Ø (4)
Undlod at stemme: 0.
I alt 41.
Indstillingspunkt 1 fra FORSA med forretningsudvalgets præcisering var herefter godkendt.
Indstillingspunkt 2 fra FORSA blev vedtaget uden afstemning.
Torben Kjær(Ø) ønskede på vegne af Enhedslisten at få tilført mindretalsudtalelse til protokollen:
”Enhedslisten kan ikke støtte litra B), fordi der lægges op til ikke nødvendigvis at følge forståelse af
tilgængelighed og lige adgang for personer med funktionsnedsættelse i FN's handicapkonvention,
sundhedsloven og bygningsreglementet BR18.”
Charlotte Holtermann (A), Hanne Andersen (A), Susanne Due Kristensen (A), Özkan Kocak (A), Freja
Södergran (O) og Peter Frederiksen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Lars
Rosenørn-Dohn (A), Rie Holst (A), Jarl Feyling (A), Flemming Hørdum Gertsen (A), Paw Karslund (O)
og Per Roswall (V).
SAGSFREMSTILLING
Orientering om reglerne for flytning af praksis
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Af § 5 i overenskomst om almen praksis fremgår det, at en læge, der ønsker at flytte sin praksis, skal
indhente regionens godkendelse. En flytning skal godkendes, hvis det ikke ændrer forudsætningerne i
praksisplanen eller er i strid med denne.
I henhold til sundhedsloven er det regionsrådet, der beslutter, hvor i regionen der skal være praktiserende
læger, og hvor mange læger, der skal være. Dette sker dels i praksisplanen, dels i den årlige undersøgelse
om lægedækning. I praksisplanen inddeles regionen i områder – planlægningsområder.
Planlægningsområderne svarer til kommunerne/bydele i regionen.
§ 47 i overenskomst om almen praksis indeholder regler om adgangsforhold og indretningsforhold i
lægens konsultation. Følgende fremgår:
”Stk. 1.
Alle læger skal tilstræbe, at deres konsultationslokaler er tilgængelige for bevægelseshæmmede, og at der
er handicapegnede toiletfaciliteter. Endvidere skal alle læger, hvor det er muligt, tilstræbe, at der er
adgang til handicapparkering i nærheden af praksis.
Stk. 2.
Ved nybygning og væsentlig ombygning af praksis er det et krav, at der etableres adgangsforhold i
henhold til byggelovgivningens regler.”
Ansøgninger om nybygninger og væsentlige ombygninger af lokaler behandles af kommunerne. Det er
således kommunernes ansvar at sikre, at nybyggeri og ombygninger lever op til byggelovningens regler.
Behandling af ansøgninger om flytning af praksis
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde fik i september 2014 kompetence af regionsrådet til at behandle
ansøgninger om flytning af almen praksis.
En praktiserende læge, der ønsker at flytte praksisadresse, skal beskrive, om han/hun ønsker at flytte
inden for samme planlægningsområde eller til et nyt planlægningsområde. Derudover skal den
praktiserende læge udfylde skemaer om både nuværende og kommende praksis’ indretning og
adgangsforhold (se bilag 2).
Flytning til et nyt planlægningsområde
Ønsker en læge at flytte sin praksis fra et planlægningsområde til et andet, tages der udgangspunkt i den
seneste lægedækningsberegning ved behandlingen af ansøgningen. Sker der en uhensigtsmæssig
forskydning i lægedækningen, forelægges sagen for udvalget. Derudover vurderes lokalerne, idet den
praktiserende læge skal sikre, at lokalerne på den nye praksisadresse er bedre eller mindst har samme
tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelser til praksis som før flytningen. Derudover skal
tilgængelighed med såvel offentlig som privat transport være bedre eller mindst den samme efter
flytningen.
Flytning inden for samme planlægningsområde
Den 15. januar 2015 gav Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde administrationen kompetence til at
godkende flytninger inden for samme planlægningsområde og godkendte et sæt retningslinjer for flytning
af praksis, som administrationen skal arbejde efter. (se bilag 3 og 4). Flytteretningslinjerne er vedlagt som
bilag 5.
Forslag til uddelegering af kompetence
Administrationen foreslår, at udvalget uddelegerer kompetence til at behandle ansøgninger om flytning af
praksis imellem to planlægningsområder til administrationen under følgende forudsætninger:


Der må ikke ske en skæv fordeling af lægekapaciteten inden for de to planlægningsområder i
forhold til befolkningsudviklingen, det vil sige:
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Der kan ikke flyttes fra et lægedækningstruet eller sårbart område. (En undtagelse herfra kan
være en situation, hvor afstanden mellem den gamle og den nye praksisadresse er så kort, at
patienterne forventes at følge med til den nye praksis),
De ansøgte lokaler skal have adgangsforhold og tilgængelighed for mennesker med
funktionsnedsættelser.

En delegation af kompetencen til administrationen vil betyde, at sagerne kan afgøres hurtigere.
Forslag om ændring af retningslinjerne vedr. fysisk tilgængelighed
I praksisplan for almen praksis 2015-2018 er der en anbefaling om, "at den fysiske tilgængelighed
løbende forbedres, bl.a. i forbindelse med flytning”.
I de gældende retningslinjer for flytning af lægepraksis kan en praktiserende læge flytte sin lægepraksis til
andre lokaler, hvis forholdene for mennesker med funktionsnedsættelser er de samme eller bedre end
lokaleforholdene, der fraflyttes.
For at fremme, at der hele tiden sker en forbedring af forholdene for mennesker med
funktionsnedsættelser, foreslår administrationen, at flytteretningslinjerne ændres, så det tilstræbes, at der
sker en forbedring af forholdene for mennesker med funktionsnedsættelser. Dette vil være relevant for
flyttesager inden for samme planlægningsområde. Som foreslået ovenfor vil administrationen kun kunne
godkende ansøgninger om flytning imellem planlægningsområder administrativt, såfremt de nye lokaler er
tilgængelige for mennesker med funktionsnedsætter.
KONSEKVENSER
Hvis udvalget tiltræder indstillingen, vil det medføre, at administrationen kan afgøre flyttesager
administrativt under visse forudsætninger, når der er tale om flytning imellem planlægningsområder.
Derudover vil en tiltrædelse betyde, at flytteretningslinjerne tilrettes i forhold til praksisplanens anbefaling
om, at fysisk tilgængelighed skal forbedres i forbindelse med flyttesager.
RISIKOVURDERING
Hvis sager om flytning af praksislokaler, skal forelægges udvalget, kan det betyde, at læger, der har
velegnede lokaler på hånden, risikerer at miste dem, fordi sagsbehandlingstiden vil blive for lang.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Godkender udvalget, at kompetence delegeres til regionsadministrationen, vil udvalget løbende blive
orienteret om administrationens flytteafgørelser.
DIREKTØRPÅTEGNING
Else Hjortsø/ Bettina Skovgaard
JOURNALNUMMER
18001836

BILAGSFORTEGNELSE
1. Protokol fra møde den 7.2
2. Retningslinier for flytning af praksis
3. Regionsråd den 8. marts 2016
4. Tværs den 15. januar 2015
5. Skema kommende praksis indretning og adgangsforhold
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Juridisk vurdering af ændret delegation til administrationen til at tildele og flytte lægekapaciteter
Den 5. december 2018
Udvalget for forebyggelse og sammenhæng godkendte på møde 28. november 2018 - sag 5. Delegation af
beføjelser til administrationen til at tildele og flytte lægekapaciteter - at indstille til forretningsudvalg og
regionsråd, at beføjelserne vedtaget af regionsrådet foråret 2018 ændres, så administrationen får
yderligere beføjelser til selv at afgøre sager om tildeling og flytning af lægekapaciteter.
-Til forretningsudvalgsmøde 10. april 2018 (vedtaget af regionsrådet 17. april 2018) behandledes sagerne af
regionsrådets dagsorden 21. Opslag og besættelse af kapaciteter på almen lægeområdet og 22.
Retningslinier for flytning af almen praksis, hvor forretningsudvalget forudsætter:
a. Ved nyetablering af en praksis forudsættes, at reglerne i den til enhver tid gældende byggelovgivning
følges. Er dette ikke tilfældet, forelægges sagen FORSA (Udvalget for forebyggelse og sammenhæng).
b. Ved flytning inden for samme planlægningsområde følges overenskomstens bestemmelser, dvs., det
tilstræbes, at klinikken er tilgængelig for bevægelseshæmmede herunder egnede handicaptoiletfaciliteter
og handicapparkering. Opfyldes ovenstående ikke, forelægges sagen FORSA.
c. Ved flytning mellem planlægningsområder er det en forudsætning, at lægedækningen i de involverede
planlægningsområder ikke skævvrides. Forudsat dette skal de nye lokaler være tilgængelige for personer
med funktionsnedsættelser. Er dette ikke tilfældet, forelægges sagen FORSA.
Jeg vil forud for forretningsudvalgsmøde og regionsrådsmøde, hvor sagen dagsordenssættes, bede om
juridisk vurdering af følgende:
1. Ses der juridisk og demokratisk problemer ved, at udvalget efter ændret delegation ikke får sagerne
forelagt som forudsat i den juridiske vurdering ovenfor?
2. Ses der et demokratisk problem ved, at at man med den ændrede delegation til administrationen
fratager politikere muligheden for at indtage særstandpunkt og for at udtrykke dette gennem
mindretalsudtalelse?
3. Er ønsket om en smidigere sagsgang juridisk og demokratisk tilstrækkelig begrundelse for at fratage
udvalget mulighed for at tage stilling i sagerne herunder udtrykke særstandpunkt?
4. Er det juridisk og demokratisk tilstrækkelig begrundelse for at ændre delegationen, at udvalget i samtlige
sager har godkendt administrationens indstilling og eksempelvis ikke omtaler, at der i flere sager er taget
særstandpunkt?
5. Gør det juridisk og demokratisk nogen forskel, hvorvidt det er den samme politiker, der har indtaget
særstandpunkt?
6. Vil argumentet om forbedrede toiletforhold og/eller handicapparkering være begrundelse nok for at
argumentere for bedre tilgængelighed, hvis borgere med dette behov ikke har mulighed for at komme ind i
praksis pga. utilstrækkelige adgangsforhold?

Venlig hilsen
Torben Kjær
Regionsrådsmedlem for Enhedslisten
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Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

NOTAT
Til:

Telefon 3866 5934
Direkte 38665934

Torben Kjær (Ø)
(kopi til regionsrådet)

Journal-nr.: 18063552
Ref.: AAHR0002
Dato: 17. december 2018

Sekretariatets juridiske vurdering af ændret delegation til at tildele
og flytte lægekapaciteter
Anmodning fra Torben Kjær
Torben Kjær (Ø) har den 5. december 2018 anmodet om en juridisk vurdering
af ændret delegation til administrationen til at tildele og flytte lægekapaciteter.
Anmodningen har følgende indhold:
Udvalget for forebyggelse og sammenhæng godkendte på møde 28. november 2018 - sag 5. Delegation af beføjelser til administrationen til at tildele og
flytte lægekapaciteter - at indstille til forretningsudvalg og regionsråd, at beføjelserne vedtaget af regionsrådet foråret 2018 ændres, så administrationen får
yderligere beføjelser til selv at afgøre sager om tildeling og flytning af lægekapaciteter.
Til forretningsudvalgsmøde 10. april 2018 (vedtaget af regionsrådet 17. april
2018) behandledes sagerne af regionsrådets dagsorden 21. Opslag og besættelse af kapaciteter på almen lægeområdet og 22. Retningslinier for flytning af almen praksis, hvor forretningsudvalget forudsætter:
a. Ved nyetablering af en praksis forudsættes, at reglerne i den til enhver tid
gældende byggelovgivning følges. Er dette ikke tilfældet, forelægges sagen
FORSA (Udvalget for forebyggelse og sammenhæng).
b. Ved flytning inden for samme planlægningsområde følges overenskomstens bestemmelser, dvs., det tilstræbes, at klinikken er tilgængelig for bevægelseshæmmede herunder egnede handicaptoiletfaciliteter og handicapparkering. Opfyldes ovenstående ikke, forelægges sagen FORSA.
c. Ved flytning mellem planlægningsområder er det en forudsætning, at lægedækningen i de involverede planlægningsområder ikke skævvrides. Forudsat
dette skal de nye lokaler være tilgængelige for personer med funktionsnedsættelser. Er dette ikke tilfældet, forelægges sagen FORSA.
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Jeg vil forud for forretningsudvalgsmøde og regionsrådsmøde, hvor sagen
dagsordenssættes, bede om juridisk vurdering af følgende:
1. Ses der juridisk og demokratisk problemer ved, at udvalget efter ændret delegation ikke får sagerne forelagt som forudsat i den juridiske vurdering ovenfor?
2. Ses der et demokratisk problem ved, at man med den ændrede delegation
til administrationen fratager politikere muligheden for at indtage særstandpunkt og for at udtrykke dette gennem mindretalsudtalelse?
3. Er ønsket om en smidigere sagsgang juridisk og demokratisk tilstrækkelig
begrundelse for at fratage udvalget mulighed for at tage stilling i sagerne herunder udtrykke særstandpunkt?
4. Er det juridisk og demokratisk tilstrækkelig begrundelse for at ændre delegationen, at udvalget i samtlige sager har godkendt administrationens indstilling og eksempelvis ikke omtaler, at der i flere sager er taget særstandpunkt?
5. Gør det juridisk og demokratisk nogen forskel, hvorvidt det er den samme
politiker, der har indtaget særstandpunkt?
6. Vil argumentet om forbedrede toiletforhold og/eller handicapparkering være
begrundelse nok for at argumentere for bedre tilgængelighed, hvis borgere
med dette behov ikke har mulighed for at komme ind i praksis pga. utilstrækkelige adgangsforhold?
Venlig hilsen
Torben Kjær
Regionsrådsmedlem for Enhedslisten
Svar fra Region Hovedstaden - Sekretariatet
Til spørgsmål 1:
Spørgsmålet vedrører, hvorvidt det er problematisk juridisk og/eller demokratisk, at delegationen ændres således, at Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng (herefter FORSA) ikke længere får forelagt sagerne som beskrevet
i de af forretningsudvalget anbefalede forudsætninger A, B og C, som regionsrådet tilsluttede sig ved sin beslutning af 17. april 2018.
Det bemærkes hertil, at det juridiske udgangspunkt er, at der er fri adgang til
delegation fra regionsrådet til såvel udvalg som administrationen, medmindre

Sekretariatets juridiske vurdering af ændret delegation til at tildele og flytte
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andet er fastsat i lovgivningen1. Da der ikke er fastsat begrænsninger i lovgivningen i forhold til delegation af de i denne sag omhandlede kompetencer, er
der ikke noget til hinder for, at regionsrådet - eller et udvalg, som regionsrådet
har tildelt kompetencen til – videredelegerer kompetencen til forvaltningen.
Henlæggelse af opgaver til udvalg, henholdsvis administrationen kan være begrundet i mange forskellige hensyn, herunder afbalancering af hensynene til
politisk indsigt, til sagkyndig behandling og til effektiv fordeling af opgaverne
set ud fra ressourcespørgsmål. Der kan ikke opstilles noget juridisk krav om,
at en delegationsbeslutning skal begrundes nærmere.
Til spørgsmål 2:
Spørgeren har spurgt, om der er et demokratisk problem ved, at man med den
ændrede delegation til administrationen fratager politikere muligheden for at
indtage særstandpunkt og for at udtrykke dette gennem mindretalsudtalelse.
Sekretariatet skal hertil bemærke, at regionens kompetencer som udgangspunkt er henlagt til regionsrådet, som regionens øverste styrende organ. Det
er således det politiske niveau, der har rådighed over hvilke sager, der skal
behandles af det politiske niveau (regionsråd og/eller udvalg), og hvilke sager,
der skal behandles af administrationen.
Det er regionsrådet, der har kompetence til at vurdere rækkevidden af regionsrådets delegationsbeslutninger.
Oprettelsen af FORSA og udvalgets opgaver
Regionsrådet vedtog den 9. januar 2018 Region Hovedstadens nuværende
styrelsesvedtægt. Med den blev det hidtidige udvalg vedrørende tværsektorielt
samarbejde (TVÆRS) erstattet af Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng (FORSA). Beskrivelsen af FORSA’s opgaver i den nuværende styrelsesvedtægt er ikke identisk med beskrivelsen af TVÆRS’ opgaver i den hidtidige styrelsesvedtægt, men der er en høj grad af opgavesammenfald. Det vil
ikke være urimeligt at betragte FORSA som samme udvalg, men med nyt
navn og justerede opgaver.
FORSA behandlede på sit møde den 7. februar 2018 (første udvalgsmøde) en
sag vedrørende delegation af kompetence til administrationen i sager på almen lægeområdet, hvoraf fremgår, at udvalget lagde til grund, at FORSA har
overtaget en række kompetencer, som regionsrådet tidligere havde delegeret
til TVÆRS. En af disse beslutninger var regionsrådets beslutning af 23. september 2014, hvorved kompetencen til at udforme og vedtage administrative

1

Der kan i den forbindelse f.eks. henvises til Niels Fenger m.fl., ”Forvaltningsret”, Jurist og Økonomforbundets Forlag 2018, afsnit 4.2.4, s. 159-162.
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retningslinjer for sanktioner, rammerne for kapaciteten i almen praksis og flytteretningslinjer blev tillagt udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde, mens
kompetencen til administration og afgørelse af konkrete sager blev tillagt administrationen.
Af sagsfremstillingen i regionsrådets beslutning af 23. september 2014 fremgik
dog også, at det var administrationens forslag, at regionens nye kompetence
vedr. praksisflytning blev uddelegeret til TVÆRS. Samtidig indeholdt retningslinjerne, som blev vedtaget med sagen, krav om, at visse sager vedrørende
flytning af praksis skulle forelægges TVÆRS. Kravene kan opsummeres til:
Hvis der ikke er samme eller bedre tilgængelighed som før flytningen eller ved
en uhensigtsmæssig forskydning i lægedækningen, skal sagen forelægges for
udvalget.
Det er derfor Sekretariatets vurdering, at TVÆRS med regionsrådets beslutning af 23. september 2014 fik delegeret kompetence til at ændre retningslinjerne, og at der ved en sådan ændring også ville kunne fastlægges en anden
fordeling af, hvilke ansøgninger om flytning af lægepraksis, der kan behandles
henholdsvis administrativt eller af udvalget.
Beslutninger i FORSA vedrørende fordeling af sager mellem administration og
udvalg
FORSA har i sin beslutning af 7. februar 2018 lagt til grund, at delegationen til
TVÆRS er overgået til FORSA. På den baggrund har FORSA den 19. marts
2018 og 23. maj 2018 truffet beslutning om ændrede retningslinjer for flytning
af lægepraksis, herunder for hvilke sager, der kan behandles rent administrativt, og hvilke der kræver forelæggelse for udvalget.
Hvis regionsrådet deler FORSAs opfattelse af, at FORSA har overtaget de af
regionsrådet delegerede kompetencer til TVÆRS, så er de ovennævnte beslutninger korrekt vedtaget af udvalget.
Da beslutningerne blev standset og derfor endelig behandlet af regionsrådet
den 17. april 2018 henholdsvis den 19. juni 2018, er de dog under alle omstændigheder gyldige som endeligt vedtagne af regionsrådet.
FORSAs beslutning om videredelegation af kompetencer til administrationen
FORSA traf den 28. november 2018 beslutning om at videredelegere sine
kompetencer i flyttesager til administrationen.
Hvis regionsrådet er enig med FORSA i, at FORSA har overtaget de af regionsrådet delegerede kompetencer til TVÆRS, må beslutningen som udgangspunkt anses for korrekt vedtaget af udvalget.
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Spørgsmålet beror dog også på, om regionsrådet med sine beslutninger af 17.
april 2018 og 19. juni 2018, måtte have forudsat, at kompetencerne skal udøves af udvalget selv og derfor ikke kan videredelegeres.
Sekretariatet mener umiddelbart ikke, at der er grundlag for at antage, at regionsrådet har villet fjerne den generelle delegation til FORSA til at ændre på
retningslinjerne i flyttesager –herunder muligheden for at træffe beslutning om
hvilke flyttesager, der kan behandles rent administrativt, og hvilke der kræver
forelæggelse for udvalget. Sekretariatets vurdering er baseret på, at regionsrådets beslutninger af 17. april 2018 og 19. juni 2018 er truffet i sager, som er
indbragt for regionsrådet fra FORSA i medfør af standsningsretten, jf. kommunestyrelseslovens § 23. Det er derfor mest nærliggende at antage, at regionsrådet alene har haft til hensigt at forholde sig til de konkrete udvalgsbeslutninger.
Sekretariatet skal dog samtidig understrege, at det alene er regionsrådet, der
har kompetencen til at vurdere rækkevidden af sine egne delegationer.
Til spørgsmål 3:
Spørgeren har spurgt, om ønsket om en smidigere sagsgang er juridisk og demokratisk tilstrækkelig begrundelse for at fratage udvalget mulighed for at tage
stilling i sagerne herunder udtrykke særstandpunkt.
Hensynet til en smidigere sagsgang kan være en tilstrækkelig begrundelse for
delegation til administrationen
Til spørgsmål 4:
Spørgeren har spurgt, om det er juridisk og demokratisk tilstrækkelig begrundelse for at ændre delegationen, at udvalget i samtlige sager har godkendt administrationens indstilling og eksempelvis ikke omtaler, at der i flere sager er
taget særstandpunkt.
Det forhold, at en eller flere politikere har indtaget særstandpunkter under sagernes behandling i et udvalg, er ikke til hinder for delegation til administrationen.
Til spørgsmål 5:
Spørgeren har spurgt, om det juridisk og demokratisk gør nogen forskel, hvorvidt det er den samme politiker, der har indtaget særstandpunkt.
Det forhold, at det er den samme politiker, der har indtaget særstandpunkt, er
ikke til hinder for delegation til administrationen.
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Til spørgsmål 6:
Spørgeren har spurgt, om argumentet om forbedrede toiletforhold og/eller
handicapparkering vil være begrundelse nok for at argumentere for bedre tilgængelighed, hvis borgere med dette behov ikke har mulighed for at komme
ind i praksis pga. utilstrækkelige adgangsforhold.
De af FORSA den 28. november 2018 vedtagne retningslinjer lægger vægt på
forbedring af tilgængeligheden i de nye lokaler for mennesker med funktionsnedsættelser.
Det vil altså øge en ansøgers mulighed for at få godkendt flytning, at denne
kan påvise forbedrede adgangsforhold for personer med funktionsnedsættelse
i de lokaler, der ønskes flytning til.
Vurderingen skal dog under alle omstændigheder foretages konkret på baggrund af en ansøgnings samlede omstændigheder, jf. sundhedslovens § 57 b,
stk. 2, hvorefter godkendelse skal meddeles, hvis flytningen ikke ændrer forudsætningerne for praksisplanen eller er i strid med denne.

Sekretariatets juridiske vurdering af ændret delegation til at tildele og flytte
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Fra: Anders
Ahrensbach
Bilag
12 -18.Side
-1 af 2018
2 13:58
Sendt:
december
Til: Torben Kjær <politik@torbenk.net>
Cc: STB-DL-FU-dagsorden <FU-dagsorden@regionh.dk>
Emne: SV: Juridisk vurdering af sag fra FORSA
Kære Torben
Tak for din mail.
Du har ret i, at det er regionsrådet, der selv må vurdere, om regionsrådet med beslutningen af
17. april 2018 har besluttet, at udvalget skal involveres i sagsbehandlingen, og at det kun kan
ændres af regionsrådet - eller om udvalget uanset beslutningen selv har mulighed for at
videredelegere sagsbehandlingen til administrationen.
Sagens kerne er altså, om regionsrådet har delegeret kompetence til FORSA til at vedtage
retningslinjer og videredelegere behandlingen af ansøgninger om flytning af lægepraksis til
administrationen. Det mener Sekretariatet på baggrund af den i notat af 17. april 2018
foretagne analyse er tilfældet. Heroverfor står din opfattelse af, at regionsrådet med sin
beslutning af 17. april 2018 (og siden den 16. juni 2018) har indlagt begrænsninger for
udvalget i forhold til at kunne videredelegere sine kompetencer til administrationen.
Disse spørgsmål er det kun regionsrådet, der kan tage stilling til.
Sekretariatet kan til baggrund oplyse, at de af forretningsudvalget den 10. april 2018 og siden
regionsrådet den 17. april 2018 vedtagne præciseringer var baseret i anbefalinger i et notat af
8. april 2018 udarbejdet af administrationen. Formålet med notatet var ikke at fratage FORSA
muligheden for at videredelegere sine kompetencer til administrationen, men at sikre lovlig
forvaltning. Præciseringerne var nødvendige, fordi sagen i den form, den var vedtaget af
FORSA den 19. marts 2018, var formuleret uklart, og dermed kunne indeholde retlige
problemer. Sagen kunne læses som om, at en vedtagelse ville føre til, at retningslinjerne
skulle anvendes til egentlig vurdering af sagen i stedet for loven, og at der blev indført
forskellige materielle krav til tilgængeligheden i den ny praksis, alt efter om flytningen skulle
foregå inden for planlægningsområder eller mellem planlægningsområder. Det sidste ville i
givet fald stride mod den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning.
Med de af regionsrådet den 17. april 2018 vedtagne præciseringer blev det gjort klart, at
kriterierne i retningslinjerne først og fremmest handlede om, hvornår sager skulle fordeles til
endelig afgørelse i udvalget, henholdsvis hvornår en tilladelse til flytning af praksis ville kunne
udstedes af administrationen uden forelæggelse for udvalget.
FORSAs beslutning af 28. november 2018 indeholder delegation til administrationen til at
behandle alle konkrete sager om flytning af lægepraksis ud fra de i sagen indeholdte
retningslinjer. Efter disse vil tilgængelighed blive tillagt høj vægt i forbindelse med vurderingen
af ansøgninger om flytning af lægepraksis.
Det er Sekretariatets vurdering, at retningslinjerne er tilstrækkeligt åbent formulerede til, at
der ikke er konflikt med kriterierne i sundhedslovens § 57 b, stk. 2. Sekretariatet har dog for
en god ordens skyld i sit notat af 17. december 2018 understreget, at vurderingen under alle
omstændigheder skal foretages konkret på baggrund af en ansøgnings samlede
omstændigheder, jf. sundhedslovens § 57 b, stk. 2, hvorefter godkendelse skal meddeles, hvis
flytningen ikke ændrer forudsætningerne for praksisplanen eller er i strid med denne.
De vedtagne retningslinjer indeholder heller ikke risiko for konflikt med den forvaltningsretlige
lighedsgrundsætning, blandt andet fordi administrationen ikke bedes om at anvende forskellige
kriterier for vurderingen, alt efter om der ansøges om flytning inden for eller mellem
planlægningsområder.
Anbefalingerne i administrationens notat af 8. april 2018, som dannede baggrund for
forretningsudvalgets beslutning den 10. april 2018 og regionsrådets beslutning af 17. april
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Til orientering vedlægges din henvendelse (din email nedenfor) og dette svar til mødesagen.
Mvh. Anders Hess Ahrensbach
Med venlig hilsen
Anders Hess Ahrensbach
Chefjurist
Sekretariatet
Direkte: 38 66 59 34
Mobil: 29 66 03 87
Mail: anders.hess.ahrensbach@regionh.dk
Region Hovedstadens persondatapolitik / Kontakt regionens databeskyttelsesrådgiver
https://www.regionh.dk/om-region-hovedstaden/om-hjemmesiden/Sider/Persondatapolitik-for-Region-Hovedstaden.aspx

Fra: Torben Kjær <politik@torbenk.net>
Dato: 17. december 2018 kl. 17.10.43 CET
Til: "'Vera Qvistgaard'" <vera.qvistgaard@regionh.dk>
Emne: SV: Juridisk vurdering af sag fra FORSA

Kære Vera
Tak for besvarelsen. Der er et forhold, som jeg åbenbart ikke har spurgt grundigt nok ind til:
På spørgsmål 1 svares, at FU anbefaler de 3 punkter, men af regionsrådets beslutning forudsættes
det, at de 3 punkter efterleves. Det anbefales ikke kun til udvalget. Det fremgår rigtigt, at
regionsrådet er øverste myndighed, hvorfor det er vigtigt, om udvalget uden om regionsrådet
selvstændigt kan delegere opgaver til administrationen, som ændre regionsrådets beslutninger og
forudsætninger, hvor regionsrådet her har forudsat, hvornår sagerne skal forelægges udvalget?
Jeg sætter ikke spørgsmål ved, om regionsrådet kan ændre sine beslutninger og forudsætninger,
men om udvalget kan?
Når regionsrådet forudsætter visse forhold, som ikke var en del af udvalgets oprindelige
beslutning, bør teksten i svaret: "Sekretariatet skal dog samtidig understrege, at det alene er

regionsrådet, der har kompetencen til at vurdere rækkevidden af sine egne delegationer" forstås
sådan, at regionsrådet bør behandle delegationen vedtaget i udvalget den 28. november 2018,
som det var forudsat i dagsordenen og første udsendte protokol?

I spørgsmål 5 svarer man beklageligvis ikke på spørgsmålet men på det modsatte.
MH Torben
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Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Opgang A
Telefon 3866 6000
Mail

Til:

Regionsrådets møde den 18. december 2018 – pkt. 3 – Medlemsforslag fra Torben Kjær (Ø) - Ophævelse af udvalget for forebyggelse og sammenhængs beslutning af 28. november 2018 om
delegation af beføjelser til administrationen til at tildele og flytte
lægekapaciteter

Ændringsforslag til pkt. 3 – Medlemsforslag fra Torben Kjær (Ø) - Ophævelse af
udvalget for forebyggelse og sammenhængs beslutning af 28. november 2018 om
delegation af beføjelser til administrationen til at tildele og flytte lægekapaciteter
stillet af Torben Kjær (Ø)
Torben Kjær (Ø) foreslår at indstillingspunkterne i sagen erstattes af følgende:
1. at regionsrådet ikke sender sagen videre til forretningsudvalg og regionsråd
men bemærker at "Regionsrådet forudsætter, at Udvalget for forebyggelse
og sammenhæng efterlever regionsrådets gældende beslutninger og forudsætninger."
Begrundelse
Med ændringsforslaget behøver regionsrådet og forretningsudvalget ikke behandle sagen om ændret delegation, men kan overlade det til udvalget og dennes administration
at afklare, hvordan den ændrede delegation vedtaget i udvalget 28. november 2018
kan tilpasses regionsrådets gældende beslutninger og forudsætninger fra april og juni
2018. Protokolbemærkningen er afgørende for at understrege, at kun regionsrådet kan
ændre sine beslutninger, der med forudsætningerne var en skærpelse af udvalgets beslutning om delegation til administrationen fra foråret 2018.
Vedtages ændringsforslaget ikke, fastholdes den oprindelige indstilling i sagen.
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Kongens vænge 2
3400 Hillerød

NOTAT
Til:

Telefon 38666000
Web www.regionh.dk

Medlemmerne af regionsrådet
Dato: 25. oktober 2018

Fejl på recepter i forbindelse med revidering af ordination i Sundhedsplatformen

Der er konstateret en fejl i Sundhedsplatformen, som optræder i forbindelse med fornyelse af recept ifm. ændring af en bestående lægemiddelordination i Sundhedsplatformen. Fejlen har været tilstede siden introduktionen af Sundhedsplatformen, og optræder når ordnationsændringen og fornyelse af recept sker i samme arbejdsgang. Fejlen er først opdaget nu, efter en brugerrapportering til IT’s meldesystem Snow. Fejlen
består i at fornyede recepter ikke indeholder den ændrede dosering, men afspejler indholdet i den oprindelige recept på lægemidlet. Konsekvensen heraf er, at den label
apoteket påsætter lægemidlet ved udlevering til patienten, afspejler doseringen på den
oprindelige recept.
Fejlen rettes i Sundhedsplatformen d. 25. oktober.
Sundhedsplatformen har udtrukket patientlister med fejlramte recepter/ordinationer for
de sidste 6 måneder. Tallene viser, at der er identificeret 3.829 berørte ordinationer. I
samme periode er der samlet udstedt 658.054 recepter i de to regioner, hvilket svarer
til at 0,6 % af de udstedte recepter er berørt. Der er behov for at relevante kliniske afdelinger gennemgå patientlister med ordinationer/recepter berørt af problemet for at
sikre patientsikkerheden. For at hjælpe hospitalerne med opfølgningsopgaven har en
række kliniske farmakologer gennemgået, sorteret og prioriteret ordinationerne iht.
kritikalitet.
Det nedsatte Akut PatientsikkerhedsTeam (APS-team) vurderer, at det af hensyn til
patientsikkerheden kan blive nødvendigt at samle op på fejlbehæftede recepter helt op
til et år bagud.
Oplysningerne i Sundhedsplatformen og på det fælles medicinkort er korrekte
Det er vigtigt, at pointere, at den justerede ordination altid står korrekt på Fælles Medicinkort og i Sundhedsplatformen samt på den medicinliste, der udleveres til patien-

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Punkt nr. 4 - Medlemsforslag fra Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om fejl i recepter og labels
Bilag 1 - Side -2 af 2

ten på hospitalet. Det er således alene teksten på den medicinlabel, som apoteket sætter på lægemidlet ved udlevering, der kan indeholde tekst om dosering fra den oprindelige recept. Der er således risiko for at patienter følger anvisningen på lægemidlet
og ikke anvisninger fra hospitalet og den udleverede medicinliste.
Den foreløbige gennemgang af ordinationerne viser, at der sker mange ændringer i doseringen, fx hos egen praktiserende læge uden, at der udstedes ny recept. Hjemme hos
patienterne findes der således mange medicinpakninger med en label fra apoteket med
en ikke længere gældende dosering. Dette er uafhængigt af Sundhedsplatformen.
Opfølgning på hospitalerne
Den 25. oktober udsendes patientlister til hospitalerne i begge regioner mhp. at klinikere skal kontrollere, om patienten har fulgt lægens aftalte instrukser for medicinændringen, som den også står i Sundhedsplatformen og på Fælles Medicinkort.
Ordinationer der af farmakologerne er kategoriseret som højrisiko (ca. 12%) skal inkludere patientkontakt og evt. udredning af mulige følger/ skade, hvis patienten har
fulgt instruktionerne på label fra apoteket. Ca. 45% af ordinationerne vurderes at have
minimal risiko for patienterne. Alle ordinationer skal dog vurderes. Samtidigt skal
fejlramte recepter som stadigt er aktive, revideres.
Viser det sig, at patienten vurderes at have taget skade, skal dette indberettes som en
utilsigtet hændelse (UTH). Desuden hjælpes patienten med at søge erstatning, såfremt
patienten har lidt skade.
Fejlen er anmeldt til Styrelsen for Patientsikkerhed, og der er d.d. sendt orientering til
apoteker, praksissektor og kommuner.
Utilsigtede hændelser (UTH)
Administrationerne i de to regioner har undersøgt og fundet i alt 10 rapporterede
UTHer, der muligvis er betinget af fejlen, men der er usikkerhed herom.

Fejl på recepter i forbindelse med revidering af ordination i Sundhedsplatformen
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NOTAT
Til:

Telefon 38666000
Web www.regionh.dk

Medlemmerne af regionsrådet
Dato: 15. nov. 2018

Orientering om presseinteresse ifm. fejl på recepter ved revidering af ordination i
Sundhedsplatformen
Regionsrådet blev den 25. oktober orienteret om, at der var en fejl i Sundhedsplatformen vedrørende recepter og udskrivning af labels. Orienteringen foregik ved en
mundtlig orientering af koncerndirektør Svend Hartling i forbindelse med driftsmålsworkshop for regionsrådet, ligesom der blev udsendt en skriftlig orientering.
Forventet omtale i pressen
Regionsrådet orienteres nu, fordi DR har søgt om aktindsigt i sagen. Som det fremgår
af følgemailen, forventes der derfor historier i pressen i morgen og de kommende
dage.
Der er særligt fokus på følgende i pressen:
•
•

Forløbet op til at fejlen blev identificeret og siden håndteret
Hvorvidt der er sammenhæng mellem fejlen og evt. dødsfald hos involverede
patienter.

Forløbet
Forløbet, som det er beskrevet overfor Styrelsen for Patientsikkerhed, er følgende:
•

Juli 2018: Center for IT, Medico og Tele modtog den 05.07.2018 en skriftlig
indmelding vedr. fejlen fra en bruger af SP. Initialt fandt en nærmere afklaring
med brugeren sted, men fejlen kunne ikke umiddelbart reproduceres

•

Der var ingen rapporterede utilsigtede hændelser som kunne pege på fejl i recepter.

•

Ultimo september: På baggrund af Panodilsagen ultimo september, var der i
Sundhedsplatformen et øget fokus på receptfejl, og sagen om receptfejlen blev
eskaleret til leverandøren, som herefter påviste fejlen den 3. oktober.
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•

Herefter blev vurderingen af situationen øget til niveauet ”kritisk”, og der blev
derfor igangsat fejlretningsinitiativer og opfølgning.

•

Det var imidlertid vanskeligt at fastslå omfanget og kriterier for at fejlen opstod - og hermed også fastlægge hvilke søgekriterier, der skulle lægges til
grund for at identificere berørte patienter. Listen over berørte patienter blev
leveret den 18. oktober af leverandøren.

•

19-21. oktober Ligeledes besluttes det, at arbejde sideløbende med fejlretning
og justering af løsning fredag, lørdag og søndag

•

22. oktober: der nedsættes et Akut Patientsikkerheds Team for at lægge en
plan for den videre opfølgning.

•

24.- 25 oktober: Hospitaler, sygehuse, regionsrådet, Styrelsen for patientsikkerhed, apoteker praktiserende læger orienteres om sagen og om behov for opfølgning.

•

24. oktober: Første redegørelse til Styrelsen for Patientsikkerhed

•

9. november.: Anden redegørelse sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed

0,6% af recepter er berørt af fejlen
Fejlen berørte 0,6 % af recepter (3028 recepter for Region H) udstedt i perioden. Det
var svært at genskabe fejlen, da denne kun udløses af en særlig arbejdsgang i systemet,
dvs. hvis lægen i én og samme arbejdsgang både justerer i en lægemiddelordination og
samtidigt uden at underskrive ordinationen bestiller udstedelse af recept på den ændrede ordination. Dette var årsagen til den lange udredningstid.
7 ud af 16 afdøde patienters forløb er nu gennemgået
Udsøgning af receptfejlen er foretaget 6 måneder tilbage i tiden, idet patientsikkerhedsteamet har vurderet, at det vil give meget lidt værdi at gå længere tilbage i tiden.
Det er baseret på at det kun er en mindre del af patienterne, hvor der er behov for at
indkalde patienten, og at en stor del af recepterne er rettet, udløbet eller annulleret.
Ingen utilsigtede hændelser har peget på, at der var fejl i recepter.
I det samlede 6 måneders listetræk indgik i alt 114 afdøde patienter fordelt på de to regioner. Efter sortering blev denne gruppe reduceret til 82 (33 recepter var slet ikke afsendt til FMK)
Det akutte patientsikkerhedsteam indstillede at gennemgå recepter klassificeret som
”høj” og ”medium”, og dette tilsluttede Styrelsen for Patientsikkerhed sig.
Tilbage til gennemgang er således 16 patienter i Region Hovedstaden og 7 patienter i
Region Sjælland.

Orientering om presseinteresse ifm. fejl på recepter ved revidering af ordination i
Sundhedsplatformen
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Resultater af klinikernes gennemgang af forløb og recepter for de afdøde foreligger
endnu ikke, men foreløbigt er 7 ud af 16 patientforløb gennemgået og der er ikke fundet nogen sandsynlighed mellem dødsfald og receptfejl.
I Region Sjælland er 5 ud af 7 patientforløb gennemgået med samme fund. Nogle af
patientforløbene var desuden knyttet til ophold i palliative afdelinger.
Der er ikke en forventning om, at der vil vise sig nogen sammenhæng mellem receptfejlen og de 16 dødsfald.
Etablering af Akut Patientsikkerhedsteam (APS team)
Som det fremgår i oversigten over forløbet, blev der etableret et Akut Patientsikkerhedsteam (APS team) den 22. oktober for at lægge en plan for det videre forløb i nærværende sag.
Det er nu besluttet, at der fremadrettet for medicinområdet skal være etableret et Akut
Patientsikkerhedsteam (APS team), der som et beredskab hurtigt kan træde sammen
ved lignende hændelser.

Orientering om presseinteresse ifm. fejl på recepter ved revidering af ordination i
Sundhedsplatformen
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Kvalitet i Sundhedsvæsenet
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

POLITIKERSPØRGSMÅL

Opgang
Telefon
Direkte
Mail

B&D
3866 6000
+45 3862 6059
csu@regionh.dk
Dato: 26. november 2018

Spørgsmål nr.: 179-18
Dato: 1. november 2018
Stillet af: Jacob Rosenberg (I)
Besvarelse udsendt den: 26. november 2018

Spørgsmål:
Der er konstateret en fejl i Sundhedsplatformen, som optræder i forbindelse med fornyelse af recept ifm. ændring af en bestående lægemiddelordination i Sundhedsplatformen. Fejlen betyder, at den ændrede ordination ikke optræder på den medicinlabel,
som apoteket påsætter medicinen ved udlevering på apoteket. Fejlen har været tilstede
siden introduktionen af Sundhedsplatformen, og optræder når ordnationsændringen og
fornyelse af recept sker i samme arbejdsgang. Fejlen er rettet 25.10.18.
Der er identificeret 3.829 berørte ordinationer indenfor de sidste 6 måneder, og man
kontakter nu patienterne for at sikre patientsikkerheden. Det er besluttet, at ordinationer, der af farmakologerne er kategoriseret som højrisiko (ca. 12%), skal inkludere patientkontakt og evt. udredning af mulige følger/skade, hvis patienten har fulgt instruktionerne på den fejlbehæftede label fra apoteket.
I denne forbindelse vil jeg spørge om følgende:
1) Hvor mange patienter i de 3.829 ordinationer er døde indenfor de 6 måneder?
2) I hvor mange af disse dødsfald vurderer man, at den forkerte label på medicinen kan være en afgørende eller medvirkende årsag til dødsfaldet?
3) Sundhedsplatformen har været i brug på nogle sygehuse mere end 2 år og med
varierende varighed på de forskellige sygehuse pga. forskellig starttidspunkt
for ibrugtagning af systemet. Der ønskes derfor en samlet opgørelse over antallet af ordinationer, hvor denne fejl har forekommet, dvs. fra ibrugtagning af
Sundhedsplatformen og op til rettelsen 25.10.18. Der ønskes en opgørelse af
antal berørte ordinationer i henholdsvis Region Hovedstaden og Region Sjælland og for hele perioden.
4) Hvor mange patienter omfattet af de berørte ordinationer er døde i den samlede periode på samtlige sygehuse i de to regioner?
5) I hvor mange af disse dødsfald vurderer man, at den forkerte label på medicinen kan være en afgørende eller medvirkende årsag til dødsfaldet?
Svar:
Ad 1): Hvor mange patienter i de 3.829 ordinationer er døde indenfor de 6 måneder
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Det samlede antal berørte recepter, inkl. for afdøde udgjorde i alt 4103 efter gennemgang og frasortering af recepter, hvor der reelt ikke var en forskel på første og anden
recept.
Afdøde patienter i de udtrukne lister udgjorde initialt 114 patienter fordelt på 125 recepter. 33 recepter blev imidlertid frasorteret i fase 1, idet der ingen reel forskel var på
første og anden recept. Der var herefter tale om 86 afdøde patienter og 92 recepter.
Derudover var der fire patienter, hvor den fejlramte recept aldrig var blevet afsendt til
FMK, hvorfor tallet landede på 82 afdøde patienter. En del af de afdøde patienter (30
%) var tilknyttet forløb i palliativ afdeling. Efter aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed, er der udført journalgennemgang mv. på afdøde i perioden, hvis lægemiddelordination af farmakologer blev vurderet som ”Høj” (3) eller ”Medium” (21), dvs. 24
patienter og 24 recepter samlet for de 2 regioner. I Region Hovedstaden drejede det
sig om 16 patienter.
Ad 2) I hvor mange af disse dødsfald vurderer man, at den forkerte label på medicinen
kan være en afgørende eller medvirkende årsag til dødsfaldet?
Klinikere fra begge regioner, som har været involveret i gennemgang af de 24 afdøde
patienters journaler, FMK mv, vurderer at der ikke er sammenhæng mellem dødsfaldene og receptfejlen. I flere situationer var der tale om lægemiddelbehandling i for lav
dosering, der enten var blevet justeret eller helt ophørt i forløbet.
Ad 3) Sundhedsplatformen har været i brug på nogle sygehuse mere end 2 år og med
varierende varighed på de forskellige sygehuse pga. forskellig starttidspunkt for
ibrugtagning af systemet. Der ønskes derfor en samlet opgørelse over antallet af ordinationer, hvor denne fejl har forekommet, dvs. fra ibrugtagning af Sundhedsplatformen og op til rettelsen 25.10.18. Der ønskes en opgørelse af antal berørte ordinationer i henholdsvis Region Hovedstaden og Region Sjælland og for hele perioden.
Regionernes Akutte Patientsikkerhedsteam har på møde den 22. november gennemgået de samlede resultater af klinikernes gennemgang af de fejlbehæftede recepter for
både levende og afdøde patienter. På den baggrund er det teamets faglige vurdering, at
der trods fejlens generelle alvorlighed ikke er grundlag for at udvide søgningen længere tilbage end de allerede aftalte 6 måneder, da der ikke er konstateret alvorlige konsekvenser for patientsikkerheden.
I de 6 måneder, som man har besluttet at gå tilbage i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, er der samlet udfærdiget over 600.000 recepter, som listetrækket omfatter,
og der er således konstateret fejl i under 1% af recepterne fra denne periode. Foruden
konklusionen, at der ikke var tale om sammenhæng mellem receptfejl og dødsfald, og
der ikke har været konstateret alvorlige konsekvenser for patientsikkerheden, kan det
anføres, at mange recepter allerede var korrigeret, udløbet eller seponeret(ophørt), og
vurderingen er derfor, at en gennemgang længere tilbage i tid ikke vil bringe væsentlig
værdi.
Ad 4) Hvor mange patienter omfattet af de berørte ordinationer er døde i den samlede
periode på samtlige sygehuse i de to regioner?
Se svar 1) ovenfor
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Ad 5) I hvor mange af disse dødsfald vurderer man, at den forkerte label på medicinen
kan være en afgørende eller medvirkende årsag til dødsfaldet?
Klinikere fra begge regioner, som har været involveret i gennemgang af de 24 afdøde
patienters journaler, FMK mv, vurderer at der ikke er sammenhæng mellem dødsfaldene og receptfejlen.
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Kvalitet i Sundhedsvæsenet
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

POLITIKERSPØRGSMÅL

Opgang
Telefon
Direkte
Mail

B&D
3866 6000
+45 3862 6059
csu@regionh.dk
Dato: 26. november 2018

Spørgsmål nr.: 187-18
Dato: 15. november 2018
Stillet af: Jacob Rosenberg (I) og Line Ervolder (C)
Besvarelse udsendt den: 26. november 2018
Der henvises i øvrigt til svar på Politikerspørgsmål nr. 179-18.
Spørgsmål:
Den tidligere konstateret fejl i Sundhedsplatformen, som har optrådt i forbindelse med
fornyelse af recept, i forhold til ændring af bestående lægemiddelordination, har medført at den ændrede ordination ikke optræder på den label som apoteket påsætter medicinen.
I forlængelse af spørgsmål nr.: 179-18 stillet af regionsrådsmedlem Jacob Rosenberg
(LA) vedrørende antallet af berørte ordinationer (3.829 personer) og sammenhæng
med eventuelle dødsfald hos involverede patienter, ønsker vi svar på følgende spørgsmål.
1) Har administrationen søgt at få belyst antal af dødsfald og eventuel sammenhæng
med receptfejl?
2) Hvis ikke, hvem har taget beslutningen om et sådanne fravalg og med hvilken begrundelse?
3) Har administrationen aktivt bedt Styrelsen For Patientsikkerhed om at gå ind i sagen?
4) Jacob Rosenberg og undertegnede ønsker at få udleveret den samlede mailkorrespondance mellem administrationen og Styrelsen For Patientsikkerhed der er sendt i
hele denne sag.
5) Jacob Rosenberg og undertegnede ønsker at se alt mailkorrespondance der har været med relevante involverede medarbejdere i forbindelse med udredning af receptfejl.

Svar:
Bemærk at denne del af spørgsmål og svar overlapper RR spørgsmål 179-18.
Ad 1):Har administrationen søgt at få belyst antal af dødsfald og eventuel sammenhæng med receptfejl?
Ja, administrationen har søgt at få belyst en eventuel sammenhæng, og ved gennemgang er der ikke konstateret sammenhæng mellem receptfejl og patientdødsfald. Afdøde patienter i de 6 måneders listestræk, som blev gennemgået og udsendt primo november, udgjorde initialt 114 patienter fordelt på 125 recepter i de to regioner. 33 recepter blev imidlertid frasorteret i fase 1, idet der ingen reel forskel var på første og
anden recept. Der var herefter tale om 86 afdøde patienter og 92 recepter. Derudover
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var der fire patienter, hvor den fejlramte recept aldrig var blevet afsendt til FMK,
hvorfor tallet lander på 82 afdøde patienter. En del af de afdøde patienter (30 %) var
tilknyttet forløb i palliativ afdeling. Efter aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed, er
der udført journalgennemgang mv. på afdøde i perioden, hvis lægemiddelordination af
farmakologer blev vurderet som ”Høj” (3) eller ”Medium” (21), dvs. 24 patienter og
24 recepter samlet for de 2 regioner. I Region Hovedstaden drejer det sig om 16 patienter i perioden. I ingen af de i alt 24 forløb har klinikere fundet en sammenhæng mellem receptfejlen og patientens dødsfald.
Ad 2) Hvis ikke, hvem har taget beslutningen om et sådanne fravalg og med hvilken
begrundelse?
Se svar ovenfor i pkt. 1
Ad 3) Har administrationen aktivt bedt Styrelsen For Patientsikkerhed om at gå ind i
sagen?
Ja, styrelsen blev kontaktet telefonisk den 24. oktober af koncerndirektør Svend Hartling og samme dag blev første redegørelse om sagen afsendt til Styrelsen. Yderligere
redegørelse blev afsendt d. 9. nov. og der er senest afsendt tredje redegørelse d. 23.
nov. Endeligt er styrelsen kontaktet telefonisk for rådgivning omkring gennemgang af
afdøde i perioden (6. nov).
Ad 4) Jacob Rosenberg og undertegnede ønsker at få udleveret den samlede mailkorrespondance mellem administrationen og Styrelsen For Patientsikkerhed der er sendt i
hele denne sag.
Se vedlagte 4 bilag:
1. Første redegørelse fra de to regioner til Styrelsen, dateret 24. oktober 2018
2. Styrelsens svar og spørgsmål, dateret 1. nov. 2018 (svarfrist blev udsat til 9.
nov,)
3. De to regioners redegørelse og svar til Styrelsen dateret 9. november
4. De to regioners redegørelse til Styrelsen den 23. november.
Desuden henvises til, at der er udsendt to orienteringer til regionsrådet i perioden.
Ad 5) Jacob Rosenberg og undertegnede ønsker at se alt mailkorrespondance der har
været med relevante involverede medarbejdere i forbindelse med udredning af receptfejl.
Dette spørgsmål betragtes som en udvidet aktindsigt og vil blive besvaret således. Der
er i samme sag også rettet henvendelse om aktindsigt fra regionsrådsmedlem Finn Rudaizky fra Dansk Folkeparti.
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24. oktober 2018
KU kvalitet i Region Sjælland
Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed i Region Hovedstaden

Til: Styrelsen for Patientsikkerhed
Som aftalt med regionsdirektør Svend Hartling fremsendes hermed orientering om
konstateret fejl i visse recepter.
Orienteringen vedrører både Region Sjælland og Region Hovedstaden.
Fejl på recepter i forbindelse med revidering af ordination i SP
Der er konstateret en fejl i Sundhedsplatformen, som optræder i forbindelse særlige arbejdsgange ifm. hospitalslægers fornyelse af recept ifm. ændring af en bestående lægemiddelordination i Sundhedsplatformen. Fejlen har været tilstede siden introduktionen af Sundhedsplatformen maj 2016.
Problembeskrivelse
Fejlen medfører, at den recept som udstedes efter, at lægen har justeret i en aktuel lægemiddelordination, ikke afspejler den nye ændring, men derimod fortsat afspejler
indholdet i den oprindelige recept/ordination (dosis og frekvens) på lægemidlet. Fejlen
opstår i forbindelse med en konkret rækkefølge af arbejdsgange i Sundhedsplatformen
ifm. justering af ordination og udskrivelse af recept, og rammer derfor ikke alle situationer, hvor ordinationen justeres. Dette har forsinket opdagelsen og udredningen af
fejlen.
Vigtigt er, at den justerede ordination altid står korrekt på FMK og i Sundhedsplatformen samt på den medicinliste, der udleveres til patienten på hospitalet. Det er således
kun teksten på den label, der på apoteket udskrives og påsættes den lægemiddelbeholder, der udleveres til patienten, der kan indeholde tekst om dosering fra den oprindelige recept.
Omfang
Sundhedsplatformen har udtrukket patientlister med berørte recepter/ordinationer for
de sidste 6 måneder. Tallene viser at der er identificeret 3829 berørte ordinationer. I
samme periode er der samlet udstedt 658.054 recepter i de to regioner, hvilket svarer
til at 0,6 % af de udstedte recepter er berørt.
Fejlrettelse i Sundhedsplatformen
Leverandøren har foretaget en fejlrettelse, der er testet af Sundhedsplatformen. Rettelsen bliver lagt i produktion torsdag den 25.10 kl. 07.00-10.00. Opdateringen medfører
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ikke nedetid på SP. Når brugerne efter kl. 10 logger på Sundhedsplatformen, vil rettelsen slå igennem.
En konsekvens af rettelsen er, at klinikerne ved genudstedelse af recept altid vil kunne
se, hvad der er anført i feltet med.instr. på recept.
Se billede.

Opfølgning
Plan og handlinger
• Der blev d. 22. oktober nedsat et Akut PatientsikkerhedsTeam (APS-team),
som har tilrettelagt procedurer og plan for opsamling.
• Der er d.d. udsendt orientering til hospitalerne om fejlen og behov for opsamling.
• Der udsendes torsdag d. 25. oktober lister med ordinationer til hospitalerne,
som indeholder resultater af den farmakologiske screening af ordinationerne
samt risikoklassificering ledsaget af konkrete anvisninger for opfølgning, som
anført ovenfor.
• Der udsendes d.d. orientering til
• Apoteker
• Praktiserende læger
• Kommuner.
APS teamet vurderer, at det kan blive nødvendigt at samle op på fejlbehæftede recepter op til et år bagud, men foreløbigt prioriteres de seneste 6 måneder.
Kliniske farmakologer, farmaceuter og andre klinikere gennemgår netop nu samtlige
berørte ordinationer mhp. risikovurdering og prioritering ifht. den efterfølgende opfølgning på hospitalerne.
Risikovurderingen er foretaget pba en lægefaglig vurdering baseret på lægemidlets terapeutiske spændvidde, patients alder, indikation for behandling, diagnoser, co-morbiditet og andre lægemiddelordinationer.
Vurderingen er gennemført, således at man hellere vil vurdere for højt end for lavt.
Foreløbigt er ca. 3000 ordinationer/recepter gennemgået og følgende konkluderet:
Recepter/ordinationer i patientlisterne er vurderet og markeret ift. om risikoen er høj,
medium eller lille.
• Høj risiko: der er tale om ca. 12% af de gennemgåede ordinationer. Der er tale
om store forandringer i dosering, eller der er tale om højrisikolægemidler
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•
•

Medium risiko: Der er tale om ca. 43%
Lille risiko: Der er tale om ca.45%. mindre justeringer i dosering, lavrisikolægemidler

Instrukser til hospitalerne
Ifm. at der udsendes lister med ordinationer til hospitalerne medsendes instrukser for
afdelingens prioritering og gennemgang af disse.
•
•
•

Ved ’høj risiko’ – skal afdelingen vurdere ordinationen hurtigst muligt. Det er
vurderet nødvendigt at kontakte patienten og recept skal rettes.
Ved ’medium risiko’ skal afdelingen vurdere, om det er nødvendigt at kontakte patienten, men recept skal rettes.
Ved ’lille risiko’ er den lægemiddelfaglige konsekvens vurderet lav, men patientens sygdomme og tilstand kan indebære, at patient skal kontaktes og recept
rettes.

Der skal ved gennemgangen lægges vægt på at undersøge, om patienten har fulgt de
aftalte instrukser for medicinændringen, som denne står i SP og på FMK og således
ikke har fået forkerte doser.
For patienter, der har fulgt anvisningen på medicinbeholderens label og således har
indtaget for lidt eller for meget medicin, skal afdelingen tage stilling til, hvorledes der
skal følges op, herunder om patienten skal indkaldes til kontrol, blodprøver og andet.
Viser det sig, at patienten vurderes at have taget skade skal dette indberettes som
UTH. Regionens administration skal underrettes, såfremt det konstateres at der er patienter der har lidt skade.
Desuden er hospitalerne gjort opmærksomme på, at der kan blive tale om erstatning til
patienten, såfremt denne har lidt skade.
Utilsigtede hændelser
Der er foretaget søgning i DPSD – for Region Hovedstadens vedkommende fra 1. jan.
2017 til oktober 2018 og for Region Sjælland siden ibrugtagning i nov. 2017.
Region Hovedstaden: Der er fundet 10 rapporterede UTH spredt over perioden, som
beskriver hændelsesforløb, der kan være associeret med denne fejl.
Region Sjælland: Der er fundet to UTH, der kan være associeret med denne fejl.
Meldte IT fejl
Da fejlen har bestået i lang tid er det overraskende at der er så lille et antal UTH, men
især undrer det, at der ikke før nu er indkommet brugersager til Sundhedsplatformens
elektroniske meldesystem for Sundhedsplatformen, der er således kun indmeldt 1 sag i
sagsstyringssystemet.
Andre observationer:
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I den foreløbige gennemgang af patientjournaler konstateres det, at der sker mange
ændringer i doseringen, fx hos egen praktiserende læge uden, at der udstedes ny recept. Hjemme hos patienterne findes der således mange medicinpakninger med en label fra apoteket med en ikke længere gældende dosering. Dette uafhængigt af Sundhedsplatformen.
Sundhedsplatformen har forespurgt i Apotekerforeningen om apotekernes adgang til at
se ordinationsdoseringen og ikke kun medicininstruksen. Så vidt det er oplyst er dette
ikke tilfældet. Det er vurderingen at en del fejl ville kunne forebygges, hvis apotekerne havde adgang til begge typer oplysninger.
Med venlig hilsen
Dorte Bagger
Chefkonsulent
Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed
Center for Sundhed, Region Hovedstaden
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Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
og
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
1. november 2018

Att.
Direktionen i Region Sjælland
Koncerndirektionen i Region Hovedstaden
Anmodning om supplerende redegørelse vedr. fejl i forbindelse med receptudstedelse

Sagsnr. 5-9011-3038/1/
Reference MJO
T +4577557749
E seost@sst.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed skal hermed vende tilbage vedrørende den konstaterede fejl i forbindelse med receptudstedelse, når ordinationen er ændret i
Sundhedsplatformen forud for receptudstedelsen.
Styrelsen har den 24. oktober 2018 anmodet om og modtaget en redegørelse fra
begge regioner. Styrelsen har nu gennemgået den indsendte redegørelse af 24.
oktober 2018, men har vurderet, at der er brug for yderligere oplysninger.
Det fremgår af redegørelsen, at den er sendt på vegne af både Region Hovedstaden og Region Sjælland, men redegørelsen er alene underskrevet af en repræsentant for Region Hovedstaden. Styrelsen skal derfor for en god ordens skyld
anmode Region Sjælland om at bekræfte, at redegørelsen også er udtryk for jeres vurdering af sagen.
Problemstilling
Det er anført i redegørelsen, at fejlen medfører, at den recept som udstedes efter, at lægen har justeret i en aktuel lægemiddelordination, ikke afspejler den
nye ændring, men derimod fortsat afspejler indholdet i den oprindelige recept/ordination (dosis og frekvens) på lægemidlet. Fejlen opstår, når der sker
justering af ordination og samtidig udskrivelse af recept.
Regionerne oplyser, at ordinationen altid står korrekt på FMK og i Sundhedsplatformen, samt på den medicinliste, der udleveres til patienten på hospitalet.
Fejlen er således på den label, der påsættes lægemidlet på apoteket.
Regionerne har videre oplyst, at leverandøren af Sundhedsplatformen har foretaget en fejlrettelse, der vil blive lagt i produktion d. 25. oktober 2018. Fejlrettelsen er forinden er testet af Sundhedsplatformen. Rettelsen medfører, at klini-

Styrelsen for Patientsikkerhed
Islands Brygge 67
2300 København S
Tlf. +45 7228 6600
Email stps@stps.dk
www.stps.dk

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Punkt nr. 4 - Medlemsforslag fra Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om fejl i recepter og labels
Bilag 4 - Side -8 af 25

kerne ved genudstedelse af recept altid vil kunne se, hvad der er anført i feltet
”med.instr. på recept.”
Anmodning om supplerende redegørelse
Styrelsen skal anmode om en supplerende redegørelse fra regionen om følgende:
1. Det er kort beskrevet i redegørelsen, hvad der er sket efter fejlen er konstateret. Det fremgår dog ikke klart, hvornår og hvordan fejlen blev
konstateret og eventuelle handlinger frem til den 24. oktober 2018.
Styrelsen skal derfor bede om en beskrivelse af, hvornår og hvordan
fejlen konkret blev konstateret/hvordan regionerne blev opmærksom på
denne og hvilke handlinger det medførte i perioden frem til den 24. oktober 2018.
2. Det fremgår både af redegørelsen til styrelsen og af Region Hovedstadens notat til medlemmerne af regionsrådet, at der er tale om en fejl i
Sundhedsplatformen. Det er dog ikke nærmere beskrevet, hvad fejlen
består i. Det fremgår blot, at klinikerne ved genudstedelsen af recept nu
kan se, hvad der er anført i feltet ”med.instr. på recept”. Det fremgår
også, at det sker i forbindelse med en række arbejdsgange.
Styrelsen skal derfor bede regionen præcisere, hvad der konkret har været årsagen til fejlen, herunder om der er tale om en rent teknisk fejl eller om fejlen udspringer af fx forkert anvendelse af systemet eller fejl i
arbejdsgange.
Styrelsen skal endvidere anmode om, at regionerne redegør for, hvordan lægerne forventes at reagere, hvis feltet ”med.instr. på recept”
fremtræder ukorrekt, herunder hvordan lægerne er instrueret i dette, og
om og hvordan systemet giver ordinerende læge mulighed for at sikre,
at teksten på den label, der udskrives på apoteket, er den korrekte.
Styrelsen skal desuden anmode om oplysninger om, hvorledes rettelsen
er testet, herunder om der er foretaget test ved at følge en ændring
”igennem systemet” frem til udskrivning på apoteket.
3. Det fremgår af redegørelsen, at der er tale om 3829 berørte patienter,
mens det oprindeligt blev oplyst, at der var identificeret ca. 6-7000 recepter, som kunne være fejlbehæftede.
Styrelsen skal anmode om at få oplyst, hvad denne forskel beror på?
Side 2
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Styrelsen skal også anmode om at få oplyst, om opgørelsen både vedrører levende og døde personer, samt hvordan fordelingen er imellem berørte patienter, der aktuelt er henholdsvis levende og døde.
4. Det fremgår af redegørelsen, at der er foretaget tekniske ændringer for
at rette op på fejlen. Det fremgår dog ikke, hvordan det påvirker arbejdsgangene på hospitalerne, og hvilken information og instruktion
personalet har fået i den forbindelse.
Hvordan er denne ændring oplyst hospitalerne og implementeret i hospitalernes arbejdsgange, herunder hvordan klinikerne er informeret om
ændringen?
5. Det fremgår af redegørelsen, at recepter/ordinationer i patientlisterne er
vurderet i regionerne og markeret i forhold til om risikoen er høj, medium eller lille. Det fremgår, at risikovurderingen er foretaget på baggrund af en lægefaglig vurdering baseret på lægemidlets terapeutiske
spændvidde, patientens alder, indikation for behandling, diagnoser, komorbiditet og andre lægemiddelordinationer.
Styrelsen skal på den baggrund anmode om:
a. En uddybning af, om og hvordan personalet er instrueret i at foretage denne risikovurdering. Hvis der foreligger en instruks/vejledning for indplacering i de enkelte risikogrupper skal styrelsen bede
om at få denne tilsendt.
b. I forhold til indplacering af, om et lægemiddel er et højrisikopræparat anmodes om:
- En liste over de præparater, der har været berørt af fejlen.
- Hvilke præparater er vurderet at være højrisikopræparater?
c. I forhold til det personale, der har gennemgået de pågældende recepter:
Det fremgår af redegørelsen, at gennemgangen er foretaget på baggrund
af en lægefaglig vurdering. Det fremgår samtidig, at det er kliniske farmakologer, farmaceuter og andre klinikere der gennemgår de berørte
ordinationer.
Styrelsen skal bede om præcisering af, hvordan sammenhængen er mellem, at der foretages en lægefaglig vurdering, men at det involverede
personale også inkluderer farmaceuter og andre klinikere.
6. Det fremgår, at der er iværksat en gennemgang af de berørte patienter
med henblik på opfølgning i nogle tilfælde. Styrelsen skal i den forbinSide 3

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Punkt nr. 4 - Medlemsforslag fra Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om fejl i recepter og labels
Bilag 4 - Side -10 af 25

delse anmode om at få oplyst status på hospitalernes gennemgang af og
opfølgning over for de berørte patienter.
Styrelsen skal i den forbindelse bede om oplysning om:
a. Hvor mange patienter, der er gennemgået
b. Opdeling af de gennemgåede patienter i de tre risikokategorier
med angivelse af hvor mange af patienterne i hver kategori, der
er henholdsvis levende eller døde
c. Hvor mange af disse patienter, det er vurderet skal kontaktes
og/eller er kontaktet
d. Hvor mange af de gennemgåede patienter, der er blevet tilbudt
indkaldelse til kontrol, blodprøver og andet
7. Regionerne har anført, at det kan være nødvendigt at gå op til 1 år tilbage, men at der aktuelt fokuseres på det sidste ½ år.
Styrelsen skal derfor bede om at få oplyst, hvad regionernes aktuelle
vurdering er af behovet for at gå længere end ½ år tilbage.
Styrelsen skal endvidere bede om en oversigt/diagram over organisationen relateret til Sundhedsplatformen. Det skal i den forbindelse fremgå,
hvordan beslutningsprocesserne er, herunder med angivelse af hvem,
der træffer beslutninger om og har ansvar for hvilke forhold i forbindelse med den konstaterede fejl.
Frist for redegørelsen
Styrelsen skal anmode om at ovennævnte redegørelse fremsendt til
seost@sst.dk snarest muligt og senest den 7. november 2018.

Med venlig hilsen
Anette Lykke Petri
Enhedschef, overlæge
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9. november 2018
KU kvalitet i Region Sjælland
Enhed for Kvalitet i Sundhedsvæsenet, Region Hovedstaden

Til: Styrelsen for Patientsikkerhed
Styrelsen har i brev af den 2. november 2018 anmodet Region Sjælland og Region
Hovedstaden om yderligere oplysninger vedr. den rapporterede fejl i recepter (udfærdiget på en særlig måde) i Sundhedsplatformen. Styrelsen modtog første redegørelse
om sagen d. 24. oktober.
Frist for regionernes redegørelse er fastsat til d. 7. nov., men efter telefonisk kontakt
med styrelsen er denne udsat til d. 9. nov. kl. 12. Dette notat omfatter således begge
regioner.
Styrelsens spørgsmål fremgår nedenfor efterfulgt af svar.

1. Styrelsen bemærker, at der kun er anført én underskriver fra Region Hovedstaden på redegørelsen af 24. oktober, selv om begge regioner står som afsendere. Styrelsen skal derfor for en god ordens skyld anmode Region Sjælland om at bekræfte, at redegørelsen også er udtryk for jeres vurdering af sagen.
Efter telefonisk henvendelse til Styrelsen blev der givet en frist på 2 timer til at fremsende en tværregional redegørelse til Styrelsen. Det var i det korte tidsrum ikke muligt
at nå gennemgang, godkendelse og underskrift fra begge regioners direktioner, men
medarbejdere fra begge regioner var involveret i udfærdigelsen og afsendelse var aftalt med koncerndirektør Svend Hartling og Leif Panduro.

2. Styrelsen beder om en beskrivelse af, hvornår og hvordan fejlen konkret
blev konstateret/hvordan regionerne blev opmærksom på denne, og hvilke
handlinger det medførte i perioden frem til den 24. oktober 2018.
Hændelsesforløbet afspejler en kompleks problemstilling, som dels har været svær at
verificere og udrede og dels har været vanskelig at afdække omfanget af. Sundhedsplatformens drifts- og udviklingsorganisation har kun identificeret én henvendelse
vedr. denne problemstilling, hvilket kan undre i lyset af, at fejlen har været til stede siden idriftsættelsen i maj 2016.
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CIMT modtog den 05.07.2018 en skriftlig indmelding vedr. fejlen fra en bruger af SP.
Initialt fandt en nærmere afklaring med brugeren sted, men fejlen kunne ikke umiddelbart reproduceres, hvorfor det var nødvendigt med flere iterationer. Herefter blev løsningsforslag diskuteret med leverandør og sideløbende blev igangsat en afdækning af
omfanget af fejlen.
Kritikalitetsvurderingen af fejlen var indtil den 10. september ikke sat til høj, idet man
ikke kunne reproducere fejlen, og der kun var en indmelding i Sundhedsplatformens
sagsstyringssystem, ligesom der ikke havde været rapporteret UTH som tydeligt påpegede fejl eller mistanke om fejl i recepter. På baggrund af Panodilsagen ultimo september, som Styrelsen også har været involveret i, var der i Sundhedsplatformen et
øget fokus på receptfejl, og sagen om receptfejlen blev eskaleret til leverandøren, som
herefter påviste fejlen den 3. oktober. Herefter blev kritikalitetsvurderingen øget til
kritisk, og der blev igangsat fejlretningsinitiativer og opfølgning. Igen var der flere iterationer omkring fejlens omfang, og hermed også hvilke søgekriterier, der skulle lægges til grund for at afdække berørte patienter.
Der modtages således først en liste over berørte patienter for en uge den 18. oktober.
På denne baggrund blev det besluttet at nedsætte et Akut Patientsikkerheds Team den
22. oktober for at lægge en plan for den videre opfølgning. Ligeledes besluttes det, at
arbejde sideløbende med fejlretning og justering af løsning fredag, lørdag og søndag
19-21. oktober. Hospitaler og sygehuse orienteres den 24. oktober om sagen og om behov for opfølgning.
I forlængelse af dette hændelsesforløb vil der blive foretaget en kerneårsagsanalyse
med henblik på læring i Sundhedsplatformens drifts-og udviklingsorganisation både i
forhold til kritikalitetsvurdering og i forhold til testprocedurer, især på medicinområdet.

3. Styrelsen anmoder om en præcisering af, hvad der konkret har været årsagen til fejlen, herunder om der er tale om en rent teknisk fejl, eller om fejlen
udspringer af fx forkert anvendelse af systemet eller fejl i arbejdsgange.
Årsag til fejl.
Årsag til fejlen i Sundhedsplatformen, var af teknisk karakter, da det i nogle tilfælde
forekom, at receptdetaljer på etiket til medicinbeholder ikke blev opdateret, når ordinationen blev redigeret. Årsagen til at omfanget af fejlen ikke er større (0,6% af alle
udstedte recepter) er, at fejlen kun berørte ordinationer, hvor der i samme arbejdsgang
blev redigeret i ordinationen samtidigt med, at der blev afsendt en recept. Fejlen ramte
heller ikke de ordinationer, hvor receptdetaljerne var for lange til medicinlabel (antal
karakterer oversteg 70), idet lægen i disse situationer aktivt blev bedt om at tilpasse
teksten indenfor en defineret grænse (antal karakterer) og således var mere opmærksom på indholdet i ordinationen, som den ville fremtræde på recepten.
Fejlen optrådte ikke i de tilfælde, hvor justering af ordination og udstedelse af recept
ikke foregik i en og samme arbejdsgang.
Fejlen blev rettet den 25. oktober og der er ikke konstateret fejl efter implementering
af ændringen i Sundhedsplatformen.
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a) Beskrivelse af, hvordan lægerne forventes at reagere, hvis feltet ”med.instr. på recept” fremtræder ukorrekt, herunder hvordan lægerne er instrueret i dette, og om og
hvordan systemet giver ordinerende læge mulighed for at sikre, at teksten på den label, der udskrives på apoteket, er den korrekte.
Efter ændringen i Sundhedsplatformen bliver doseringsoplysningerne (”med.instr. på
recept”) som de vil fremgå af recepten, vist for klinikeren før denne skal signere ordinationen og sende recepten.
Her skal lægen redigere teksten til ordinationen, såfremt den enten er ukorrekt eller er
for lang til label til medicinbeholder. For lægerne er det ikke nyt at arbejde med og i et
redigertbart fritekstfelt i Sundhedsplatformen.
b) Styrelsen skal desuden anmode om oplysninger om, hvorledes rettelsen er testet,
herunder om der er foretaget test ved at følge en ændring ”igennem systemet” frem til
udskrivning på apoteket.
Der er på baggrund af sagen udfærdiget testcases for ”medicininstruks på recept”, som
er valideret af klinisk farmakolog. Alle testcases blev testet for ambulant besøg, telefonisk kontakt og udskrivelse, efter rettelse af fejl.
Testcases omfatter:
• Fritekst (både fra FMK og Sundhedsplatformen)
• Kombination af struktureret og fritekst (fra Sundhedsplatformen)
• Flere doseringsperioder (både i Sundhedsplatformen og FMK)
• Medicininstruks (både over og under 70 tegn)
• Nye ordinationer (både fra FMK og Sundhedsplatformen), inklusive dosisændring/ændring af styrke
• Gamle ordinationer - redigeret dosis og frekvens i Sundhedsplatformen og afsendelse af recept
• Flere ordinationer samtidig med udstedelse af recept fra Sundhedsplatformen
• Klargøring af recept med ny dosis lagt til godkendelse hos lægen af sygeplejerske.
Det er ved dialog med Apotekerforeningen verificeret, hvilke oplysninger fra FMK, de
ser i deres systemer og printer fra.
Disse testscenarier bekræftede at boksen ”med.instr. på recept” ses og vises med korrekt tekst på "med.instr. på recept" - der vises på medicinlabelen. Denne information
vises også i receptrapporten i Sundhedsplatformen og i FMK.

4. Oplysning om antal berørte patienter/recepter. Det fremgår af redegørelsen, at der er tale om 3829 berørte patienter, mens det oprindeligt blev oplyst,
at der var identificeret ca. 6-7000 recepter, som kunne være fejlbehæftede.
Styrelsen skal anmode om at få oplyst, hvad denne forskel beror på?
Oplysninger om, hvorvidt opgørelsen både vedrører levende og døde personer,
samt hvordan fordelingen er imellem berørte patienter, der aktuelt er henholdsvis
levende og døde.
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Regionerne oplyste i redegørelse af 24. oktober at fejlen omfattede 3829 ordinationer/recepter. Ny liste udtrukket d. 25. oktober og umiddelbart før implementering
af fejrettelsen identificerede yderligere 50 recepter. Der var i de udtrukne lister
imidlertid et større antal berørte recepter (6165), som efter gennemgang blev reduceret betydeligt til 3879, da der i omkring 30% af recepterne ikke var forskel på
indholdet i første og anden recept, udover sproglige forskelle.
Se endvidere afsnit 6a.
Afdøde patienter i de udtrukne lister udgjorde 114 patienter fordelt på 125 recepter.
33 recepter blev imidlertid frasorteret i fase 1, idet der ingen reel forskel var på første
og anden recept. Der var herefter tale om 86 afdøde patienter og 92 recepter.
En del af de afdøde patienter (30 %) var tilknyttet forløb i palliativ afdeling.
Se i øvrigt afsnit 7.

5. Hvordan den tekniske ændring er formidlet til hospitalerne og implementeret i hospitalernes arbejdsgange, herunder hvordan klinikerne er informeret
om ændringen?
Efter ændringen i Sundhedsplatformen bliver doseringsoplysningerne (”med.instr. på
recept”) som de vil fremgå af recepten, vist for klinikeren før denne skal signere ordinationen og sende recepten.
Se desuden under pkt. 3 b).
Der har været udsendt meddelelser til hospitalsdirektioner og afdelingsledelser herom
samt nyhedsbrev.
Skriftlige manualer og vejledninger er opdateret.

6. Grundlaget for risikovurdering af ordinationer/ recepter i patientlisterne
(høj, medium eller lille), herunder
a) En uddybning af, om og hvordan personalet er instrueret i at foretage
denne risikovurdering. Hvis der foreligger en instruks/vejledning for
indplacering i de enkelte risikogrupper skal styrelsen bede om at få
denne tilsendt.
b) I forhold til indplacering af, om et lægemiddel er et højrisikopræparat
anmodes om:
- En liste over de præparater, der har været berørt af fejlen.
- Hvilke præparater der er vurderet at være højrisikopræparater
c) I forhold til det personale, der har gennemgået de pågældende recepter:
Det fremgår af redegørelsen, at gennemgangen er foretaget på baggrund af en lægefaglig vurdering. Det fremgår samtidig, at det er kliniske farmakologer, farmaceuter og andre klinikere der gennemgår de berørte ordinationer. Styrelsen skal bede om præcisering af, hvordan sammenhængen er mellem, at der foretages en lægefaglig vurdering, men at
det involverede personale også inkluderer farmaceuter og andre klinikere.
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6.a Instrukser for gennemgangen og for indplacering i de enkelte risikogrupper
Der findes ingen skriftlig instruks, men kriterier er fastlagt af kliniske farmakologer.
Fejlen blev oprindeligt konstateret i 6165 recepter/ordinationer.
Processen foregik i 2 faser:
1. Fase bestod i en gennemgang af alle ordinationer i listen ud fra den aktuelle ordination på FMK/ SP holdt op imod receptoplysninger. Her blev der fundet en del
falske positive recepter, dvs. at der ikke var doseringsforskelle, men forskel i måden, hvorpå ordinationen var formuleret, fx ”eltroxin 1 tbl.2 gange dagligt” mod
”Eltroxin 1 tablet morgen og 1 aften”. Disse ordinationer optrådte således fejlagtigt i listen, fordi ordlyden mellem 1. og 2. recept ikke var fuldstændigt (maskinelt) identisk. Der blev således på dette grundlag frasorteret ca. 2100 ordinationer/recepter, herunder 33 på afdøde.
I denne første screeningsfase deltog farmaceuter og andre klinikere.
Efter denne screening fulgte
2. Fase, som var den farmakologiske gennemgang af de resterende 3978 ordinationer, hvor der var en klinisk forskel mellem de aktuelle ordinationer på
FMK/SP og den senest udstedte recept. Disse er fordelt med 950 i Region
Sjælland og 3028 i Region Hovedstaden. Dertil kommer 92 recepter på afdøde.
6.b Kriterier for inddeling af ordinationer i ”høj”,”medium” og ”lille”
Dette var en ret tidkrævende proces, idet flere kriterier, udover lægemidlets konkrete
egenskaber og doseringen, blev lagt til grund for klassificeringen.
Således indgik følgende parametre i vurderingen af, hvilken risiko den enkelte ordination skulle tildeles:
• Lægemidlets terapeutiske index og øvrige farmakologiske egenskaber
• Patientens diagnose og evt. comorbiditeter
• Patientens køn og alder
• Paraklinik: Blodprøver (nyrefunktion, elektrolytter mv.), billeddiagnostik mv.
Høj risiko: Lægemidler med et snævert terapeutisk index, vurderet i kombination
med ovenstående parametre, hvor en utilsigtet ændring eller manglende ændring i dosering kan have betydning for patientens sygdom og symptomer indenfor kort tid, eller/og hvor øvrige parametre indikerer behov for justering af lægemiddeldosis.
Medium risiko: Ordinationer, hvor behovet for patientkontakt og behov for dosisregulering ikke vurderes at være nødvendig indenfor kort tid, men kan ikke vurderes
sikkert uden involvering af specialist indenfor det konkrete speciale. Et eksempel
herpå er regulering af antidepressiv medicin, hvor dette reguleres bl.a. på baggrund af
en individuel klinisk vurdering af effekt og bivirkninger udover de objektive fund.
Dette kræver specialekendskab og nærmere kendskab til den specifikke patient for at
vurdere behovet for at kontakte patienten.
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Lille risiko: Fx cremer, kortvarig antibiotikabehandling, øjendråber – dosisøgning eller dosisreduktion, som ikke medfører akut fare for patienten.
For oversigt over de præparater, der har været berørt af fejlen
Se 2 oversigter i bilag 1:
a) Samtlige lægemidler berørt af fejlen
b) Oversigt over lægemidler forbundet med klassificeringen ”høj risiko”
6.c Kompetencer hos kliniske farmakologer, farmaceuter og andre klinikere der gennemgik recepter/ordinationer
Se punkt 6.a. kompetencer hos personale involveret i den initiale screening af ordinationerne i recepterne.
Speciallæger i klinisk farmakologi foretog vurdering, risikoklassificering samt journalopslag på de resterende 3978 ordinationer, hvor der var tale om reelle forskelle
mellem lægemiddelordinationen og den udstedte recept. Det var således deres vurdering der blev videresendt til lægelig opfølgning/vurdering i de kliniske afdelinger på
hospitalerne.

7. Opfølgning på gennemgang af de berørte patienter med henblik på opfølgning, herunder status på hospitalernes gennemgang af og opfølgning over for
de berørte patienter. Desuden
a) Hvor mange patienter, der er gennemgået
b) Opdeling af de gennemgåede patienter i de tre risikokategorier med angivelse af hvor mange af patienterne i hver kategori, der er henholdsvis levende
eller døde
c) Hvor mange af disse patienter, det er vurderet skal kontaktes og/eller er
kontaktet
d) Hvor mange af de gennemgåede patienter, der er blevet tilbudt indkaldelse
til kontrol, blodprøver og andet.
Der er samlet for de to regioner tale om 4103 recepter, heraf stammer 125 fra de i perioden 115 afdøde patienter.
Der er i skrivende stund gennemgået 3770 ordinationer/recepter. Der mangler endnu
svar på gennemgang af ca. 200 recepter (lille risiko) for levende patienter samt response fra et mindre antal patienter, der har modtaget brev efter forgæves telefonisk
kontakt.
Akkumulerede tal for levende patienter
Antal ord.

Region H

3028

Risikogruppe
H: Høj
M: Medium
L: Lille
H: 329
M: 1307
L: 1392

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Kontakt pt.
/ord.

Ord. hvor
pt. indkaldes

Midlertidig
skade

735

252

2 underdosering af hjertemedicin

Side 6

Punkt nr. 4 - Medlemsforslag fra Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om fejl i recepter og labels
Bilag 4 - Side -17 af 25

Antal ord.

Risikogruppe
H: Høj
M: Medium
L: Lille

Kontakt pt.
/ord.

Ord. hvor
pt. indkaldes

Region S

950

H: 115
M: 416
L: 419

382

51

Samlet

3978

H: 444
M:1723
L: 1811

1117

303

Midlertidig
skade

1 depressionsmedicinoverdosering
2 underdosering af furosemid
5

Hospitalerne har modtaget lister med de berørte ordinationer/recepter og den skønnede
risikoklassificering.
Disse er i de relevante afdelinger blevet gennemgået og på baggrund af patientforløbet
og journalopslag er behovet for opfølgning vurderet.
Resultater
Samlet set viser de foreløbige resultater af gennemgangen ingen fatale fejl, som har
skadet patienter permanent. Der er angivet i alt 5 tilfælde, hvor en under- eller overdosering har haft skadelig, men forbigående effekt på patienten.
Klinikerne melder tilbage at rigtig mange patienter har fulgt lægens anvisninger og
herudover har mange patienter været til ambulante opfølgninger/kontroller, hvor recepten blev rettet. En del af de ordinationer der var markeret som høj risiko, viste sig
ved klinisk gennemgang, at have mindre betydning. Ligeledes viste det sig at en del
recepter var tidsbegrænsede (fx antibiotika), udløbet og andre slet ikke er afhentet på
apotek. Mange patienter har ved kontakt endvidere angivet at de ikke ser på doseringsoplysninger på labels på de udleverede lægemidler, men på medicinlisten.
Endelig har der for variabelafhængige ordinationer fx (insulin og marevan) ikke vist
sig problemer med patientens indtagelse, idet dosering og indtag afhænger af blodprøveværdier.
For patienter, hvor der forsat er tvivl om risiko er disse indkaldt til ambulant kontrol
og evt. blodprøver. Andre har fået fremskyndet allerede aftalte ambulante tider. Dette
er sket for ca. 8 % af recepterne.
I forbindelse med opsamlingen har klinikerne rettet recepter, hvor dette ikke allerede
var sket.
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Akkumulerede tal for afdøde patienter
Samlet antal
recepter

Frasorterede recepter (ingen faktuel fejl)

Fejlbehæftede
recepter

125

33

92 (86 patienter)

Se endvidere afsnit 8.

Risikogruppe
H: Høj
M: Medium
L: Lille
H: 3
M: 27
L: 62

8. Styrelsen anmoder om regionernes aktuelle vurdering af behovet for at gå
længere end ½ år tilbage.
Patientsikkerhedsteamet konstaterer med tilfredshed at en meget stor del af patienterne
følger de medicininstrukser, de får udleveret på hospitalet.
Umiddelbart vurderer Patientsikkerhedsteamet på baggrund af ovenstående resultater
at en udsøgning på receptfejl længere tilbage i tiden vil have meget lille værdi.
Dette baseres på, at det kun er en mindre del af patienterne, hvor der er behov for at
indkalde patienten og at en stor del af recepterne er rettet, udløbet eller annulleret.
Desuden vurderer klinikerne at meget få patienter har lidt midlertidig skade som følge
af under- eller overdoseringen
Patientsikkerhedsteamet har derfor besluttet at afvente de sidste resultater, herunder
gennemgang af recepter for afdøde, før der træffes endelig beslutning om at gå længere tilbage i søgningen.
Gennemgang af patientforløb for recepter for afdøde (28 patienter og 30 recepter i
klassificeringen ”Høj” og ”Medium”) sættes i værk d. 8. november og forventes afsluttet omkring d. 23. nov. Dette er også drøftet med Styrelsen telefonisk d. 7. nov.
Se evt. bilag 3 for lægemidler forbundet med fejl i recept og tilknyttede specialer.

9. Ansvar og beslutningsprocesser i organisationen relateret til Sundhedsplatformen i form af en oversigt/diagram. Det skal i den forbindelse fremgå,
hvordan beslutningsprocesserne er, herunder med angivelse af hvem,
der træffer beslutninger om og har ansvar for hvilke forhold i forbindelse
med den konstaterede fejl.
I Programperioden for sundhedsplatformen 2014-2017 var der nedsat en særlig faglig
ekspertgruppe med repræsentation af ekspertise inden for klinisk patientbehandling,
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klinisk farmakologi, klinisk farmaci, kvalitetsudvikling og Patientsikkerhed fra begge
regioner.
Formålet med ekspertgruppen var bl.a. at understøtte og fremme fælles beslutninger
om SP-funktionalitet indenfor medicinområdet, at understøtte korrekt brug af SP-funktionalitet og at øge kvalitet og Patientsikkerhed på området. Opgaver for gruppen omfattede bl.a. vedligeholdelse og sikring af, at nationale og regionale regler på området
understøttes af Sundhedsplatformen, drøftelse og håndtering af temaer fra rapporterede incidents, utilsigtede hændelser og henvendelser fra hospitaler vedr. funktionalitet og vedligeholdelse af tværregionale dokumenter, således at der var overensstemmelse mellem disse og regler og funktionalitet i Sundhedsplatformen.
Organisering efter overgang til drift af Sundhedsplatformen
Ved overgangen til en permanent drifts- og udviklingsorganisation i 2018 er der etableret to styrende organer på medicineringsområdet – Medicineringsstyregruppen og
Apoteksgruppen.
Medicineringsstyringsgruppen har ansvaret for optimering af medicineringsfunktionalitet i Sundhedsplatformen, som er organiseret i Medicineringsprojektet. Al ny funktionalitet på medicineringsområdet skal godkendes af Medicineringsstyregruppen.
I forbindelse med Panodilsagen, er det præciseret at også tidligere besluttet funktionalitet, der har været ude af funktion pga. fejl, skal genvurderes af Medicineringstyregruppen før genidriftsættelse. Medicineringsstyregruppen fungerer ligeledes som faglig sparringspartner og beslutningsorgan i den indledende fase, indtil der evt. nedsættes et akut patientsikkerhedsteam (APS-team) i forbindelse med akutte tilstande vedr.
medicineringsfunktionalitet i Sundhedsplatformen.
Hospitaler/sygehuse har via styringsmodellen med et sundhedsfagligt Vicedirektørforum m.fl. ansvaret for prioritering og validering af opsætning af Sundhedsplatformen.
Denne model indebærer at der i denne udpeges en vicedirektør med særligt ansvar for
et område. Der er således udpeget en lægefaglig vicedirektør som overordnet ansvarlig
for medicinområdet, og som derfor også er formand for den tværregionale Medicinstyregruppe og formand for Region Hovedstadens Lægemiddelkomite.
Under Styregruppen er der nedsat en tværregional medicinreferencegruppe (læger, farmaceuter og sygeplejersker), som har til opgave at analysere, kvalificere ændringsønsker, vurdere tekniske løsninger og anbefale prioriterede forbedringer.
Apoteksgruppen er tildelt et fagligt beslutningsmandat af Vicedirektørforum vedr.
konfiguration af lægemidler i Sundhedsplatformen, der sikrer, at beslutningerne træffes på det fornødne grundlag og i den nødvendige hastighed på vegne af Sundhedsplatformen drifts- og udviklingsorganisation. Ekspertgruppen har ligeledes mandat til
at udmønte vejledninger mm. i konkret klinisk/administrativt indhold, fx ordinationssæt, i samarbejde med kliniske faglige ekspertgrupper / og Sundhedsfaglige Råd for
relevante specialer. Apoteksgruppen har medlemmer, der ligeledes er medlemmer af
de regionale lægemiddelkomitéer.
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Apoteksgruppen fungerer ligeledes som faglig sparringspartner i den daglige drift af
medicinmodulet og deltager også i den initiale risikovurdering af akutte tilstande vedr.
medicineringsfunktionalitet i Sundhedsplatformen.
Organisering i Sundhedsplatformsenheden

I den daglige drift er det primært sektionen Medicin, der varetager opgaver i Sundhedsplatformen, der relaterer sig til medicinhåndtering. I forhold til kritikalitetsvurdering af indmeldte sager (incidents) fra hospitaler og sygehuse fungerer Incident- og risikomanagement (sektion SP-Produktionskoordination) som sparringspartnere for
medarbejdere i de teams, som varetager den egentlige incidenthåndtering.
Risikomanagere foretager en patientsikkerhedsmæssig vurdering af incidents og inddrager rapporterede utilsigtede hændelser på området heri samt i prioriteringen af sagerne. Ved eskaleringsbehov og kritiske incidents inddrages sektionschef og enhedschef og regionernes patientsikkerhedsfunktioner, ligesom der er månedlige møder med
disse, hvor der følges op på UTH ‘er og sager indmeldt fra hospitaler og sygehuse.
Der er igangsat en proces med at etablere en fast organisation af Akut PatientsikkerhedsTeams (APS-team) på tværs af begge regioner på særskilte områder, som hurtigt
kan aktiveres ved behov – herunder et fast APS-team for medicineringsområdet.

Med venlig hilsen
Anne Skriver
Centerdirektør,
Center for Sundhed,
Region Hovedstaden
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Bilag 1 Oversigt over lægemidler berørt af receptfejlen
1 a) Oversigt over samtlige lægemidler forbundet med fejlen
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Bilag 1b.
Oversigt over lægemidler forbundet med klassificeringen ”høj risiko”
A07EC01
SULFASALAZIN ENTEROTABLETTER 500 MG
A07EC02
MESALAZIN ENTEROTABLETTER 800 MG
A10AB05
NOVORAPID FLEX TOUCH INJ.VÆSKE, OPLØSNING 100 E/ML
NOVORAPID FLEXPEN INJ.VÆSKE, OPLØSNING 100 E/ML
A10AC01
HUMULIN NPH KWIKPEN INJ.VÆSKE, SUSP.,PEN 100 IE/ML
INSULATARD FLEXPEN INJ.VÆSKE, SUSP.,PEN 100 IE/ML
A10AD05
NOVOMIX 30 FLEXPEN INJ.VÆSKE, SUSP.,PEN 100 E/ML
A10AE04
ABASAGLAR KWIKPEN INJ.VÆSKE, OPL., PEN 100 E/ML
LANTUS SOLO STAR INJ.VÆSKE, OPL., PEN 100 E/ML
TOUJEO INJ.VÆSKE, OPL., PEN 300 ENHEDER/ML
A10AE05
LEVEMIR INJ.VÆSKE, OPL., PEN 100 E/ML FLEXPEN
A10AE06
TRESIBA 100 FLEXTOUCH INJ.VÆSKE, OPL., PEN 100 UML
TRESIBA 200 FLEXTOUCH INJ.VÆSKE, OPL., PEN 200 UML
A10BA02
METFORMIN FILMOVERTRUKNE TABL. 1000 MG
METFORMIN FILMOVERTRUKNE TABL. 500 MG
A10BB09
GLICLAZID TABL. M MODIF UDLØSN 30 MG
A10BB12
GLIMEPIRID TABLETTER 4 MG
A10BJ02
LIRAGLUTID INJ.VÆSKE, OPL., PEN 6 MG/ML
A10BK03
EMPAGLIFLOZIN FILMOVERTRUKNE TABL. 10 MG
A11CC03
ALFACALCIDOL KAPSLER, BLØDE 1 MIKROGRAM
A12BA01
KALIUMCHLORID DEPOTTABLETTER 750 MG
A16AX07
SAPROPTERIN OPLØSELIGE TABLETTER 100 MG
B01AC04
CLOPIDOGREL FILMOVERTRUKNE TABL. 75 MG
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Bilag 3: Liste over lægemidler som indgik i afdødes fejlrecepter (høj og medium risiko) samt berørte
specialer
Ca. 30% af de afdøde patienter var knyttet til forløb i palliativt regi.

Høj risiko (3 ordinationer = 3 ptt.)
PREDNISOLON TABLETTER 25 MG
Palliation
PROPYLTHIOURACIL TABLETTER 100 MG
Intern medicin
WARFARIN MAREVAN TABLET 2,5 MG
Geriatri

Mellem risiko: (27 ordinationer og 25 patienter)
FENTANYL DEPOTPLASTRE 100 MIKROG/TIME
Palliation
FOLSYRE TABLETTER 5 MG
Medicinsk gastroenterologi
FUROSEMID TABLETTER 250 MG
Kardiologi
FUROSEMID TABLETTER 40 MG
Intern medicin
Karkirurgi
Kirurgi
Nefrologi
HALOPERIDOL TABLETTER 5 MG
Psykiatri
ISOSORBIDMONONITRAT DEPOTTABLETTER 30 MG
Nefrologi
METHYLPREDNISOLON PULV.OG SOL.T.INJ.OP 40 MG
Palliation
METOPROLOL DEPOTTABLETTER 25 MG
Intern medicin
Kardiologi
MORPHIN DEPOTTABLETTER 10 MG
Onkologi
Palliation
NATRIUMPICOSULFAT ORALE DRÅBER, OPLØSN 7,5 MG/ML
Palliation
OXYCODON KAPSLER, HÅRDE 5 MG
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KU kvalitet i Region Sjælland
Enhed for Kvalitet i Sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden
23. november 2018

Til: Styrelsen for Patientsikkerhed
Fællesregional redegørelse om resultater af gennemgang af fejlramte recepter for afdøde patienter
På baggrund af redegørelse til Styrelsen for Patientsikkerhed af 9. november 2018 og telefonisk aftale d. 6.
november, følger her resultatet af vurderingen af de i alt 24 afdøde patienter, der er nævnt i redegørelsen.
I redegørelse dateret d. 9. november, fremgik at der samlet skulle gennemgås 28 patienter og 30 recepter i
klassificeringen ”Høj” (3) og ”Medium” (27)). Dette tal blev yderligere reduceret til 24 patienter, da det
viste sig at fejlrecepter for 4 patienter, slet ikke var afsendt til FMK.
Som aftalt med Styrelsen, er der frem til d. 21. nov. gennemført gennemgang af journaler, FMK mv. for de
recepter på 24 afdøde, hvor den farmakologiske risikovurdering af ordinationen faldt i kategorien ”Høj” (3)
eller ”Medium” (21) risiko.
I Region Hovedstaden drejer det sig om 16 patienter (2 høj risiko og 14 Medium risiko) og i Region Sjælland
8 patienter (1 høj risiko og 7 Medium risiko). Resultatet er, at klinikerne i ingen af de i alt 24 patientforløb
har fundet sammenhæng mellem receptfejlen og patientens dødsfald.
I flere sager var fejlen korrigeret hurtigt efter den var sket og flere recepter/ordinationer var for længst
seponeret og/ eller udløbet.
Regionernes Akutte Patientsikkerhedsteam har på møde d. 22. november gennemgået de samlede
resultater af klinikernes gennemgang af de fejlbehæftede recepter, for både levende og afdøde patienter.
På denne baggrund er det teamets faglige vurdering, at der trods fejlens generelle alvorlighed, ikke er
grundlag for at udvide søgningen længere tilbage end 6 måneder, da der ikke er konstateret alvorlige
konsekvenser for patientsikkerheden.
Til grund for denne anbefaling til regionernes direktioner ligger:
-

At mange recepter allerede var korrigeret, udløbet, seponeret på tidspunktet for gennemgang af
patientlisterne
At klinikerne oplyser, at en stor andel af de kontaktede patienter angiver at følge lægens
anvisninger og den udleverede medicinliste og ikke etikettens tekst på lægemiddelpakningen
at klinikerne ud fra gennemgang af den samlede mængde recepter (3978) vurderer at 5 har haft
midlertidige følger heraf (under 0,1%)
At receptfejlen ikke har haft sammenhæng til dødsfald i de 24 gennemgåede cases for afdøde
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At der ikke foreligger meldinger om skade fra hospitalerne i relation til de i alt 303 recepter, hvor
klinikeren har fremskyndet allerede planlagt ambulant besøg eller indkaldt patient til blodprøver
mv
At det på baggrund af disse fund anses for sandsynligt at en væsentlig større andel af patienterne,
vil have fået ændret/seponeret deres medicin og dermed fået "rettet fejlen" jo længere tilbage i
tiden man søger.

Med venlig hilsen

Anne Skriver
Centerdirektør CSU
Region Hovedstaden
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Kvalitet i Sundhedsvæsenet
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

POLITIKERSPØRGSMÅL

Opgang
Telefon
Direkte
Mail

B&D
3866 6000
+45 3862 6059
csu@regionh.dk
j.nr. 18052115
Dato: 12. december 2018

Spørgsmål nr.: 209-18
Dato: 6. december 2018
Stillet af: Annette Randløv (B)
Besvarelse udsendt den: 12. december 2018
Spørgsmål:
Pga. fejlen med labels, der blev udskrevet forkert er pågår der en undersøgelse, som
går et halvt år tilbage med henblik på at afdække, om der har været nogen alvorlige
konsekvenser af fejlen.
På baggrund af dette vil jeg gerne vide om man kan give et overslag på, hvad det ville
koste, hvis man skulle undersøge sagen tilbage fra starten af indførelsen af SP.

Svar:
Det skal indledningsvis bemærkes, at der ikke er konstateret alvorlige konsekvenser
for patientsikkerheden i forbindelse med undersøgelsen, der går et halvt år tilbage.
Samtidig skal anføres, at sandsynligheden for at finde dette mindskes jo længere tid,
man går tilbage, da patienterne enten har været til et nyt ambulant kontrolbesøg eller
været hos egen læge. Dette fremgår blandt andet også af Region Hovedstadens redegørelse fra den 23.november 2018 til Styrelsen for patientsikkerhed, som fremgår af
bilag til svar på politikerspørgsmål nr. 187-18.
Nedenstående er udtryk for administrationens bedste skøn, da der ikke foreligger eksplicitte tal at foretage beregningen ud fra. Skønnet er således i vid udstrækning baseret på erfaringer fra den netop afsluttede gennemgang af recepter for en 6 måneders
periode, men der foreligger ingen tidsregistreringer herfra.
Det vurderes, at der samlet skal bruges 7526 timer til opsamlingsopgaver, herunder
6501 speciallægetimer. Det svarer samlet til 3,9 fulde årsværk (7526/1924timer/).
Datagrundlag
Samlet antal udstedte recepter: Det estimeres at det samlede antal udstedte recepter i
Region H i hele perioden kan udgøre op mod 2 – 2.1 mio. recepter.
Det er ikke afklaret om leverandøren kan aggregere og levere lister med så stort et
grundmateriale.

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Punkt nr. 4 - Medlemsforslag fra Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om fejl i recepter og labels
Bilag 5 - Side -2 af 2

Antal fejlbehæftede recepter: Hvis tendensen med fejl i ca. 0,6 % af recepterne gælder
for hele SP perioden, vil der således være tale om yderligere ca. 12.500 recepter som
skal gennemgås.
Estimeret tidsforbrug
• Initial gennemgang og sortering (manuel frasortering af ”falsk positive”, udgåede recepter mv): 3 min/recept = 625 timer
• Farmakologisk vurdering af ordinationens/lægemidlets potentielle risiko, farmaceutiske interval og samlet risikoklassificering, inkl. opslag (høj, medium
og lav) 5 min/recept = 1041 speciallægetimer
• Gennemgang af recepter i hospitalsafdelingen: Opslag FMK og journal, læsning af historiske notater, vurdering, evt. rette recept) 25 min/recept = 5210
speciallægetimer. Dertil kommer rapportering.
• Kontakt til patient: (I nuværende opgørelse ca. 24%), dvs. 3000 á 5 min = 250
speciallægetimer
• Indkaldelser: (I nuværende opgørelse ca. 8 %) – en uoplyst andel er dog alene
fremskyndede besøg. Kan derfor ikke estimeres
• Administrative timer: SP personale, administrativt personale i administrationen og på hospitalerne ifm. datahåndtering, produktion af lister til hvert hospital, til hver afdeling, koordinering, opgørelse af resultater og anden opsamling
mv: minimum 400 timer.
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Direkte 3866 5934

Dato: 13. november 2018

Kommissorium - Ekspertråd til review af arbejdet med Sundhedsplatformen
Implementeringen af Sundhedsplatformen har været forbundet med en række problemer og udfordringer, som løbende er påpeget af medarbejdere på regionens hospitaler.
Rigsrevisionens beretning fra juni 2018 peger specifikt på, at regionens test af systemet og uddannelse af medarbejderne inden systemet blev taget i brug var utilstrækkelig, og at regionen ikke havde et klart billede af, hvordan implementeringen ville påvirke hospitalernes aktivitet.
I forlængelse af Rigsrevisionens rapport og Statsrevisorernes kritik besluttede forretningsudvalget i Region Hovedstaden på et møde ultimo juni 2018 en række initiativer
med henblik på at forbedre Sundhedsplatformen (FU-planen). Der blev i den forbindelse understreget en forventning om, at administrationen tager ansvar for at sikre en
god fremdrift mod opgraderingen til SP18 og ibrugtagningen af det nye Landspatientregister (LPR3). Regionens it-organisation og hospitaler mv. arbejder aktuelt målrettet
med at forberede opgraderingen, som er planlagt til primo februar 2019.
Med henblik på at få en ekstern risikovurdering af regionens forberedelser til den
konkrete opgradering i februar 2019 og kvalificere regionens øvrige arbejde med at
forbedre Sundhedsplatformen (fremad benævnt som SP-review) nedsættes et
rådgivende It-kyndigt ekspertråd for Region Hovedstaden.
Formålet med SP-review er todelt. For det første skal ekspertrådet rådgive regionens
ledelse i forhold til beslutningen om ”go-live” med SP18/LPR3 opgraderingen den 2.
februar 2019. For det andet skal ekspertrådet vurdere om de forbedringer, som forventes i forbindelse med opgraderingen specifikt og mere generelt med FU-planen og
budgetinitiativerne, opnås og udbredes på hospitalerne. Budgetinitiativerne dækker
over en række forbedringer, som er finansieret i forbindelse med 3. økonomirapport
2018 og Budgetaftale 2019, hvori forligskredsen desuden noterede at: ”Med vores investeringer signalerer vi til vores medarbejdere og til omverdenen, at vi ønsker at beholde Sundhedsplatformen”. Det er således også en grundlæggende præmis for Ekspertrådets arbejde.
SP-review’et skal indtil og med opgraderingen omfatte en vurdering af:
- Regionens it-tekniske forberedelse af opgraderingen, herunder test- og implementeringsplaner for SP18/LPR3 samt gennemførelse af selve overgangen fra
SP15/LPR2 til SP18/LPR3 den første weekend i februar 2019
- Risikovurdering og styring af de samlede leverancer i SP18/LPR3, herunder
statens leverancer, udbygning af infrastrukturen, SP-applikationens funktionalitet og rapporter
- Hospitalernes parathed i tilrettelæggelse og modtagelse af SP-ændringer og
opgraderinger – herunder træning, uddannelse, ledelsesforankring og forandringsledelse.
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SP-review’et skal efter opgraderingen omfatte en vurdering af:
- Regionens strategiske styring af arbejdet med forbedringer af Sundhedsplatformen med fokus på FU-planen samt efterfølgende initiativer i budgetaftale
for 2019.
- Om de forbedringer, som forventes i forbindelse med opgraderingen og som
følge af FU-planen og budgetinitiativerne opnås, udbredes og får effekt, herunder forbedringer i medicinmodulet, rapportudvikling, dataindberetning, integrationer, arbejdsgange/rollefordeling, specialeoptimering, brugertilpasning
og håndtering af fejl og ønsker.
Med henblik på at Ekspertrådet skal kunne arbejde hurtigt og effektivt, udretter rådet
sin funktion primært igennem møder og evt. et seminar. Fremlæggelsen af tiltag fra
forskellige dele af organisationen sker på møder via mundtlige præsentationer med tilhørende bilag.
Til at understøtte sin vurdering har Ekspertrådet adgang til allerede gennemførte reviews og vurderinger, herunder internt review af SP18/LPR3 programstyringen, eksternt review af SP18/LPR3 uddannelse og testaktiviteter samt erfaringer indhentet i dialog med blandt andet EPIC og Cambridge University Hospital.
I relevant omfang kan Ekspertrådet inddrage udviklingsarbejdet vedr. en agil og hospitalsnær SP drifts- og udviklingsorganisation, som CIMT har igangsat med ekstern
støtte fra Accenture.
Sammensætning af Ekspertrådet, reference og tid
Ekspertrådet skal tilsammen besidde den viden og erfaring, der er nødvendig for at
kunne rådgive og vurdere, om der er en sammenhæng i de igangsatte tiltag og om tiltagene er tilstrækkelige til at opnå en succesfuld implementering.
Ekspertrådet sammensættes af 4-6 personer med kompetencer indenfor håndtering af
komplekse it-projekter, porteføljestyring, risikovurdering, forandringskultur og ledelse, økonomi samt udvikling og digitalisering af sundhedsvæsenet.
Ekspertrådet refererer til koncerndirektionen for Region Hovedstaden og skal agere
som et uafhængigt råd.
Ekspertrådet sekretariatsbetjenes af eksterne konsulenter.
Formanden indkalder til første møde i Ekspertrådet, hvor der vedtages en forretningsorden og en mødeplan. Møder afholdt i Ekspertrådet er lukkede, og der føres alene beslutningsprotokol. Det er en forudsætning, at Ekspertrådet kan arbejde med fortrolige
oplysninger.
Ekspertrådets medlemmer ydes et honorar, der er sammenligneligt med tilsvarende
råd.
Ekspertrådet træder sammen 13. november 2018 til 1. juli 2019 og delafrapporterer
senest medio januar 2019 med henblik på den forestående opgradering til SP18 og
LPR3.
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Ekspertråd skal følge Sundhedsplatformen
Udrulningen af Sundhedsplatformen har skabt en række udfordringer, som både medarbejdere og
Statsrevisorerne har kritiseret. Derfor har koncerndirektionen indgået aftale med et råd af eksterne
eksperter, der skal risikovurdere og komme med input til opgraderingen af Sundhedsplatformen og af
Landspatientregistret (LPR3) i februar 2019 og arbejdet med at forbedre Sundhedsplatformen.
Koncerndirektør i Region Hovedstaden Jens Gordon Clausen ser frem til af få eksterne eksperters blik på
arbejdet med Sundhedsplatformen:
”Vi står nu overfor en opgradering af systemet – og vi sætter alle sejl til for at sikre en langt bedre udrulning
denne gang, når vi opgraderer Sundhedsplatformen til februar. Derfor har vi allieret os med nogle dygtige
personer, som hver især har stor erfaring med og indsigt i komplekse it-projekter og
organisationsforandringer. De kan stille de rigtige spørgsmål, udfordre os på det, vi allerede gør og vurdere
risici og faldgruber i udrulningen og den løbende forbedring.”
Jens Gordon Clausen understreger, at beslutningen om at udpege et ekspertråd ikke er et udtryk for
manglende tillid til regionens egne IT-medarbejdere og ledere.
”Vi har rigtigt mange dygtige medarbejdere, som hver dag arbejder professionelt og ihærdigt på at forbedre
blandt andet lægernes og sygeplejerskernes muligheder for at bruge Sundhedsplatformen og vores andre
IT-systemer. Jeg forventer, at ekspertrådet med deres erfaringer med lignende store forandringsprojekter
kan løfte blikket fra hverdagens drift og hjælpe regionens øverste ledelse med at blive skarpere på de store
linjer og risici i arbejde med opgradering og forbedringer af Sundhedsplatformen.
Politisk ønske bag ekspertrådet
Nedsættelsen af ekspertrådet sker på baggrund af Rigsrevisionens kritiske undersøgelse af
implementeringen af Sundhedsplatformen på Herlev og Gentofte Hospital i maj 2016. Politikerne i
regionens forretningsudvalg reagerede på Rigsrevisionens undersøgelse ved at stille en række krav til
administrationen – blandt andet, at man skulle involvere eksterne eksperter, der har erfaringer med
implementering af store IT-systemer.
Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) mener, at kritikken skal tages alvorligt, og at det er
nødvendigt også at trække på erfaringer udefra, hvis vi skal i mål:
”For mig handler det her om, at vi skal have et IT-system, som fungerer i medarbejdernes hverdag, så de
kan bruge deres kræfter og energi på patienterne. Vi har fra politisk side sat gang i en lang række
forbedringer, og jeg synes, det er rigtigt fornuftigt, at koncerndirektionen nu også inddrager nogle stærke,
eksterne eksperter i arbejdet,” siger Sophie Hæstorp Andersen.
Fakta
•

Formand for ekspertrådet er Lilian Mogensen, som er tidligere Koncerndirektør i ATP og direktør i
Udbetaling Danmark. De øvrige medlemmer af rådet er Kim Østrup, tidligere vicedirektør i IBM,
Lars Mathiesen, tidligere IT-direktør i Nykredit, Erik Andreassen, tidligere IT-underdirektør i Danske
Bank, Thomas Rysgaard, direktør i kommunernes IT-fællesskab Kombit, Erik Jylling, læge og
sundhedsdirektør Danske Regioner.
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•

•

•

Ekspertrådet nedsættes af Region Hovedstaden, og skal først og fremmest rådgive regionenens
koncerndirektion og politikere – men der vil være dialog og koordinering med Region Sjælland, som
også har Sundhedsplatformen.
Ekspertrådet vil frem mod januar hovedsageligt fokusere på opgraderingen til Sundhedsplatformen
og overgang til LPR3 til februar 2019 - og vil i foråret fokusere på arbejdet med at forbedre
Sundhedsplatformen.
Ekspertrådets medlemmer ydes et honorar, der er sammenligneligt med vederlag i tilsvarende råd.

Yderligere oplysninger
•
•

Koncerndirektør Jens Gordon Clausen via regionens pressevagt 70209588 eller presse@regionh.dk
Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via regionens pressevagt 70209588 eller
presse@regionh.dk
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Direkte 38665026

POLITIKERSPØRGSMÅL

Wz-j.nr: 18058912
Dato: 30. november 2018

Spørgsmål nr.: RR-201-18
Dato: 26. november 2018
Stillet af: Jacob Rosenberg (I)
Besvarelse udsendt den: 30. november 2018

Spørgsmål:
Der er i november 2018 nedsat et ekspertråd til review af arbejdet med Sundhedsplatformen. Jeg vil i denne forbindelse spørge om følgende:
1) Jeg går ud fra, at der er indgået en kontrakt med medlemmerne af dette ekspertråd. Hvor lang tid løber kontrakten? Dvs. er aftalen tidsbegrænset, og
hvis ja, hvor længe?
2) Hvad er honoraret for hver enkelt af ekspertrådets medlemmer?
3) Hvad er planen for information af Regionsrådet om ekspertrådets løbende arbejde samt de konklusioner, som de opnår?
4) Ekspertrådet har ikke medlemmer fra den kliniske hverdag, dvs. brugere af
Sundhedsplatformen. Hvad er ekspertrådets plan for at indhente nødvendig input fra brugerne af Sundhedsplatformen?

Svar:
Ad spørgsmål 1)
Region Hovedstaden har indgået aftale med medlemmerne af Ekspertrådet om at gennemføre et review af arbejdet med Sundhedsplatformen i overensstemmelse med det
af Region Hovedstaden til Ekspertrådet udarbejdede kommissorium. Ekspertrådet træder efter kommissoriet for Ekspertrådets arbejde sammen i perioden fra den 13. november 2018 til og med den 31. juni 2019.
Ad spørgsmål 2)
Der er aftalt en timepris for hvert enkelt medlem af Ekspertrådet på 683 kr. til fuld og
endelig afregning. Dette indebærer, at det enkelte medlem ikke herudover har krav på
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godtgørelse for udgifter afholdt i forbindelse med deltagelse i Ekspertrådets aktiviteter. Ekspertrådets medlemmer har mulighed for at frasige sig honorar for arbejdet i
Ekspertrådet. Der er i aftalen med rådsmedlemmerne aftalt et loft på indtil videre 100
timer. Administrationen har søgt afklaring med statslige instanser, der har lignende råd
etableret, og niveauet for honorering er afstemt hermed.
Ad spørgsmål 3)
Forretningsudvalget og regionsrådet vil modtage orientering om Ekspertrådets arbejde
og endelige konklusioner.
Ekspertrådet skal jf. kommissoriet delrapportere 1. gang senest medio januar 2019.
Ad spørgsmål 4)
Ekspertrådet har endnu ikke lagt sig fast på en plan for evt. inddragelse af input fra
brugere af Sundhedsplatformen.
Såfremt Ekspertrådet måtte ønske det, vil der kunne tages stilling til spørgsmålet om
en udvidelse af Ekspertrådet med brugere af Sundhedsplatformen.
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POLITIKERSPØRGSMÅL
Journalnr.: 18058913
Dato: 30. november 2018

Spørgsmål nr.: RR-204-18
Dato: 26. november 2018
Stillet af: Henrik Thorup (O)
Besvarelse udsendt den: 30. november 2018

Spørgsmål:
Hvad er det for et stort ekspertpanel der er sat sammen for at drøfte SP?
Hvor og hvornår er det besluttet, og af hvem?

Svar:

Ekspertrådet refererer til Koncerndirektionen i Region Hovedstaden og skal
fungere uafhængigt af både det politiske og det administrative niveau i Region
Hovedstaden. Det er nedsat på initiativ af Koncerndirektionen som en opfølgning på Forretningsudvalgets ønske om involvering af eksterne eksperter i arbejdet med Sundhedsplatformen som følge af Rigsrevisionens rapport og Statsrevisorernes kritik.
Ekspertrådet har til opgave at gennemføre et review af arbejdet med Sundhedsplatformen i overensstemmelse med det af Region Hovedstaden til Ekspertrådet udarbejdede kommissorium.
Kommissorium for Ekspertrådet er endeligt udarbejdet den 13. november 2018,
hvor der også blev afholdt opstartsmøde med Ekspertrådet.
Ekspertrådet skal først og fremmest rådgive Koncerndirektionen og politikerne
i Region Hovedstaden, men også Region Sjælland vil blive inddraget i og orienteret om Ekspertrådets arbejde.
Ekspertrådet, som i medfør af sit kommissorium skal sammensættes af personer med kompetencer inden for håndtering af komplekse it-projekter, porteføljestyring, risikovurdering, forandringskultur og ledelse, økonomi samt udvikling og digitalisering af sundhedsvæsenet, består af følgende medlemmer:
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•
•
•
•
•
•

Lilian Mogensen, tidligere Koncerndirektør i ATP og direktør i Udbetaling Danmark (formand),
Kim Østrup, tidligere vicedirektør i IBM,
Lars Mathiesen, tidligere IT-direktør i Nykredit,
Erik Andreassen, tidligere IT-underdirektør i Danske Bank,
Thomas Rysgaard, direktør i kommunernes IT-fællesskab Kombit,
Erik Jylling, læge og sundhedsdirektør Danske Regioner.
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Økonomiopgørelse for programmets implementering af Sundhedsplatformen i
regnskabsperioden 2014-2018
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Programmet for Sundhedsplatformen har regnskabsmæssigt nået sin afslutning, og der er nu udarbejdet en
økonomiopgørelse for programorganisationens implementeringen af Sundhedsplatformen i
regnskabsperioden 2014 - 2018. Alle Sundhedsplatformens planlagte aktiviteter er gennemført indenfor
programmets oprindelig scope.
Der forventes et samlet forbrug på 1.347 mio. kr. for hele programmets periode. Set i forhold til den
samlede bevilling på 1.363 mio. kr. udgør mindreforbruget ca. 16 mio. kr., der svarer til en afvigelse på knap
1,2 procent af den samlede finansiering.
Regnskabet for Sundhedsplatformen er opgjort pr. 1. november 2018 og der forventes ikke yderligere
forbrug i år.
Mindreforbruget kan primært henføres til, at Epic tidligere har opkrævet udgifter til ændringsanmodninger
vedrørende integrationer som allerede var en del af kontraktvederlaget, og der blev derfor givet en
reduktion på den sidste kontraktlige milepælsbetaling.
Sundhedsplatformen er færdigimplementeret pr. 31. december 2017 i overensstemmelse med
programmets plan og er finansieret med 989 mio. kr. fra Region Hovedstaden og 359 mio. kr. fra Region
Sjælland. Mindreforbruget på 16 mio. kr. fordeles således med 12 mio. kr. til Region Hovedstaden og 4 mio.
kr. til Region Sjælland.
INDSTILLING
Det indstilles af KIT og CIMT, at SP bestyrelsen tager orientering om Sundhedsplatformens
programregnskab til efterretning, herunder at:
•
•

der forventes et samlet regnskab for Sundhedsplatformen i årene 2014-2018 på i alt 1.347 mio. kr.
og dermed et forventet mindreforbrug på ca. 16 mio. kr.
arbejdet med at udarbejde investeringsregnskab for det samlede regnskab 2014-2018 vil blive
igangsat i regionerne så snart regnskabet for 2018 er færdigopgjort.

BESLUTNING
(udfyldes først i referatet)

SAGSFREMSTILLING
Sundhedsplatformens økonomiopgørelse for regnskabsperioden 2014-2018 udgør i alt 1.347 mio. kr.
kontra en bevilling på i alt 1.363 mio. kr. Forbruget er fordelt med 912 mio. kr. på anlæg og 436 mio. kr. på
drift. Regnskabsresultatet indebærer således et mindreforbrug på ca. 16 mio. kr., svarende til en afvigelse
på knap 1,2 procent af den samlede bevilling. Det samlede mindreforbrug kan henføres til anlægsområdet.
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Mindreforbruget skyldes primært en reduktion på den sidste kontraktlige milepælsbetaling til Epic for
anskaffelsesdelen af Sundhedsplatformen på ca. 11 mio. kr. Reduktionen skyldes, at Epic tidligere har
opkrævet udgifter til ændringsanmodninger vedrørende integrationer som allerede var en del af
kontraktvederlaget, jf. sag til SP bestyrelsen den 5. september 2018 vedr. Udbetaling af hovedparten af det
tilbageholdte kontraktlige beløb for anskaffelse af Sundhedsplatformen. Det øvrige mindreforbrug på 5 mio.
kr. henføres dels til et generelt mindreforbrug på budgettet og dels til at enkelte aktiviteter, der var
prioriteret af de overskydende midler i 2017 (forskningsregistrering og afregning samt test af
tilgængelighed og brugervenlighed), jf. sag til SP bestyrelsen den 16. maj 2018 vedr. Godkendelse af
Programmet for Sundhedsplatformens regnskab for 2017 og Programmets budget for 2018, ikke kan nå at
blive igangsat og gennemført inden årets udgang. Disse aktiviteter vil efterfølgende blive prioriteret i SPgovernance og eventuelt udført indenfor regionernes afsatte budgetter til drift af Sundhedsplatformen.
I tabellerne 1 og 2 vises Sundhedsplaformens samlede regnskabsresultat og økonomi i årene 2014-2018.
For et detaljeret overblik henvises til tabellerne i bilag 1.

Tabel 1: Sundhedsplatformens samlede regnskabsresultat i perioden 2014-2018
Budget
Forbrug
Merforbrug (+) /
(mio. kr.)
2014-2018 2014-2018 mindreforbrug (-)
Anlægsbudget:
Programmet
740,8
729,6
-11,2
Klinisk og Administrativ Indhold (KAI)
31,1
27,5
-3,6
Teknik
146,1
145,2
-0,9
Øvrige programmer
9,4
9,4
0,0
Anlæg i alt
927,4
911,7
-15,7
Driftsbudget:
Programmet
Klinisk og Administrativ Indhold (KAI)
Teknik
Øvrige programmer
Drift i alt
Sundhedsplatformen i alt

251,7
75,7
78,1
30,2
435,7

251,7
75,4
78,4
30,2
435,7

0,0
-0,3
0,3
0,0
0,0

1.363,1

1.347,4

-15,7

Tabel 2: Sundhedsplatformens forbrug i årene 2014 - 2018
(mio. kr.)

2014 2015 2016 2017 2018

Anlæg
Drift
Sundhedsplatformen i alt

57,8 252,3 418,6 109,0 73,9 911,7
26,3 66,5 182,4 154,1 6,5 435,7
84,1 318,8 601,0 263,1 80,4 1.347,4
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Sundhedsplatformens planlagte aktiviteter for 2018 indenfor programmets oprindelige scope er
gennemført. Sundhedsplatformens regnskab for 2018, som er opgjort pr. 1. november 2018, forventes
afsluttet med et forbrug på i alt 80 mio. kr. i forhold til et budget på 96 mio. kr.
I nedesående tabel 3 ses det forventede regnskab for 2018 med et forbrug på i alt 80 mio. kr. og et
årsresultat på ca. -16 mio. kr. For et detaljeret overblik henvises til bilagets tabel I.
Tabel 3: Sundhedsplatformens regnskabsresultat for 2018
Budget
Regnskab
Merforbrug (+) /
(mio. kr.)
for 2018
for 2018
mindreforbrug (-)
Anlægsbudget
89,6
73,9
-15,7
Driftsbudget
6,5
6,5
0,0
Sundhedsplatformen i alt
96,1
80,4
-15,7

Regnskabsresultatet for 2018 kan forklares mere specifikt med udgangspunkt i budgettets tre overordnede
poster:
1. Betaling til Epic knyttet godkendelsen af driftsprøven på 69 mio. kr. - På bestyrelsesmødet den 5.
september blev Indstillingen om ”Betaling til Epic” godkendt, der vedrørte udbetaling af det
tilbageholdte kontraktligbeløb for anskaffelse af Sundhedsplatformen. Som tidligere nævnt er der
med Epic aftalt en reduktion på ca. 11 mio. kr. af milepælsbetalingen, hvilket er den primære årsag
til mindreforbruget på budgettet for 2018. Forbruget udgør herefter 58 mio. kr.
2. Modtagelse af øvrige aftalte leverancer (primært indgåede ændringsanmodninger med Epic) fra
2017 på ca. 16 mio. kr. (fordelt med 4 mio. kr. på drift og 12 mio. kr. på anlæg) Ændringsanmodninger med Epic er kontraktlige aftaler med en maksimal økonomiske rammen. Der
forventes ikke store afvigelser.
3. Udgifter forbundet med aktiviteter indenfor programmets oprindelige scope på 11 mio. kr. (fordelt
med 3 mio. kr. på drift og 9 mio. kr. på anlæg) - Sekretariatet for nedlukning af programmet har i
samarbejde med strategisk driftsledelse prioriteret de uforbrugte midler fra 2017 til yderligere
aktiviteter, som kunne tilskrives programmets scope jf. sag til SP bestyrelsen den 16. maj 2018
vedr. Godkendelse af Programmet for Sundhedsplatformens regnskab for 2017 og Programmets
budget for 2018. På denne del af programbudgettet forventes der et mindreforbrug på anlæg på
ca. 5 mio. kr. Dette skyldes dels et mindreforbrug på et budget reserveret til eventuelle udestående
betalinger fra programperioden 2014-2017 og dels, at dels at enkelte aktiviteter, der var prioriteret
af de overskydende midler i 2017, som tidligere nævnt, ikke kan nå at blive igangsat og gennemført
inden årets udgang.
RISIKOVURDERING
I.a.b.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
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I.a.b.
KOMMUNIKATIONSBEHOV
I.a.b.
SAGENS VIDERE FORLØB
Regionsrådene forventes efterfølgende orienteret om økonomiopgørelse for 2014-2018, og der vil blive
udarbejdet investeringsregnskaber i de to regioner.
SAGEN ER TIDLIGERE BEHANDLET I NEDENSTÅENDE FORA
I.a.b.
SAGEN ER GODKENDT AF
Sagen er godkendt af Pia Kopke og Per Buchwaldt.
Sagen er godkendt af økonomienhedernes budgetchefer i Region Hovedstaden ved Jette Sylow og i Region
Sjælland ved Mikkel Søndergaard.
SAGEN ER KOORDINERET MED
Sagen er koordineret mellem de to økonomifunktioner i CIMT og KIT.
BILAGSFORTEGNELSE
•
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Økonomiopgørelse for programmets implementering af Sundhedsplatformen i
regnskabsperioden 2014-2018
BILAG 1:

Tabel I: Budget og forventet regnskab for 2018 på delprojektniveau
(mio. kr.)
Anlægsbudget
Programmet
Implementering
Klinisk og Administrativ Indhold (KAI)
Teknik
Change- og Transition (CTO)

Budget for
2018

Regnskab Merforbrug (+) /
for 2018 mindreforbrug (-)

81,9
0,0
3,6
2,5
1,6

70,7
0,0
0,0
1,6
1,6

-11,2
0,0
-3,6
-0,9
0,0

Anlæg i alt

89,6

73,9

-15,7

Driftsbudget
Programmet
Implementering
Klinisk og Administrativ Indhold (KAI)
Program Management Office (PMO)
Teknik
Change- og Transition (CTO)
Drift i alt
Sundhedsplatformen i alt

4,9
0,1
0,6
0,0
0,9
0,1
6,5
96,1

4,9
0,1
0,3
0,0
1,2
0,1
6,5
80,4

0,0
0,0
-0,3
0,0
0,3
0,0
0,0
-15,7
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Tabel II: Sundhedsplatformens forbrug i årene 2014-2018 på delprogramniveau
(mio. kr.)
Anlægsbudget
Programmet
Administration (nedlagt)
Implementering
Klinisk (nedlagt)
Klinisk og Administrativ Indhold (KAI)
Teknik
Change- og Transition (CTO)
Anlæg i alt
Driftsbudget
Programmet
Administration (nedlagt)
Implementering
Klinisk (nedlagt)
Klinisk og Administrativ Indhold (KAI)
Program Management Office (PMO)
Teknik
Change- og Transition (CTO)
Drift i alt
Sundhedsplatformen i alt

2014

2015

2016

2017

2018

I alt

51,8
0,0
0,0
0,0
0,0
6,0
0,0
57,8

181,7
0,0
0,5
17,1
0,0
53,0
0,0
252,3

340,3
0,0
4,4
0,0
11,5
62,4
0,0
418,6

85,0
0,0
0,8
0,0
-1,1
22,2
2,1
109,0

70,7
0,0
0,0
0,0
0,0
1,6
1,6
73,9

729,6
0,0
5,7
17,1
10,4
145,2
3,7
911,7

23,1
0,4
0,1
0,1
0,0
0,0
2,5
0,0
26,3
84,1

20,4
0,8
5,3
10,2
0,0
0,1
29,0
0,8
66,5
318,8

104,3
0,0
6,4
0,0
29,3
0,1
35,6
6,6
182,4
601,0

99,0
0,0
5,2
0,0
35,5
0,1
10,1
4,2
154,1
263,1

4,9
0,0
0,1
0,0
0,3
0,0
1,2
0,1
6,5
80,4

251,7
1,2
17,1
10,3
65,1
0,3
78,4
11,6
435,7
1.347,4

Tabel III: Sundhedsplatformens forbrug i årene 2014-2018 fordelt mellem regionerne
Region
(mio. kr.)
Hovedstaden
Region Sjælland
i alt
Anlæg
Drift

665,2
323,3

246,5
112,4

911,7
435,7

Sundhedsplatformen i alt *

988,5

358,9

1.347,4

* Jf. samarbejdsaftale mellem regionerne fordeles udgifterne med 75% til Region Hovedstaden
og 25% til Region Sjælland. I samarbejdsaftalen er der for integrationer aftalt en anden
fordeling, hvor fælles integrationer deles 50/50, mens integrationer i én region dækkes 100% af
den pågældende region. Dette medfører, at fordelingen samlet bliver ca. 73/27.
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Tabel IV: Overblik over Sundhedsplatformens bevilling samt budgetændringer i 2014 - 2018
(mio. kr.)
Sundhedsplatformens initiale bevilling
Merbevilling
Overførsel af mindreforbrug fra 2014 til 2015
Til finansiering af ressourcer i regionerne (1)
Overførsel af mindreforbrug fra 2015 til 2016 (2)
Til finansiering af egenleverancer i regionerne (3)
Overførsel af mindreforbrug fra 2015 til 2016 (4)
PL-regulering til 2016 på 1,2 % (5)
Forbrug af programstyregruppe reserve (6)
PL-regulering til 2017 på 1,8 % (7)
Overførsel af mindreforbrug fra 2016 til 2017
Overførsel af mindreforbrug fra 2017 til 2018 (8)
Forbrug af programstyregruppereserve (9)
Tilførsel af yderligere midler fra regionerne (9)
Overførsel af merforbrug fra 2017 til 2018
Sundhedsplatformen i alt

2014
144,2
0,0
-60,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
84,1

2015
353,1
55,7
60,1
-8,0
-51,0
-12,5
-78,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
318,8

2016
404,2
79,5
0,0
-2,7
51,0
-10,6
78,5
2,5
22,9
0,0
-24,5
0,0
0,0
0,0
0,0
601,0

2017 2018
246,6
0,0
39,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-5,7
0,0
0,0
0,0
1,8
0,0
0,2
0,0
2,7
0,0
24,5
0,0
-96,6 96,6
32,0
0,0
18,0
0,0
0,5 -0,5
263,1 96,1

I alt
1.148,1
174,3
0,0
-10,7
0,0
-28,8
0,0
4,3
23,1
2,7
0,0
0,0
32,0
18,0
0,0
1.363,1

(1) Budgettet blev nedskrevet med i alt 10,7 mio. kr. (8,0 og 2,7 mio.
kr. henholdsvis i 2015 og 2016) til dækning af
ressourceomkostninger. Midlerne blev overført til regionerne, jf.
indstilling d. 4. feb.2015.
(2) Overflytning af midler fra 2015 til 2016 pga. forsinkelse /udskydelse af opgaver, jf. indstillinger d. 16. nov. og dec. 2015.
(3) Budgettet blev nedskrevet med i alt 28,8 mio. kr. (12,5, 10,6 og 5,7 mio. kr. i årene 2015 - 2017) til dækning af regionernes
egenleverancer, herunder udgifter til indkøb og drift af licenser (23,0 kr.) og etablering af uddannelseslokaler (5,8 mio. kr.), jf. indstilling
d. 23. okt. 2015.
(4) Budgetoverførsel, tidsforskydning samt budgetændring, jf. indstilling af d. 26. februar 2016.
(5) PL- regulering, jf. indstilling af 30. marts 2016. Leverandørvederlag blev ikke PL reguleret.
(6) Midlerne dækker udgifter til ændringsanmodninger til Epic (9,6 mio. kr.), til fleks og merarbejde ifm. Sundhedsplatformens
implementering (10,2 mio. kr.), til udvidelse af scope for integrationen af CareStream for Rigshospitalet (3,1 mio. kr.) i 2016 og til drift af
integrationen til CareStream (0,2 mio. kr.) i 2017 jf. indstilling af 14. okt. 2016.
(7) PL- regulering, jf. indstilling af 12. december 2016. Leverandørvederlag blev ikke PL reguleret.
(8) Udskydning af Epic-milepælsbetalinger til 2018 pga. den endelige overtagelses- og driftsprøve udføres ved udgangen af februar 2018, jf.
indstilling af 3. marts 2017.
(9) Programmets merforbrug finansieres via programstyregruppens reserve på 32 mio. kr. og via en yderligere overførsel af midler fra
regionernes budgetter på 18 mio. kr., jf. indstilling af 28. juni 2017.
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Tabel V: Overblik over Sundhedsplatformens bevilling samt budgetændringer i 2014 -2018 fordelt på drift og anlæg
(mio. kr.)
2014
2015
2016
2017
2018
I alt
Anlægsbudget
Sundhedsplatformens initiale bevilling

94,5

301,7

307,0

135,2

0,0

838,4

0,0

25,9

36,6

14,2

0,0

76,7

-36,7

30,9

0,0

5,7

0,0

0,0

Til finansiering af ressourcer i regionerne (2)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Overførsel af mindreforbrug fra 2015 til 2016 (3)

0,0

-35,7

35,7

0,0

0,0

0,0

Til finansiering af egenleverancer i regionerne (4)

0,0

-5,9

0,0

0,0

0,0

-5,9

Overførsel af mindreforbrug fra 2015 til 2016 (5)

0,0

-64,6

64,6

0,0

0,0

0,0

Budgetændring (5)

0,0

0,0

-9,0

0,0

0,0

-9,0

PL-regulering til 2016 på 1,2 % (6)

0,0

0,0

1,0

0,2

0,0

1,2

Forbrug af programstyregruppe reserve (7)

0,0

0,0

12,7

0,0

0,0

12,7

PL-regulering til 2017 på 1,8 % (8)

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

Overførsel af mindreforbrug fra 2016 til 2017

0,0

0,0

-30,0

30,0

0,0

0,0

Overførsel af mindreforbrug fra 2017 til 2018 (9)

0,0

0,0

0,0

-96,6

96,6

0,0

Forbrug af programstyregruppe reserve (10)

0,0

0,0

0,0

13,0

0,0

13,0

Tilførsel af midler yderligere fra regionerne (10)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Overførsel af merforbrug fra 2017 til 2018
Anlæg i alt
Driftsbudget

0,0
57,8

0,0
252,3

0,0
418,6

7,0
109,1

-7,0
89,6

0,0
927,4

Sundhedsplatformens initiale bevilling

49,7

51,4

97,1

111,3

0,0

309,5

0,0

29,8

42,9

25,0

0,0

97,8

-23,4

29,1

0,0

-5,7

0,0

0,0

Til finansiering af ressourcer i regionerne (2)

0,0

-8,0

-2,7

0,0

0,0

-10,7

Overførsel af mindreforbrug fra 2015 til 2016 (3)

0,0

-15,4

15,4

0,0

0,0

0,0

Til finansiering af egenleverancer i regionerne (4)

0,0

-6,6

-10,6

-5,7

0,0

-22,9

Overførsel af mindreforbrug fra 2015 til 2016 (5)

0,0

-13,9

13,9

0,0

0,0

0,0

Budgetændring (5)

0,0

0,0

9,0

0,0

0,0

9,0

PL-regulering til 2016 på 1,2 % (6)

0,0

0,0

1,6

1,5

0,0

3,1

Forbrug af programstyregruppe reserve (7)

0,0

0,0

10,2

0,2

0,0

10,4

PL-regulering til 2017 på 1,8 % (8)

0,0

0,0

0,0

2,4

0,0

2,4

Overførsel af mindreforbrug fra 2016 til 2017

0,0

0,0

5,5

-5,5

0,0

0,0

Overførsel af mindreforbrug fra 2017 til 2018 (9)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Forbrug af programstyregruppe reserve (10)
Tilførsel af yderligere midler fra regionernes
budgetter (10)

0,0

0,0

0,0

19,0

0,0

19,0

0,0

0,0

0,0

18,0

0,0

18,0

Overførsel af mindreforbrug fra 2017 til 2018
Drift i alt
Sundhedsplatformen i alt

0,0
26,3
84,1

0,0
66,5
318,8

0,0
182,4
601,0

-6,5
154,0
263,1

6,5
6,5
96,1

0,0
435,7
1.363,1

Merbevilling
Overførsel af mindreforbrug fra 2014 til 2015 (1)

Merbevilling
Overførsel af mindreforbrug fra 2014 til 2015 (1)
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(1) I budgetoverførsel fra 2014 til 2015 blev mindreforbruget ved en fejl ikke korrekt overført ift. anlæg- og driftsramme. Overførslen blev foretaget
med en difference mellem anlæg og drift på 5,7 mio. kr. Differencen i overførslen er korrigeret i 2017.
(2) Budgettet blev nedskrevet med i alt 10,7 mio. kr. (8,0 og 2,7 mio. kr. henholdsvis i 2015 og 2016) til dækning af ressourceomkostninger. Midlerne
blev overført til regionerne, jf. indstilling d. 4. feb.2015.
(3) Overflytning af midler fra 2015 til 2016 pga. forsinkelse /udskydelse af opgaver, jf. indstillinger d. 16. nov. og dec. 2015.
(4) Budgettet blev nedskrevet med i alt 28,8 mio. kr. (12,5, 10,6 og 5,7 mio. kr. i årene 2015 - 2017) til dækning af regionernes egenleverancer,
herunder udgifter til indkøb og drift af licenser (23,0 kr.) og etablering af uddannelseslokaler (5,8 mio. kr.), jf. indstilling d. 23. okt. 2015.
(5) Budgetoverførsel, tidsforskydning, samt budgetændring, jf. indstilling af d. 26. februar 2016.
(6) PL- regulering, jf. indstilling af 30. marts 2016. Leverandørvederlag, Epic reserve og risikopuljen blev ikke PL reguleret.
(7) Midlerne dækker udgifter til ændringsanmodninger til Epic (9,6 mio. kr.), til fleks og merarbejde ifm. Sundhedsplatformens implementering (10,2
mio. kr.), til udvidelse af scope for integrationen af CareStream for Rigshospitalet (3,1 mio. kr.) i 2016 og til drift af integrationen til CareStream (0,2
mio. kr.) i 2017 jf. indstilling af 14. okt. 2016.
(8) PL- regulering, jf. indstilling af 12. december 2016. Leverandørvederlag blev ikke PL reguleret.
(9) Udskydning af Epic-milepælsbetalinger til 2018 pga. den endelige overtagelses- og driftsprøve udføres ved udgangen af februar 2018, jf.
indstilling af 3. marts 2017.
(10) Programmets merforbrug finansieret via programstyregruppens reserve på 32 mio. kr. og via en yderligere overførsel af midler fra regionernes
budgetter på 18 mio. kr., jf. indstilling af 28. juni 2017.
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Bilag 1.

Driftsmålstyringsrapport november 2018
Regionsniveau
Udgivet 9. november 2018
Dataenheden, Center for Økonomi
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Driftområde
Driftsmål
Bilag 1 - Side -2 af 61
Sundhed

Tilfredshed

Nyeste
måling

Ambitionsmål

Målopfyldelse
ift.
sidste måling

Enhed

Patienttilfredshed (somatik)

Okt-18

4,6

4,5 bedre

Skala (1-5)

Patienttilfredshed (psykiatri)

Okt-18

4,2

4,5 bedre

Skala (1-5)

Patientinddragelse (somatik)

Okt-18

4,6

4,5 bedre

Skala (1-5)

Patientindragelse (psykiatri)

Okt-18

4,0

4,5 bedre

Skala (1-5)

Ventetid Akuttelefonen - andel besvaret indenfor 3 min

Okt-18

82%

90% bedre

Procent

Ventetid Akuttelefonen - andel besvaret indenfor 10 min

Okt-18

99%

100% bedre

Procent

Overholdelse af standardforløbstider i kræftpakker

Okt-18

75%

90% dårligere

Procent

Andel af elektroniske epikriser (udskrivningsbreve afsendt inden for 1 hverdag)

Okt-18

83%

90% bedre

procent

Overholdelse af udredningsretten - somatiske patienter

Okt-18

73%

100% dårligere

Procent

Overholdelse af udredningsretten - psykiatriske patienter (børn og unge)

Okt-18

72%

100% bedre

Procent

Overholdelse af udredningsretten - psykiatriske patienter (voksne)

Okt-18

92%

100% bedre

Procent

Overbelægning på medicinske afdelinger

Okt-18

0,0%

0,0% bedre

Procent

Antibiotikaforbrug - samlede forbrug (indkøb)

Okt-18

139,3

82,4 dårligere

Antibiotikaforbrug - Andel af penicilliner ift. det samlede forbrug

Okt-18

50%

70% bedre

Procent

Kliniske kvalitetsdatabaser

Sep-18

48%

80% dårligere

Procent

Overlevelse ved uventet hjertestop

Aug-18

29%

30% dårligere

Procent

Akutte genindlæggelser (somatik)

Dec-17

8,1

7,6 bedre

Tvang (antal bæltefikseringer)

Sep-18

77

44 dårligere

Produktivitet

Budgetoverholdelse økonomi (akkumuleret)

Okt-18

99,1

100,0 dårligere

Medarbejdere og
ledere

Medarbejdertrivsel - Generel tilfredshed

Jul-18

3,9

4,0 uændret

Skala (1-5)

Medarbejdertrivsel - Faglig kvalitet

Jul-18

3,9

4,0 uændret

Skala (1-5)

Medarbejdertrivsel - Åbenhed

Jul-18

3,7

4,0 uændret

Skala (1-5)

Levering

Kvalitet

Region
Hovedstaden

Nyeste
datamåned

aDDD

Procent
Antal
Indeks

Gul zone er defineret som 80% målopfyldelse

Driftsmålstyringsrapport november 2018
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Driftområde

Regional
Udvikling

Nyeste
måling

Ambitionsmål

Målopfyldelse
ift.
sidste måling

Enhed

Tilfredshed

Tilfredshed i forbindelse med V1- og V2-sagsforløb for jordforurening

Okt-18

4,1

4,0 dårligere

Indeks

Levering

Ventetid på kortlægning (V1 og V2)

Okt-18

83

80 dårligere

Procent

Strukturfondsmidler - Disponering

Okt-18

68,1

75,0 uændret

Procent

Kubikmeter beskyttet drikkevand

Okt-18

15,0

14,5 uændret

Procent

Antal skabte praktikpladser i hovedstadsregionen

Aug-18

849

800 bedre

Ekstern finansiering/eksterne indtægter til forskning og innovation

Okt-18

836,8

Ændring i CO2 udledning for Region Hovedstaden som virksomhed

Okt-18

Produktivitet

Udgift per passager i den regionale kollektive trafik

Tilfredshed

Kvalitet

Det Sociale
Område

Driftsmål

Nyeste
datamåned

962,3

Antal

dårligere

Mio. kr.

100

100 dårligere

Indeks

Jun-18

93

100 bedre

Indeks

Borgertilfredshed - Generel tilfredshed

Jul-18

4,3

3,5 bedre

Skala (1-5)

Levering

Belægningsprocent

Okt-18

96,6%

98,0% dårligere

Procent

Kvalitet

Magtanvendelser

Okt-18

15

10 bedre

Antal

Produktivitet

Budgetoverholdelse

Okt-18

98,6

100,0 bedre

Indeks

Gul zone er defineret som 80% målopfyldelse

Driftsmålstyringsrapport november 2018
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Sundhedsområdet - Driftsmålsindikatorer

Driftsmålstyringsrapport november 2018
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Patienttilfredshed (somatik)
Sundhed - Tilfredshed

Driftsmålstyringsrapport november 2018
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Patienttilfredshed (somatik)
Sundhed - Tilfredshed
Nov-16

Dec-16

Jan-17

Feb-17

Mar-17

Apr-17

Maj-17

Jun-17

Jul-17

Aug-17

Sep-17

Okt-17

Nov-17

Dec-17

Jan-18

Feb-18

Mar-18

Apr-18

Maj-18

Jun-18

Jul-18

Aug-18

Sep-18

Amager og Hvidovre Hospital

Virksomhed

4,5

4,5

4,4

4,4

4,3

4,0

4,2

4,4

4,5

4,4

4,4

4,5

4,4

4,3

4,4

4,5

4,4

4,4

4,4

4,5

4,5

4,4

4,5

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

4,6

4,5

4,5

4,4

4,4

4,5

4,2

4,2

4,7

4,6

4,4

4,4

4,3

4,4

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,6

4,6

4,1

3,9

4,3

3,9

4,1

4,5

3,4

4,3

4,2

4,2

4,4

4,3

4,5

4,5

4,3

4,3

4,2

4,5

4,3

4,5

4,5

4,4

4,6

4,6

4,6

4,7

4,6

4,5

4,5

4,6

4,6

4,6
4,6

Bornholms Hospital
Herlev og Gentofte Hospital
Hospitalerne i Nordsjælland
Rigshospitalet
Region Hovedstaden

4,5

Grøn:
Gul:
Rød:
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4,5

4,5

4,5

4,6

4,6

4,5

4,5

4,5

4,6

4,5

4,6

4,5

4,5

4,6

4,6

4,6

4,5

4,5

4,5

4,4

4,6

4,6

4,5

4,6

4,5

4,5

4,5

4,5

4,6

4,6

4,5

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,5

4,4

4,4

4,3

4,3

4,4

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,4

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

Okt-18

4,6

Opfylder ambition
>80% af ambitionsniveau
Opfylder ikke ambition (<80%)

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Udgivet 9. november 2018

Punkt nr. 8 - 4. kvartårlige rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og
ambitionsniveauer
Bilag 1 - Side -7 af 61
Patienttilfredshed (psykiatri)
Sundhed - Tilfredshed

Driftsmålstyringsrapport november 2018

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Udgivet 9. november 2018

Punkt nr. 8 - 4. kvartårlige rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og
ambitionsniveauer
Bilag 1 - Side -8 af 61
Patientinddragelse (somatik)
Sundhed - Tilfredshed

Driftsmålstyringsrapport november 2018

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Udgivet 9. november 2018

Punkt nr. 8 - 4. kvartårlige rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og
ambitionsniveauer
Bilag 1 - Side -9 af 61
Patientinddragelse (somatik)
Sundhed - Tilfredshed
Nov-16

Dec-16

Jan-17

Feb-17

Mar-17

Apr-17

Maj-17

Jun-17

Jul-17

Aug-17

Sep-17

Okt-17

Nov-17

Dec-17

Jan-18

Feb-18

Mar-18

Apr-18

Maj-18

Jun-18

Jul-18

Aug-18

Sep-18

Amager og Hvidovre Hospital

Virksomhed

4,5

4,5

4,5

4,5

4,3

4,1

4,3

4,4

4,4

4,5

4,4

4,5

4,4

4,3

4,4

4,5

4,5

4,4

4,4

4,5

4,6

4,4

4,5

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

4,6

4,5

4,5

4,4

4,4

4,5

4,2

4,2

4,7

4,6

4,5

4,4

4,4

4,4

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,6

4,5

4,5

4,6

4,2

4,1

4,3

3,9

4,3

4,3

3,7

4,4

4,3

4,3

4,5

4,4

4,6

4,6

4,4

4,6

4,3

4,4

4,3

4,5

4,5

4,4

4,6

4,5

4,7

4,7

4,5

4,6

4,5

4,5

4,6

4,7

Bornholms Hospital
Herlev og Gentofte Hospital
Hospitalerne i Nordsjælland
Rigshospitalet
Region Hovedstaden

4,6

Grøn:
Gul:
Rød:
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4,5

Okt-18

4,5

4,6

4,6

4,6

4,5

4,5

4,6

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,6

4,5

4,6

4,5

4,5

4,5

4,5

4,6

4,7

4,5

4,6

4,6

4,5

4,5

4,6

4,6

4,6

4,5

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,7

4,5

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,5

4,6

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,6

4,5

4,5

4,5

4,5

4,6

4,5

4,5

4,6

Opfylder ambition
>80% af ambitionsniveau
Opfylder ikke ambition (<80%)

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Udgivet 9. november 2018

Punkt nr. 8 - 4. kvartårlige rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og
ambitionsniveauer
Bilag 1 - Side -10 af 61
Patientindragelse (psykiatri)
Sundhed - Tilfredshed

Driftsmålstyringsrapport november 2018

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Udgivet 9. november 2018

Punkt nr. 8 - 4. kvartårlige rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og
ambitionsniveauer
Bilag 1 - Side -11 af 61
Ventetid Akuttelefonen - andel besvaret indenfor 3 min
Sundhed - Levering
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Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Udgivet 9. november 2018

Punkt nr. 8 - 4. kvartårlige rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og
ambitionsniveauer
Bilag 1 - Side -12 af 61
Ventetid Akuttelefonen - andel besvaret indenfor 10 min
Sundhed - Levering

Driftsmålstyringsrapport november 2018

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Udgivet 9. november 2018

Punkt nr. 8 - 4. kvartårlige rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og
ambitionsniveauer
Bilag 1 - Side -13 af 61
Overholdelse af standardforløbstider i kræftpakker
Sundhed - Levering

Nyeste måned indeholder ikke data fra hele måneden
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Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Udgivet 9. november 2018

Punkt nr. 8 - 4. kvartårlige rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og
ambitionsniveauer
Bilag 1 - Side -14 af 61
Overholdelse af standardforløbstider i kræftpakker
Sundhed - Levering
Jul-17

Aug-17

Sep-17

Okt-17

Nov-17

Dec-17

Jan-18

Feb-18

Mar-18

Apr-18

Maj-18

Jun-18

Jul-18

Aug-18

Sep-18

Amager og Hvidovre Hospital

Virksomhed

82%

67%

82%

88%

81%

86%

76%

87%

82%

78%

75%

87%

88%

77%

**

**

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

94%

69%

**

91%

90%

85%

82%

82%

96%

71%

94%

88%

95%

88%

64%

100%

**

**

**

**

Herlev og Gentofte Hospital

78%

79%

84%

86%

87%

87%

79%

82%

80%

72%

77%

77%

74%

67%

78%

81%

Hospitalerne i Nordsjælland

80%

75%

77%

79%

83%

76%

61%

89%

82%

90%

64%

62%

77%

69%

88%

50%

Rigshospitalet

71%

64%

79%

81%

76%

76%

62%

73%

76%

65%

68%

77%

75%

71%

78%

71%

Region Hovedstaden

75%

69%

80%

83%

80%

81%

69%

77%

79%

69%

72%

77%

76%

70%

78%

75%

Bornholms Hospital

Grøn:
Gul:
Rød:
Grå:

**

Okt-18

**

Opfylder ambition
>80% af ambitionsniveau
Opfylder ikke ambition (<80%)
Udstjernet da færre end 11 kræftforløb indgår
Nyeste måned indeholder ikke data fra hele måneden
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Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Udgivet 9. november 2018

Punkt nr. 8 - 4. kvartårlige rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og
ambitionsniveauer
Bilag 1 - Side -15 af 61 Andel af elektroniske epikriser (udskrivningsbreve afsendt inden for 1 hverdag)
Sundhed - Levering
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Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Udgivet 9. november 2018

Punkt nr. 8 - 4. kvartårlige rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og
ambitionsniveauer
Bilag 1 - Side -16 af 61 Andel af elektroniske epikriser (udskrivningsbreve afsendt inden for 1 hverdag)
Sundhed - Levering
Nov-16

Dec-16

Jan-17

Feb-17

Mar-17

Apr-17

Maj-17

Jun-17

Jul-17

Aug-17

Sep-17

Okt-17

Nov-17

Dec-17

Jan-18

Feb-18

Mar-18

Apr-18

Maj-18

Jun-18

Jul-18

Aug-18

Sep-18

Okt-18

Amager og Hvidovre Hospital

Virksomhed

85%

76%

72%

77%

73%

78%

78%

79%

78%

80%

78%

82%

70%

70%

73%

75%

79%

78%

80%

80%

79%

82%

81%

82%

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

88%

87%

83%

87%

87%

83%

83%

83%

87%

87%

88%

90%

90%

90%

92%

90%

90%

90%

90%

93%

93%

92%

92%

93%

Bornholms Hospital

87%

88%

88%

85%

75%

75%

82%

86%

86%

84%

91%

79%

90%

82%

81%

82%

92%

88%

93%

93%

90%

89%

93%

93%

Herlev og Gentofte Hospital

74%

78%

84%

81%

83%

85%

79%

78%

81%

83%

79%

79%

72%

73%

73%

75%

76%

76%

80%

82%

78%

80%

81%

84%

Hospitalerne i Nordsjælland

84%

80%

74%

78%

64%

72%

81%

86%

91%

87%

91%

90%

78%

77%

76%

80%

77%

84%

82%

83%

81%

83%

87%

86%

Region Hovedstadens Psykiatri

92%

91%

84%

91%

93%

90%

85%

80%

85%

81%

83%

80%

76%

77%

79%

77%

74%

78%

78%

79%

79%

78%

77%

78%

Rigshospitalet

52%

51%

58%

65%

66%

68%

64%

66%

67%

69%

73%

68%

67%

69%

72%

69%

69%

66%

67%

68%

62%

67%

73%

77%

Region Hovedstaden

77%

74%

74%

78%

75%

78%

77%

78%

81%

81%

81%

81%

74%

74%

76%

77%

77%

78%

79%

80%

77%

80%

82%

83%

Grøn:
Gul:
Rød:
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Opfylder ambition
>80% af ambitionsniveau
Opfylder ikke ambition (<80%)

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Udgivet 9. november 2018

Punkt nr. 8 - 4. kvartårlige rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og
ambitionsniveauer
Bilag 1 - Side -17 af 61
Overholdelse af udredningsretten - somatiske patienter
Sundhed - Levering

Nyeste måned indeholder ikke data fra hele måneden
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Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Udgivet 9. november 2018

Punkt nr. 8 - 4. kvartårlige rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og
ambitionsniveauer
Bilag 1 - Side -18 af 61
Overholdelse af udredningsretten - somatiske patienter
Sundhed - Levering
Nov-16

Dec-16

Jan-17

Feb-17

Mar-17

Apr-17

Maj-17

Jun-17

Jul-17

Aug-17

Sep-17

Okt-17

Nov-17

Dec-17

Jan-18

Feb-18

Mar-18

Apr-18

Maj-18

Jun-18

Jul-18

Aug-18

Sep-18

Okt-18

Amager og Hvidovre Hospital

Virksomhed

64%

65%

59%

70%

72%

43%

39%

34%

51%

41%

44%

51%

55%

66%

70%

76%

75%

76%

77%

78%

76%

78%

84%

80%

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

77%

77%

64%

67%

62%

55%

53%

51%

58%

48%

57%

60%

66%

70%

71%

82%

85%

79%

87%

89%

92%

83%

89%

87%

Bornholms Hospital

68%

71%

65%

64%

75%

65%

44%

55%

67%

50%

43%

44%

45%

45%

49%

54%

54%

50%

53%

62%

78%

85%

87%

86%

Herlev og Gentofte Hospital

47%

53%

54%

60%

60%

54%

46%

48%

56%

39%

50%

53%

55%

67%

68%

71%

67%

66%

66%

64%

74%

63%

69%

71%

Hospitalerne i Nordsjælland

78%

79%

69%

83%

82%

61%

47%

50%

50%

41%

46%

49%

63%

73%

74%

78%

77%

78%

76%

79%

84%

71%

77%

77%

Rigshospitalet

57%

72%

56%

58%

58%

58%

56%

60%

63%

54%

65%

59%

68%

72%

65%

73%

71%

64%

68%

67%

70%

57%

63%

60%

Region Hovedstaden

68%

69%

61%

69%

66%

57%

51%

51%

59%

45%

54%

56%

61%

69%

68%

74%

72%

70%

73%

73%

77%

68%

74%

73%

Grøn:
Gul:
Rød:

Opfylder ambition
>80% af ambitionsniveau
Opfylder ikke ambition (<80%)
Nyeste måned indeholder ikke data fra hele måneden
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Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Udgivet 9. november 2018

Punkt nr. 8 - 4. kvartårlige rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og
ambitionsniveauer
Bilag 1 - Side -19 af 61
Overholdelse af udredningsretten - psykiatriske patienter (børn og unge)
Sundhed - Levering

Nyeste måned indeholder ikke data fra hele måneden
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Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Udgivet 9. november 2018

Punkt nr. 8 - 4. kvartårlige rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og
ambitionsniveauer
Bilag 1 - Side -20 af 61
Overholdelse af udredningsretten - psykiatriske patienter (voksne)
Sundhed - Levering

Nyeste måned indeholder ikke data fra hele måneden
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Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Udgivet 9. november 2018

Punkt nr. 8 - 4. kvartårlige rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og
ambitionsniveauer
Bilag 1 - Side -21 af 61
Antibiotikaforbrug - samlede forbrug (indkøb)
Sundhed - Kvalitet
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Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Udgivet 9. november 2018

Punkt nr. 8 - 4. kvartårlige rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og
ambitionsniveauer
Bilag 1 - Side -22 af 61
Antibiotikaforbrug - samlede forbrug (indkøb)
Sundhed - Kvalitet

Nov-16

Dec-16

Jan-17

Feb-17

Mar-17

Apr-17

Maj-17

Jun-17

Jul-17

Aug-17

Sep-17

Okt-17

Nov-17

Dec-17

Jan-18

Feb-18

Mar-18

Apr-18

Maj-18

Jun-18

Jul-18

Aug-18

Sep-18

Okt-18

Amager og Hvidovre Hospital

Virksomhed

78

97

87

86

95

80

90

78

80

90

79

87

89

106

79

89

115

78

94

86

86

91

81

105

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

99

114

104

108

117

103

110

99

107

112

98

106

106

120

98

116

127

99

117

104

116

132

109

145

Bornholms Hospital

81

95

90

98

86

97

86

75

103

84

83

104

91

129

56

87

137

69

98

90

109

108

94

132

Herlev og Gentofte Hospital

103

124

96

111

104

103

102

107

112

113

108

115

101

129

101

107

125

107

114

116

125

118

112

152

Hospitalerne i Nordsjælland

67

80

70

69

67

70

63

65

65

75

67

68

71

91

68

77

87

67

73

71

83

86

75

100

Rigshospitalet

99

121

94

91

101

98

108

108

94

99

107

100

97

116

93

108

114

101

124

109

113

119

121

181

Region Hovedstaden

90

109

90

93

96

91

95

93

92

97

94

96

93

114

88

100

114

91

106

99

105

109

101

139

Grøn:
Gul:
Rød:

Driftsmålstyringsrapport november 2018

Opfylder ambition
>80% af ambitionsniveau
Opfylder ikke ambition (<80%)

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Udgivet 9. november 2018

Punkt nr. 8 - 4. kvartårlige rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og
ambitionsniveauer
Bilag 1 - Side -23 af 61
Antibiotikaforbrug - Andel af penicilliner ift. det samlede forbrug
Sundhed - Kvalitet

Driftsmålstyringsrapport november 2018

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Udgivet 9. november 2018

Punkt nr. 8 - 4. kvartårlige rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og
ambitionsniveauer
Bilag 1 - Side -24 af 61
Antibiotikaforbrug - Andel af penicilliner ift. det samlede forbrug
Sundhed - Kvalitet
Nov-16

Dec-16

Jan-17

Feb-17

Mar-17

Apr-17

Maj-17

Jun-17

Jul-17

Aug-17

Sep-17

Okt-17

Nov-17

Dec-17

Jan-18

Feb-18

Mar-18

Apr-18

Maj-18

Jun-18

Jul-18

Aug-18

Sep-18

Okt-18

Amager og Hvidovre Hospital

Virksomhed

63%

63%

64%

66%

64%

62%

57%

54%

57%

62%

61%

62%

60%

59%

65%

60%

63%

61%

63%

63%

64%

65%

64%

66%

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

62%

64%

69%

64%

63%

64%

61%

59%

58%

57%

62%

61%

61%

64%

61%

62%

59%

57%

58%

62%

58%

57%

60%

59%

Bornholms Hospital

61%

65%

65%

60%

66%

69%

61%

58%

63%

54%

60%

65%

65%

72%

61%

56%

64%

59%

67%

69%

72%

68%

64%

60%

Herlev og Gentofte Hospital

59%

63%

62%

63%

62%

61%

57%

55%

58%

56%

54%

58%

57%

60%

59%

59%

61%

59%

61%

59%

56%

57%

56%

59%

Hospitalerne i Nordsjælland

66%

68%

67%

67%

66%

62%

62%

63%

63%

65%

61%

63%

61%

65%

59%

59%

64%

64%

64%

63%

64%

64%

60%

60%

Rigshospitalet

23%

20%

21%

24%

24%

23%

21%

20%

23%

22%

19%

23%

23%

26%

21%

23%

26%

23%

25%

25%

28%

23%

27%

26%

Region Hovedstaden

51%

50%

52%

53%

51%

50%

46%

44%

48%

48%

45%

49%

48%

52%

48%

49%

52%

48%

49%

50%

50%

50%

49%

50%

Grøn:
Gul:
Rød:

Opfylder ambition
>80% af ambitionsniveau
Opfylder ikke ambition (<80%)

Det regionale ambitionsniveau er 70 %. Alle hospitaler undtagen Rigshospitalet har lokalt fastsat ambitionsniveauet til 70 %. Rigshospitalets ambitionsniveau er 35 %,
på baggrund af bl.a. hospitalets patientsammensætning. Det overvejes om der på sigt er behov for at justere det samlede regionale ambitionsniveau som konsekvens heraf.
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Sundhed - Levering
Nov-16

Dec-16

Jan-17

Feb-17

Mar-17

Apr-17

Maj-17

Jun-17

Jul-17

Aug-17

Sep-17

Okt-17

Nov-17

Dec-17

Jan-18

Feb-18

Mar-18

Apr-18

Maj-18

Jun-18

Jul-18

Aug-18

Sep-18

Okt-18

Amager og Hvidovre Hospital

Virksomhed

0,1%

0,0%

0,4%

0,0%

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,6%

0,4%

0,0%

0,4%

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Bornholms Hospital

0,0%

0,4%

0,4%

3,3%

3,0%

0,3%

1,4%

2,8%

1,3%

1,8%

7,0%

1,3%

0,7%

1,0%

1,9%

1,3%

9,3%

0,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Herlev og Gentofte Hospital

0,0%

0,0%

0,1%

0,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,3%

0,4%

0,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Hospitalerne i Nordsjælland

3,2%

4,3%

7,4%

4,6%

1,8%

1,1%

2,0%

0,7%

0,1%

1,3%

4,9%

3,7%

4,5%

5,4%

6,8%

5,5%

6,4%

3,4%

0,7%

1,4%

1,4%

1,6%

1,6%

0,3%

Rigshospitalet

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Region Hovedstaden

0,5%

0,6%

1,1%

0,8%

0,3%

0,2%

0,3%

0,2%

0,1%

0,3%

1,0%

0,6%

0,7%

0,9%

1,1%

0,9%

1,4%

0,5%

0,1%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,0%

Grøn:
Rød:

Opfylder ambition
Opfylder ikke ambition
Gul zone er ikke defineret for dette driftsmål
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Kliniske kvalitetsdatabaser
Sundhed - Kvalitet
Okt-16

Nov-16

Dec-16

Jan-17

Feb-17

Mar-17

Apr-17

Maj-17

Jun-17

Jul-17

Aug-17

Sep-17

Okt-17

Nov-17

Dec-17

Jan-18

Feb-18

Mar-18

Apr-18

Maj-18

Jun-18

Jul-18

Aug-18

Sep-18

Amager og Hvidovre Hospital

Virksomhed

48%

45%

47%

48%

45%

44%

47%

47%

47%

49%

51%

45%

43%

43%

46%

52%

51%

44%

49%

48%

45%

46%

46%

51%

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

59%

57%

57%

55%

59%

57%

58%

58%

51%

60%

58%

53%

54%

54%

58%

59%

55%

64%

60%

54%

58%

56%

54%

54%

Bornholms Hospital

55%

52%

54%

58%

52%

53%

54%

53%

59%

51%

54%

63%

57%

57%

54%

51%

50%

54%

55%

56%

54%

58%

56%

56%

Herlev og Gentofte Hospital

63%

61%

62%

61%

62%

58%

61%

63%

60%

64%

66%

63%

57%

59%

58%

56%

55%

58%

50%

49%

50%

51%

52%

53%

Hospitalerne i Nordsjælland

54%

58%

57%

62%

55%

56%

60%

58%

58%

59%

57%

61%

53%

55%

56%

57%

50%

56%

54%

53%

51%

57%

54%

55%

Region Hovedstadens Psykiatri

31%

32%

37%

37%

32%

27%

31%

37%

34%

4%

32%

27%

31%

27%

30%

27%

27%

31%

32%

26%

30%

32%

23%

27%

Rigshospitalet

62%

62%

62%

65%

69%

68%

68%

63%

67%

62%

58%

63%

55%

55%

57%

56%

56%

54%

56%

55%

54%

56%

58%

54%

Region Hovedstaden

55%

55%

54%

53%

56%

53%

55%

55%

53%

53%

56%

56%

48%

51%

52%

48%

48%

47%

45%

46%

46%

49%

49%

48%

Grøn:
Gul:
Rød:
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Overlevelse ved uventet hjertestop
Sundhed - Kvalitet
Virksomhed

Sep-17

Okt-17

Jan-18

Feb-18

Mar-18

Amager og Hvidovre Hospital

0%

0%

0%

29%

33%

25%

0%

0%

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

0%

33%

14%

50%

0%

0%

0%

---

---

---

---

---

0%

Herlev og Gentofte Hospital

8%

25%

18%

15%

26%

Hospitalerne i Nordsjælland

20%

38%

0%

17%

Rigshospitalet

43%

28%

47%

Region Hovedstaden

22%

26%

24%

Bornholms Hospital

Grøn:
Gul:
Rød:
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Nov-17 Dec-17

Apr-18 Maj-18

Jun-18

Jul-18

Aug-18

100%

25%

0%

50%

25%

13%

25%

60%

67%

---

---

---

---

---

---

0%

17%

8%

25%

0%

25%

40%

22%

50%

50%

14%

0%

20%

20%

0%

37%

25%

24%

35%

44%

15%

50%

33%

29%

31%

23%

19%

28%

23%

16%

23%

30%

29%

Opfylder ambition
>80% af ambitionsniveau
Opfylder ikke ambition (<80%)
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Akutte genindlæggelser (somatik)
Sundhed - Kvalitet
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Akutte genindlæggelser (somatik)
Sundhed - Kvalitet
Jan-16

Feb-16

Mar-16

Apr-16

Maj-16

Jun-16

Jul-16

Aug-16

Sep-16

Okt-16

Nov-16

Dec-16

Jan-17

Feb-17

Mar-17

Apr-17

Maj-17

Jun-17

Jul-17

Aug-17

Sep-17

Okt-17

Nov-17

Dec-17

Amager og Hvidovre Hospital

Virksomhed

6,2%

6,8%

6,9%

7,3%

6,5%

7,1%

7,6%

6,8%

6,6%

6,8%

6,8%

7,5%

7,7%

8,0%

8,7%

8,6%

9,4%

8,5%

9,0%

8,3%

8,7%

9,3%

9,1%

10,1%

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

7,2%

7,7%

9,2%

8,0%

8,8%

9,0%

11,0%

8,9%

7,9%

9,8%

8,2%

9,7%

9,3%

10,0%

8,6%

10,2%

8,9%

9,6%

9,8%

8,9%

7,4%

8,8%

9,1%

8,9%

Bornholms Hospital

11,2%

11,9%

9,1%

8,6%

11,7%

8,6%

9,5%

12,4%

9,9%

10,9%

10,4%

8,8%

8,2%

7,0%

6,5%

1,8%

2,3%

3,2%

1,3%

3,2%

0,4%

2,5%

1,4%

2,3%

Herlev og Gentofte Hospital

3,2%

4,2%

3,8%

4,0%

4,3%

8,7%

9,8%

9,0%

7,9%

8,6%

6,5%

6,4%

6,3%

6,7%

7,4%

8,1%

7,4%

7,1%

7,8%

7,0%

7,1%

7,8%

7,9%

8,0%

Hospitalerne i Nordsjælland

9,4%

9,5%

9,9%

10,0%

9,1%

10,5%

10,0%

9,5%

9,8%

9,3%

9,5%

9,5%

9,7%

9,4%

10,4%

11,1%

11,2%

10,7%

11,4%

9,8%

10,6%

9,5%

9,6%

7,9%

Rigshospitalet

3,7%

3,5%

3,9%

3,5%

3,8%

3,9%

4,7%

4,0%

3,5%

3,7%

4,8%

6,0%

4,9%

4,4%

4,5%

5,0%

5,1%

5,7%

6,3%

4,6%

5,4%

5,1%

4,5%

5,3%

Region Hovedstaden

5,8%

6,2%

6,5%

6,4%

6,4%

7,7%

8,5%

7,6%

7,1%

7,5%

7,1%

7,6%

7,4%

7,6%

7,9%

8,5%

8,3%

8,1%

8,7%

7,6%

7,8%

8,1%

8,0%

8,1%

Grøn:
Gul:
Rød:
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Opfylder ambition
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Tvang (antal bæltefikseringer)
Sundhed - Kvalitet
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Medarbejdertrivsel - Generel tilfredshed
Region Hovedstaden - Medarbejdere og ledere

I hvilken grad er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning?
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Medarbejdertrivsel - Generel tilfredshed
Region Hovedstaden - Medarbejdere og ledere
Virksomhed

Grøn:
Gul:
Rød:

1.kvt-18

2.kvt-18

3.kvt-18

Bornholms Hospital

3,7

3,7

3,6

Herlev og Gentofte Hospital

3,9

3,9

3,9

Rigshospitalet

3,8

3,8

3,8

Region Hovedstadens Psykiatri

3,9

3,9

3,9

Region Hovedstadens Apotek

3,9

3,9

3,8

Den Sociale Virksomhed

4,0

4,0

3,9

Region Hovedstadens Akutberedskab

3,8

3,8

3,7

Region Hovedstaden

3,9

3,9

3,9

Amager og Hvidovre Hospitaler

3,8

3,8

3,8

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

3,9

3,9

3,9

Koncerncentre samlet

3,8

3,8

3,8

Nordsjællands Hospital

3,9

3,9

3,9

Steno Diabetes Center Copenhagen

4,0

4,0

4,0

Opfylder ambition
>80% af ambitionsniveau
Opfylder ikke ambition (<80%)

I hvilken grad er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning?
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Medarbejdertrivsel - Faglig kvalitet
Region Hovedstaden - Medarbejdere og ledere

I hvilken grad er du tilfreds med den faglige kvalitet af det arbejde, du og dine kolleger udfører?
(Fokus er på det arbejde, I udfører lokalt fx i jeres team, afsnit, enhed eller lignende)
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Medarbejdertrivsel - Faglig kvalitet
Region Hovedstaden - Medarbejdere og ledere
Virksomhed

Grøn:
Gul:
Rød:

1.kvt-18

2.kvt-18

3.kvt-18

Bornholms Hospital

3,6

3,6

3,6

Herlev og Gentofte Hospital

3,8

3,8

3,8

Rigshospitalet

4,0

4,0

4,0

Region Hovedstadens Psykiatri

3,8

3,8

3,8

Region Hovedstadens Apotek

4,0

4,0

3,9

Den Sociale Virksomhed

3,9

3,9

3,9

Region Hovedstadens Akutberedskab

3,9

3,9

3,9

Region Hovedstaden

3,9

3,9

3,9

Amager og Hvidovre Hospitaler

3,9

3,9

3,9

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

3,8

3,8

3,8

Koncerncentre samlet

3,9

3,9

3,9

Nordsjællands Hospital

3,8

3,8

3,8

Steno Diabetes Center Copenhagen

4,2

4,2

4,2

Opfylder ambition
>80% af ambitionsniveau
Opfylder ikke ambition (<80%)

I hvilken grad er du tilfreds med den faglige kvalitet af det arbejde, du og dine kolleger udfører?
(Fokus er på det arbejde, I udfører lokalt fx i jeres team, afsnit, enhed eller lignende)
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Medarbejdertrivsel - Åbenhed
Region Hovedstaden - Medarbejdere og ledere

I hvilken grad kan du trygt udtrykke din mening om forhold på din arbejdsplads?
(Fokus er lokalt fx i dit team, afsnit eller lignende)
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Medarbejdertrivsel - Åbenhed
Region Hovedstaden - Medarbejdere og ledere
Virksomhed

Grøn:
Gul:
Rød:

1.kvt-18

2.kvt-18

3.kvt-18

Bornholms Hospital

3,6

3,6

3,5

Herlev og Gentofte Hospital

3,7

3,7

3,7

Rigshospitalet

3,7

3,7

3,7

Region Hovedstadens Psykiatri

3,8

3,8

3,8

Region Hovedstadens Apotek

3,8

3,8

3,7

Den Sociale Virksomhed

3,8

3,8

3,8

Region Hovedstadens Akutberedskab

3,5

3,5

3,5

Region Hovedstaden

3,7

3,7

3,7

Amager og Hvidovre Hospitaler

3,7

3,7

3,7

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

3,7

3,7

3,8

Koncerncentre samlet

3,8

3,8

3,8

Nordsjællands Hospital

3,7

3,7

3,7

Steno Diabetes Center Copenhagen

4,0

4,0

3,9

Opfylder ambition
>80% af ambitionsniveau
Opfylder ikke ambition (<80%)

I hvilken grad kan du trygt udtrykke din mening om forhold på din arbejdsplads?
(Fokus er lokalt fx i dit team, afsnit eller lignende)
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Virksomhed

Jan-18

Feb-18

Mar-18

Jun-18

Jul-18

93,5

95,9

96,7

98,0

97,9

95,7

96,3

98,4

98,1

97,2

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

100,9

97,1

95,0

93,8

94,3

94,8

94,2

93,8

93,4

93,6

Bornholms Hospital

106,3

95,6

97,0

99,7

101,1

101,7

101,8

101,3

100,2

99,9

Herlev og Gentofte Hospital

107,6

101,6

102,6

101,5

101,5

101,0

101,2

100,6

100,7

101,4

Hospitalerne i Nordsjælland

94,9

93,4

93,5

93,2

94,4

94,9

95,0

95,0

95,7

96,1

Region Hovedstadens Akutberedskab

74,2

83,3

89,1

101,4

89,4

93,5

98,9

95,4

96,4

100,2

Region Hovedstadens Psykiatri

91,7

92,0

93,7

95,1

97,0

97,9

97,9

96,3

95,9

99,1

101,0

100,6

102,1

99,8

99,8

101,0

100,8

100,0

99,6

100,5

Steno Diabetes Center Copenhagen

77,8

81,3

63,0

81,8

88,7

105,4

103,8

104,8

100,3

103,5

Region Hovedstaden

98,7

97,5

98,4

98,1

98,2

98,6

98,8

98,3

98,1

99,1

Amager og Hvidovre Hospital

Rigshospitalet

Grøn:
Gul:
Rød:

Apr-18 Maj-18

Aug-18 Sep-18

Okt-18

Opfylder ambition
>80% af ambitionsniveau
Opfylder ikke ambition (<80%)

Center for IT, Medico og Telefoni’s data er behæftet med usikkerhed. Center for Økonomi er ved at udrede problemet i driftmålets datagrundlag.

Driftsmålstyringsrapport november 2018

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Udgivet 9. november 2018

Punkt nr. 8 - 4. kvartårlige rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og
ambitionsniveauer
Bilag 1 - Side -42 af 61

Regional Udvikling - Driftsmålsindikatorer
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Tilfredshed i forbindelse med V1- og V2-sagsforløb for jordforurening
Regional Udvikling - Tilfredshed
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Ventetid på kortlægning (V1 og V2)
Regional Udvikling - Levering
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Strukturfondsmidler - Disponering
Regional Udvikling - Levering
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Kubikmeter beskyttet drikkevand
Regional Udvikling - Levering

Målt som % del af kubikmeter beskyttet drikkevand, hvor 100 % drikkevand i jordplanens indsatsområde skal være beskyttet i 2025
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Antal skabte praktikpladser i hovedstadsregionen
Regional Udvikling - Levering
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Ekstern finansiering/eksterne indtægter til forskning og innovation
Regional Udvikling - Kvalitet
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Ekstern finansiering/eksterne indtægter til forskning og innovation
Regional Udvikling - Kvalitet
Aug-17

Sep-17

Okt-17

Nov-17

Dec-17

Jan-18

Feb-18

Mar-18

Apr-18

Maj-18

Jun-18

Jul-18

Aug-18

Sep-18

Okt-18

Amager og Hvidovre Hospital

Virksomhed

49.299 tkr.

58.982 tkr.

62.544 tkr.

68.032 tkr.

77.654 tkr.

4.642 tkr.

11.916 tkr.

17.883 tkr.

25.610 tkr.

34.757 tkr.

37.794 tkr.

42.778 tkr.

46.618 tkr.

58.414 tkr.

61.626 tkr.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

56.597 tkr.

66.622 tkr.

72.672 tkr.

85.033 tkr.

117.236 tkr.

-882 tkr.

10.248 tkr.

17.734 tkr.

29.807 tkr.

38.441 tkr.

50.070 tkr.

49.880 tkr.

61.330 tkr.

75.306 tkr.

75.987 tkr.

Herlev og Gentofte Hospital

104.371 tkr.

114.045 tkr.

122.409 tkr.

135.935 tkr.

157.827 tkr.

20.674 tkr.

35.144 tkr.

41.470 tkr.

48.058 tkr.

78.340 tkr.

86.650 tkr.

95.795 tkr.

108.621 tkr.

121.376 tkr.

130.210 tkr.

Hospitalerne i Nordsjælland

12.098 tkr.

15.849 tkr.

16.364 tkr.

17.288 tkr.

21.174 tkr.

115 tkr.

390 tkr.

2.325 tkr.

4.131 tkr.

4.793 tkr.

5.239 tkr.

9.262 tkr.

9.296 tkr.

10.072 tkr.

12.285 tkr.

35.155 tkr.

40.598 tkr.

40.978 tkr.

64.108 tkr.

68.431 tkr.

3.482 tkr.

8.856 tkr.

9.031 tkr.

14.642 tkr.

21.140 tkr.

21.172 tkr.

22.083 tkr.

26.319 tkr.

30.842 tkr.

31.217 tkr.

404.082 tkr.

443.381 tkr.

485.226 tkr.

536.789 tkr.

609.086 tkr.

31.780 tkr.

76.229 tkr.

140.932 tkr.

188.724 tkr.

236.139 tkr.

275.826 tkr.

335.792 tkr.

365.749 tkr.

416.473 tkr.

467.447 tkr.

4.236 tkr.

12.059 tkr.

26.945 tkr.

29.552 tkr.

40.694 tkr.

42.265 tkr.

45.391 tkr.

48.639 tkr.

56.637 tkr.

148.479 tkr.

242.894 tkr.

339.377 tkr.

444.622 tkr.

518.904 tkr.

599.316 tkr.

664.783 tkr.

762.581 tkr.

836.870 tkr.

Region Hovedstadens Akutberedskab
Region Hovedstadens Psykiatri
Rigshospitalet

123 tkr.

1.457 tkr.

Steno Diabetes Center Copenhagen
Region Hovedstaden

663.506 tkr.

Grøn:
Gul:
Rød:
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741.432 tkr.

802.480 tkr.

918.430 tkr.

1.074.838 tkr.

59.812 tkr.

1.457 tkr.

Opfylder ambition
>80% af ambitionsniveau
Opfylder ikke ambition (<80%)
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Ændring i CO udledning for Region Hovedstaden som virksomhed
2

Regional Udvikling - Kvalitet

Indeks er beregnet som CO 2 udledning fra elforbruget i forhold til niveauet i 2013
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Ændring i CO udledning for Region Hovedstaden som virksomhed
2

Regional Udvikling - Kvalitet
Virksomhed

Jan-17

Feb-17

Mar-17

Apr-17

Maj-17

Jun-17

Jul-17

Aug-17

Sep-17

Okt-17

Nov-17

Dec-17

Jan-18

Feb-18

Mar-18

Apr-18

Maj-18

Jun-18

Jul-18

Aug-18

Sep-18

Okt-18

104

94

101

94

99

96

98

101

99

103

102

103

105

93

104

94

95

90

95

98

91

95

99

89

96

88

93

88

87

92

91

97

95

97

100

90

98

91

93

92

99

96

91

97

Bornholms Hospital

110

95

103

92

96

98

101

98

78

103

99

102

114

98

106

91

98

96

106

114

98

101

Herlev og Gentofte Hospital

108

98

106

98

107

107

108

114

106

108

106

107

110

98

108

100

109

112

118

116

106

108

Hospitalerne i Nordsjælland

82

79

88

81

84

84

82

88

84

87

85

87

89

79

86

84

87

85

90

90

87

90

Koncerncentrene

70

62

65

51

56

51

49

54

54

57

58

56

58

50

55

47

48

48

48

52

47

55

Amager og Hvidovre Hospital
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Region Hovedstadens Psykiatri

96

89

93

82

81

75

75

78

83

90

90

94

96

84

90

80

76

73

73

77

76

82

Rigshospitalet

106

93

107

99

104

100

99

105

100

105

104

104

106

94

103

99

102

99

102

105

98

104

Region Hovedstaden

103

92

101

93

99

96

96

101

97

101

100

101

104

92

101

94

98

97

101

103

95

100

Grøn:
Gul:
Rød:

Opfylder ambition
>80% af ambitionsniveau
Opfylder ikke ambition (<80%)
Indeks er beregnet som CO2 udledning fra elforbruget i forhold til niveauet i 2013
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Udgift per passager i den regionale kollektive trafik
Regional Udvikling - Produktivitet
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Den Sociale Virksomhed - Driftsmålsindikatorer
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Borgertilfredshed - Generel tilfredshed
Det Sociale Område - Tilfredshed

Alt i alt, er du tilfreds med at være her?
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Borgertilfredshed - Generel tilfredshed
Det Sociale Område - Tilfredshed

Virksomhed

3.kvt-15

4.kvt-15

1.kvt-16

2.kvt-16

3.kvt-16

4.kvt-16

Børneungecenter for Rehabilitering
Center for forsorg og behandling

1.kvt-17

2.kvt-17

3.kvt-17

3,7
4,4

4,2

3,6

4,4

4,0

3,5

Hulegården

4,0

4.kvt-17

1.kvt-18

3,7
3,9

4,2

4,0

3,9

3,6

4,3

4,1

Jonstrupvang

2.kvt-18

3.kvt-18

5,0

4,3

4,2

4,2
4,1

4,5

4,5

4,5

4,1

3,4

3,9

Lunden

3,4

3,2

3,8

3,8

3,7

3,7

Orion

3,6

3,8

3,7

4,2

2,9

3,7

4,0

4,2

4,0

4,3

3,9

4,0

3,6

4,3

4,6

3,3

4,3

3,7

4,3

4,4

4,0

4,4

4,4

4,8

4,5

4,8

Røde Kors Herberg for Kvinder

4,0

3,9

4,1

4,5

Skovvænget

3,3

Solgaven

3,7

4,9

Solvang

3,8

3,8

4,0

4,0

3,7

4,1

3,9

4,1

4,5

4,6

4,8

Svendebjerggård

4,1

3,2

4,5

3,7

4,0

3,6

3,7

3,6

3,9

4,2

4,5

4,3

3,9

Den Sociale Virksomhed

4,2

3,9

3,8

4,3

3,7

3,8

3,8

4,1

3,7

4,0

4,2

4,2

4,3

Alt i alt, er du tilfreds med at være her?
Grøn:
Gul:
Rød:
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Belægningsprocent
Det Sociale Område - Levering
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Belægningsprocent
Det Sociale Område - Levering
Virksomhed
Lunden

Jan-18

Feb-18

Mar-18

Apr-18

Maj-18

Jun-18

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

98,4%

98,5%

Jul-18
96,2%

Aug-18

Sep-18

Okt-18

97,2%

98,0%

98,5%

Orion

99,0% 100,9% 100,9% 100,9% 100,9% 100,9%

99,2% 100,0% 100,0% 100,0%

Skovvænget

93,3%

93,3%

90,5%

88,3%

90,5%

89,1%

90,8%

90,8%

90,8%

90,8%

100,0%

94,4%

89,0%

89,1%

86,8%

86,8%

88,2%

88,2%

88,2%

87,6%

99,7%

94,4%

94,4%

94,6%

93,7%

93,7%

93,7%

93,7%

93,7%

93,7%

110,0% 107,6% 116,0% 115,4% 111,8% 110,8% 102,5%

97,2%

90,9%

86,7%

3kløveren
Bredegaard
Børnecenter for Rehabilitering
Dansk Røde Kors Natherberg for Kvinder

90,0%

96,6%

99,6%

97,2%

99,5%

99,5%

99,4%

98,2%

99,4%

99,2%

100,0%

98,2%

98,5%

98,8% 100,4%

99,4%

99,4%

99,3%

99,5%

99,3%

Hulegården

97,6%

99,6%

97,8%

97,8%

96,6%

96,6%

96,6%

96,6%

96,6%

Jonstrupvang

98,7% 100,4% 100,4% 102,7% 102,4% 101,4% 102,5% 102,5% 102,5% 102,5%

Geelsgårdsskolen

99,8%

Kamager

100,0%

95,5%

95,5%

95,5%

95,5%

95,5%

95,5%

95,5%

95,5%

95,5%

Lyngdal

100,0%

94,3%

97,0%

97,0%

97,0%

97,0%

97,0%

97,0%

97,0%

97,0%

Nordsjællands Misbrugscenter

99,0% 107,5%

99,3%

96,0% 102,1% 101,0%

99,4%

Nødebogård

99,1%

93,2%

91,1%

89,9%

Rønnegård

97,5%

Solgaven

98,0%

95,5%

95,0%

96,1%

103,4%

97,5%

98,1%

98,1% 100,4% 100,5% 100,7% 101,3% 102,4% 102,4%

Sølager

88,0%

99,4%

94,2%

89,3%

85,8%

95,6%

86,9%

84,0%

86,2%

85,9%

Den Sociale Virksomhed

98,5%

98,9%

98,0%

97,5%

98,4%

97,8%

97,3%

97,3%

97,4%

96,6%

Svendebjerggård

Grøn:
Gul:
Rød:
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92,3%

91,6%

90,4%

100,3% 101,0% 100,2%
91,8%

91,7%

91,3%

114,4% 112,5% 109,7% 107,6% 101,9% 103,4% 103,2% 102,8% 102,8%
96,5%

96,4%

97,3%

96,7%

96,4%

96,5%

Opfylder ambition
>80% af ambitionsniveau
Opfylder ikke ambition (<80%)
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Magtanvendelser
Det Sociale Område - Kvalitet
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Magtanvendelser
Det Sociale Område - Kvalitet
Nov-16

Dec-16

Jan-17

Feb-17

Mar-17

Apr-17

Maj-17

Jun-17

Jul-17

Aug-17

Sep-17

Okt-17

Nov-17

Dec-17

Jan-18

Feb-18

Mar-18

Apr-18

Maj-18

Jun-18

Jul-18

Aug-18

Sep-18

Okt-18

Lunden

Virksomhed

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0

0

0

Orion

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

0

1

0

1

0

0

0

Skovvænget

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3kløveren

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

2

2

0

1

0

0

0

1

2

3

4

Bredegaard

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

Børnecenter for Rehabilitering

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Geelsgårdsskolen

2

0

0

1

0

0

0

2

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

4

0

0

27

0

3

Hulegården

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

1

1

0

Jonstrupvang

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamager

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Lyngdal

0

2

0

1

2

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

2

1

2

0

1

1

0

0

0

Nødebogård

5

1

1

0

7

1

0

0

1

0

3

2

0

8

2

0

0

1

0

0

7

17

17

5

Rønnegård

3

0

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

3

0

0

0

2

Solgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

6

3

10

5

4

4

3

0

2

8

0

0

6

0

8

1

1

4

2

0

9

2

1

11

10

6

13

16

7

5

8

4

6

13

5

5

16

7

10

5

7

11

10

12

57

23

15

Sølager
Den Sociale Virksomhed

Grøn:
Gul:
Rød:

Driftsmålstyringsrapport november 2018

Opfylder ambition
>80% af ambitionsniveau
Opfylder ikke ambition (<80%)
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Bilag 1 - Side -60 af 61
Budgetoverholdelse
Det Sociale Område - Produktivitet
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Budgetoverholdelse
Det Sociale Område - Produktivitet
Virksomhed

Jan-18

Feb-18

Mar-18

100,0

99,5

99,0

99,1

98,8

98,9

98,9

97,4

97,4

98,3

96,5

96,4

97,3

99,2

98,2

98,7

98,5

99,1

99,1

99,7

100,0

91,8

92,4

97,9

97,9

96,9

97,7

97,7

97,7

96,5

3kløveren

99,8

96,4

97,6

97,3

97,3

98,3

97,5

98,0

98,0

97,5

Bredegaard

99,6

99,1

98,7

99,0

99,0

100,5

101,0

102,9

102,9

103,7

Børnecenter for Rehabilitering

101,0

100,4

98,7

97,6

98,8

94,6

92,9

90,0

90,0

94,7

Dansk Røde Kors Natherberg for Kvinder

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

98,5

100,0

100,0

96,4

99,6

95,7

95,2

100,0

98,1

99,0

99,2

98,1

98,1

97,7

Hulegården

100,0

101,8

100,2

100,5

99,1

100,2

98,2

98,3

98,3

97,4

Jonstrupvang

100,0

100,0

99,8

99,9

99,8

99,8

99,9

99,9

99,9

99,6

99,4

100,0

100,0

100,2

100,0

99,2

99,8

99,1

99,1

99,1

101,5

100,0

100,0

100,0

100,4

99,8

98,6

101,4

101,4

100,9

Lyngdal

99,7

98,7

97,8

96,2

96,6

99,0

98,3

98,0

98,0

97,3

Nordsjællands Misbrugscenter

97,1

98,6

97,2

97,4

99,3

97,5

98,2

98,2

98,2

97,0

Nødebogård

93,7

95,3

95,7

99,8

99,4

99,7

99,9

100,1

100,1

100,1

Rønnegård

96,5

98,2

97,3

100,8

100,8

100,9

100,9

100,1

100,1

101,8

Solgaven

98,7

98,7

98,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

98,7

Svendebjerggård

100,0

95,5

96,4

88,5

100,0

91,8

91,4

89,6

89,6

90,6

Sølager

100,0

100,1

99,4

99,3

99,6

98,0

97,6

96,0

96,0

96,1

98,8

97,9

97,6

99,1

99,0

99,0

98,9

98,7

98,7

98,6

Lunden
Orion
Skovvænget

Geelsgårdsskolen

Kamager
Kommunikationscenteret

Den Sociale Virksomhed

Grøn:
Gul:
Rød:

Driftsmålstyringsrapport november 2018

Apr-18 Maj-18

Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18

Okt-18

Opfylder ambition
>80% af ambitionsniveau
Opfylder ikke ambition (<80%)
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ambitionsniveauer
Center for Økonomi
Bilag 2 - Side -1 af 1

Bilag 2

]

Læsevejledning til regional driftsmålstyringsrapport
I det følgende gives en kort læsevejledning til regionens driftsmålstyringsrapport.
Grafer
Seriediagrammer udgør det generelle koncept for afbildning af data. Enkelte af graferne afbildes
som søjlediagrammer. Dette skyldes især, at de pågældende data ikke er uafhængige dataserier
og derfor ikke bør afbildes som seriediagrammer. Søjler som repræsenterer værdier, som
opfylder ambitionsmålet, farves grønne, mens søjler som ikke opfylder målet farves røde.
I både seriediagrammer og søjlediagrammer vises det politisk besluttede ambitionsmål.
Median
I seriediagrammerne vises medianen.
Farvemarkering
På hospitalsniveau viser driftsmålsrapporten en grøn, en gul og en rød zone. Disse bruges
afhængig af målopfyldelse for driftsmålet. For driftsmål, der opfylder ambitionsniveauet er
anvendt grøn farve. Kriteriet for gul farvning er at målopfyldelsen er over 80%, men stadig ikke
er opfyldt. Er målopfyldelsen på under 80 % farves værdierne røde. Enkelte værdier kan ikke
farvelægges (f.eks. hvor der ikke er fastlagt et ambitionsniveau).
Oversigtstabel:
De to første sider af driftsmålsrapporteringen anvendes til en oversigt over alle driftsmål.
Her afbildes målopfyldelsen for de enkelte driftsmål, og nyeste værdi i forhold til næstnyeste.
Dette er kun en indikation af hvordan det går og ikke en vurdering, som kan stå alene.
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Punkt nr. 8 - 4. kvartårlige rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og
EMN-2017-00146
Sagsbehandler: FRW
ambitionsniveauer
08. oktober 2018
Bilag 3 - Side -1 af 25
Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet
I det følgende præsenteres de indikatorer, som indgår i aftalen om de nationale mål, som blev lanceret på
Danske Regioners generalforsamling i april 2016 og publiceret d. 29. april 2016.

Forklaring af formatet
I det aftalte koncept for fællesregionale nøgle for de nationale mål er der lagt vægt på at præsentere
indikatorerne, så man kan adressere de områder, som regionerne og regeringen har sat fokus på, om at
mindske forskelle på tværs af regioner og sikre progression både nationalt og regionalt. For hver enkelt
indikator vises:
•

Udvikling over tid for de fem regioner og hele landet i én graf

•

Afstand til bedste resultat i seneste måling og for et år siden - hvor tallene umiddelbart er
tilgængelige, angives volumen

•

Det aktuelle niveau i alle regioner i tal

•

Standarder angives på indikatorer, hvor regionerne sammen har sat et måltal.

På næste side ses en forklaring af formatet.

1

Opdaterede nøgletal pr. oktober 2018
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Forklaring af format:

Pilen angiver den
ønskede
udviklingsretning

klaring af formatet

Prik viser ”afstand til bedste” aktuelt
Streg viser hvor meget man henter ind
eller lægger afstand til bedste
sammenlignet med for et år siden
Streg før prik=man henter ind på bedste
Prik før streg= man lægger afstand

Fremhævede
punkter angiver
sammenligningstidspunktet for et år
siden.

Hver region har
sin egen farve.
Hele landet er
vist med sort

Pilen angiver den
faktiske
udviklingsretning set
over et år – pilen er
grøn, hvis det går den
rigtige vej (ellers grå)
Prik under pile viser
udviklingen i afstand
fra top til bund og er
grøn hvis den er
uændret eller faldet
(ellers grå)

For information og dokumentation af de enkelte indikatorer, følg linket her.

2
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Bedre sammenhængende patientforløb

Anm: Indikatoren afspejler en ny genindlæggelsesdefinition.

Ventetid til
3
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Bilag 3 - Side -7 af 25
Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
Akutte indlæggelser blandt borgere med KOL

Akutte indlæggelser blandt borgere med diabetes type 2

7

Opdaterede nøgletal pr. oktober 2018

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Punkt nr. 8 - 4. kvartårlige rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og
ambitionsniveauer
Bilag 3 - Side -8 af 25

8

Opdaterede nøgletal pr. oktober 2018

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Punkt nr. 8 - 4. kvartårlige rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og
ambitionsniveauer
Bilag 3 - Side -9 af 25

9

Opdaterede nøgletal pr. oktober 2018

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Punkt nr. 8 - 4. kvartårlige rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og
ambitionsniveauer
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Forbedret overlevelse og patientsikkerhed
5-års kræftoverlevelse (køns- og aldersstandardiseret)

Hjertedødelighed pr. 100.000 indbygger
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Bilag 3 - Side -11 af 25
Bakteriæmi (blodforgiftning) pr. 10.000 risikodøgn

difficile (alvorlig diarré) pr. 100.000 borger

11
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Anm: Indikatoren viser andelen af patienter, som overlever mindst 30 dage efter et uventet hjertestop på et hospital. Den
kliniske kvalitetsstandard er 30 procent. Region Hovedstadens opgjorde indtil 2017 indikatoren med en anden metode
og har derfor kun data for 2017.

12
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Behandling af høj kvalitet
Indikator for tvang – indlagte, der bæltefikseres

Opfyldelse af kvalitetsstandarder i kliniske kvalitetsdatabaser

13

Opdaterede nøgletal pr. oktober 2018

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Punkt nr. 8 - 4. kvartårlige rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og
ambitionsniveauer
Bilag 3 - Side -14 af 25
Hurtig udredning og behandling
Ventetid i dage til planlagt operation
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Ventetid i dage i voksenpsykiatri

Anm.: Ventetid er ventetid i dage til første besøg – det kan enten være til udredning eller behandling.

15
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Anm.: Søjlerne i figuren herover summerer ikke nødvendigvis til 100 procent på grund af afrundinger.

16
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Anm.: Søjlerne i figuren herover summerer ikke nødvendigvis til 100 procent på grund af afrundinger.

17
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Anm.: Søjlerne i figuren herover summerer ikke nødvendigvis til 100 procent på grund af afrundinger.
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Bilag 3 - Side -20 af 25
Øget patientinddragelse
Patientoplevet tilfredshed
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Patientoplevet inddragelse
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Bilag 3 - Side -23 af 25
Flere sunde leveår

Daglige rygere
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Bilag 3 - Side -24 af 25
Mere effektivt sundhedsvæsen
Gennemsnitlig liggetid pr. indlæggelse, dage

Produktivitetsvækst

Anm.: Grafen viser den årlige tilvækst i produktiviteten i regionerne, dvs. den yderligere forbedring, der er opnået i hvert
enkelt år, og et fald fra år til år udtrykker således alene et fald i stigningstakten og ikke i et fald i produktivitet.
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Opdateringsinformation
Nøgletallene er senest opdateret med tal for 1. kvartal 2018, hvis ikke andet er markeret, på følgende
indikatorer:
Bedre sammenhængende patientforløb
•

Akutte somatiske genindlæggelser

•

Akutte psykiatriske genindlæggelser

•

Færdigbehandlingsdage (somatik)

•

Ajourføring af FMK i almen praksis

Forbedret overlevelse og patientsikkerhed
•

Sygehusinfektioner

Hurtig udredning og behandling
•

Ventetid til operation

•

Ventetid til psykiatrien

•

Udredningsret i somatikken

•

Udredningsret i psykiatrien

•

Overholdelse af standardforløbstiden for kræftpakker

25
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Bilag 4 - Side -1 af 6

Løbende trivselsmåling
- Q4 2018
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Bilag 4 - Side -2 af 6

Region H samlet svarfordeling

Gnsn. Score (mål)
I hvilken grad er du tilfreds med den faglige kvalitet af det arbejde, du og dine kolleger udfører?(Fokus er på det arbejde, I udfører lokalt fx i jeres team, afsnit, enhed eller lign.)

3,9 (4)

I hvilken grad er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

3,9 (4)

I hvilken grad kan du trygt udtrykke din mening om forhold på din arbejdsplads?(Fokus er lokalt fx i dit team, afsnit eller lignende)

3,7 (4)
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Region H samlet svarprocent

62 %
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Besvaret

62%

Resp.
26.357

Ikke besvaret

38%

16.173

Region Hovedstaden
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4. kvartårlige
rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og
for HR
ambitionsniveauer
Bilag 4 - Side -4 af 6
I hvilken grad er du tilfreds med den faglige kvalitet af det arbejde, du og dine kolleger udfører?
(Fokus er på det arbejde, I udfører lokalt fx i jeres team, afsnit, enhed eller lign.)

Hospital / virksomhed
Amager og Hvidovre Hospitaler
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Bornholms Hospital
Herlev og Gentofte Hospital
Nordsjællands Hospital
Rigshospitalet
Region Hovedstadens Psykiatri
Region Hovedstadens Apotek
Den Sociale Virksomhed
Region Hovedstadens Akutberedskab
Steno Diabetes Center Copenhagen
Koncerncentrene
Gennemsnit Region H

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Q4 gnsn.
3,9
3,9
3,6
3,9
3,8
4,0
3,9
4,0
3,8
4,0
4,2
3,9
3,9

Q3 gnsn.
3,9
3,8
3,6
3,8
3,8
4,0
3,8
3,9
3,9
3,9
4,2
3,9
3,9

Q2 gnsn.
3,9
3,8
3,6
3,8
3,8
4,0
3,8
4,0
3,9
3,9
4,2
3,9
3,9

Q1 gnsn.
3,8
3,8
3,7
3,8
3,7
4,0
3,8
4,0
3,9
4,0
4,3
3,9
3,9

Region Hovedstaden
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I hvilken grad er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Hospital / virksomhed
Amager og Hvidovre Hospitaler
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Bornholms Hospital
Herlev og Gentofte Hospital
Nordsjællands Hospital
Rigshospitalet
Region Hovedstadens Psykiatri
Region Hovedstadens Apotek
Den Sociale Virksomhed
Region Hovedstadens Akutberedskab
Steno Diabetes Center Copenhagen
Koncerncentrene
Gennemsnit Region H
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Q4 gnsn.
3,9
3,9
3,7
3,9
3,9
3,8
3,9
3,9
3,9
3,7
4,1
3,8
3,9

Q3 gnsn.
3,8
3,9
3,6
3,9
3,9
3,8
3,9
3,8
3,9
3,7
4,0
3,8
3,9

Q2 gnsn.
3,8
3,9
3,7
3,9
3,9
3,8
3,9
3,9
4,0
3,8
4,0
3,8
3,9

Q1 gnsn.
3,8
3,9
3,7
3,9
3,8
3,9
3,8
3,9
4,0
3,8
4,1
3,8
3,9

Region Hovedstaden
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ambitionsniveauer
Bilag 4 - Side -6 af 6

I hvilken grad kan du trygt udtrykke din mening om forhold på din arbejdsplads?
(Fokus er lokalt fx i dit team, afsnit eller lignende)

Hospital / virksomhed
Amager og Hvidovre Hospitaler
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Bornholms Hospital
Herlev og Gentofte Hospital
Nordsjællands Hospital
Rigshospitalet
Region Hovedstadens Psykiatri
Region Hovedstadens Apotek
Den Sociale Virksomhed
Region Hovedstadens Akutberedskab
Steno Diabetes Center Copenhagen
Koncerncentrene
Gennemsnit Region H
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Q4 gnsn.
3,7
3,8
3,4
3,7
3,6
3,6
3,8
3,7
3,7
3,4
4,0
3,8
3,7

Q3 gnsn.
3,7
3,8
3,5
3,7
3,7
3,7
3,8
3,7
3,8
3,5
3,9
3,8
3,7

Q2 gnsn.
3,7
3,7
3,6
3,7
3,7
3,7
3,8
3,8
3,8
3,5
4,0
3,8
3,7

Q1 gnsn.
3,7
3,8
3,6
3,7
3,6
3,7
3,7
3,7
3,8
3,4
4,1
3,8
3,7

Sekundære drivere
Punkt nr. 8 - 4. kvartårlige rapportering
på kongeindikatorer, driftsmål og
Primære drivere
Bagvagt funktionen skal fungere efter
ambitionsniveauer
hensigten
Bilag 5 - Side -1 af 1

Klin.fys. 0222

Vi skal holde en
god tone

Aktivitet

Vi skal lære at sige ”ja til hinanden”
Lægerne skal definere hvad faglig
professionalisme er ift at agere
professionelt

Vi skal have stoppet
de dårlige historier

Tillid til hinanden
Sig goddag og farvel

Mål

Højne det kollegiale
samarbejde

Fælles
ansvarsfølelse for
afvikling af dagens
arbejde

Faglig ansvarlighed

Forståelse for
hinandens
arbejdsgange/
arbejdsmetoder

Vi skal blive bedre til at implementere
og håndtere ændringer
Sygplj./bioanl. stikker hovedet ind til lægen
mellem 1. og 2. undersøgelse og hører om der
er noget vigtig og gennemgår dagens program

Alle spørgsmål skal tages alvorlige

Vi skal høre hinanden (Dorthes historie)
enig”har brug for hjælp
Huske at spørge ”er
om du
nogen
når man er færdig med egne opgaver
Gennemgang af specifikke cases/forløb for
at give en forståelse for hinandens valg
Jævnlig feedback

Team-møder
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Infoskærm til
personalet
Ændret struktur
for referater

Team-møder skal ligge så det er muligt at
deltage i begge møder
Øget tid på møderne

Plejegrp
lægegrp
ser hinanden arbejde
Opfølgning på tavlem.
””hvor mange har haft
tid og hvem har
benyttet det?”.

Punkt nr. 8 - 4. kvartårlige rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og
ambitionsniveauer
Sekretariatschefen
Bilag 6 - Side -1 af 1
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Telefon 38 66 50 00
Web www.regionh.dk

Til:

CVR/SE-nr: 29 19 06 23

Forretningsudvalget

Dato: 11. december 2018

Opfølgning på ”tavlemøde” tirsdag den 11. december 2018
Mål
Antibiotikaforbrug

Årsag
Anbefaling om at udtage
målet af driftsmålstyringen

Kliniske kvalitetsdatabaser

Lav målopfyldelse

( ) angiver den ansvarlige for aktion
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Aktion
For det tidligere driftsmål
”antibiotikaforbrug” beskrives, hvordan området fortsat
følges og evt. afrapporteres
til politisk niveau
(Administrationen)
Der vurderes, om der skal tages en dialog på administrativt niveau med Danske Regioner.
Status på arbejdet med at forenkle opgørelsesmetoden beskrives
(Administrationen)
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4. økonomirapport - December 2018

Region Hovedstaden
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Fire gange om året udarbejder Region Hovedstaden en økonomirapport, der giver regionsrådet overblik over udviklingen i aktiviteter og udgifter inden for alle regionens områder i indeværende år:
• Sundhed
• Social- og specialundervisningsområdet
• Regional udvikling
Dette er den 4. økonomirapport (bilag 1), udarbejdet i november måned 2018. Rapporten indeholder prognoser for den økonomiske udvikling resten af året og redegør for, hvorvidt udgifterne forventes at holde sig inden for budgettet og det loft for regionens udgifter, som staten har fastlagt. Desuden indeholder rapporten administrationens forslag til økonomiske dispositioner, som regionsrådet kan foretage.
Økonomirapporten består af to dele, hvor nærværende er første del. Anden del hedder ”4.
økonomirapport 2018 – Bilag 2” og indeholder overblik over samtlige bevillingsændringer.

Den aktuelle opgørelse af aktiviteter og økonomi viser, at Region Hovedstaden forventer at
overholde sit budget på sundhedsområdet for 2018.
På baggrund af regionens sunde økonomiske situation har administrationen udnyttet regionsrådets mandag til at gennemføre fremrykning af medicinindkøb for foreløbigt 150 mio. kr. og
indfrielse af leasinggæld for 146 mio. kr.
Herefter forventes et mindreforbrug på 7 mio. kr. i forhold til budgettet.
Den gunstige økonomi skyldes primært, at indtægterne for behandling af patienter fra andre
regioner er væsentligt forbedret i både 3. og denne 4. økonomirapport. Hospitalernes analyser
viser, at faldet i indtægter i 2017 var udtryk for en ekstraordinær situation og indtægterne
overstiger nu de oprindelige forventninger til 2017.
Fremrykningen af medicinindkøb og indfrielsen af leasinggæld frigiver 150 mio. kr. i engangsmidler 18,2 mio. kr. i varig virkning fra 2019 til politisk disposition.

Aktuelt vurderer administrationen, at Region Hovedstaden har et råderum i forhold til udgiftsloftet på ca. 215 mio. kr.
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Råderummet er bl.a. opstået som følge af de stigende indtægter og overførsel af bevilling til
regionens anlægsbudget. På anlægssiden er der i år gennemført væsentlige investeringer i
bl.a. sterilcentraler. For at sikre en samlet balanceret udnyttelse af regionens lofter over henholdsvis driftsudgifter og anlægsudgifter er der derfor behov for en vis tilbageholdenhed i
forhold til regionens udgiftsloft.
Der er på nuværende tidspunkt en risiko for at nogle af de øvrige regioner overskrider deres
udgiftslofter for 2018 med et væsentligt beløb. For at sikre, at regionerne ikke som helhed
overskrider det aftalte udgiftsloft, og dermed udløser statslige sanktioner, pågår drøftelser om
at nogle regioner undlader at udnytte deres råderum fuldt ud. Konkret tilstræbes et mindreforbrug i Region Hovedstaden på op til 50-100 mio. kr. i forhold til regionens udgiftsloft.
Dermed efterlades et disponibelt råderum på ca. 115-165 mio. kr. Administrationen vil frem
mod udgangen af 2018 løbende vurdere mulighederne for at udnytte dette råderum med henblik på at frigøre midler til politisk disposition i 2019 og frem.

Administrationen forventer, at Region Hovedstaden opnår fuld indtjening af den statslige aktivitetspulje inkl. ikke-optjente puljemidler overført fra 2017. Der forventes dermed fuld opfyldelse af statens krav vedr. både 2017 og 2018. I modsætning til situationen ved 3. økonomirapport bekræftes denne forventning nu af de mekaniske prognosemodeller.
Dog skal det bemærkes, at hospitalernes prognoser viser samlet mindreaktivitet på ca. 410
mio. DRG i forhold til deres præstationsbudget 1 . Mindreaktiviteten er fordelt på alle de somatiske hospitaler bortset fra Steno Diabetes Center Copenhagen, som forventer en lille meraktivitet og Bornholms Hospital, som er fuldt ud frisat i forhold til takstmodellen. Mindre aktiviteten skal ses i sammenhæng med en væsentlig indsats for at omlægge behandlinger med
henblik på maksimal værdi for patienterne og reduceret fokus på DRG-værdien af den enkelte behandling.
Se tekstboks om forholdet mellem statslig aktivitetspulje og præstationsbudgetter.
Der er ikke i 4. økonomirapport 2018 foretaget reduktion af hospitalernes udgiftsbudget som følge
af den ventede mindreaktivitet (regionens takststyringsmodel). Administrationen anbefaler, at eventuel reduktion afventer endelige aktivitetstal. Der
kan tages endelig stilling til eventuelt bevillingsreduktion i forbindelse med 1. økonomirapport
2019.

Den statslige aktivitetspulje opgøres på baggrund af den samlede aktivitet på regionens
borgere på egne hospitaler eller på fremmede offentlige eller private hospitaler.
Hospitalernes præstationsbudgetter omfatter
behandling på det enkelte hospital uanset
patients hjem-region. Frisatte områder er
ikke medregnet i hospitalernes præstationsbudget.
Den statslige aktivitetspulje er bl.a. derfor
ikke direkte sammenlignelig med hospitalernes præstationsbudgetter.

Udviklingen vedr. aktivitet uddybes nedenfor i afsnittet ”Aktivitet på sundhedsområdet”.
1

Excl. frisatte områder.
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Regionsrådet gav i forbindelse med 3. økonomirapport administrationen mandat til at gennemføre bl.a. fremrykning af medicinindkøb og indfrielse af leasinggæld, hvis økonomien
tillod det.
På baggrund af regionens sunde økonomiske situation er der gennemført:
• Fremrykning af medicinindkøb for 150 mio. kr.
• Indfriet leasinggæld for 146 mio. kr.
Hvis der frem mod udgangen af budgetåret er økonomisk grundlag for det gennemføres yderligere tiltag med henblik på frigivelse af råderum i 2019 og frem. Disse midler vil stå til politisk disposition i forbindelse med 1. økonomirapport 2019.
I december 2017 blev der afsat ekstra midler til lægesekretærer med henblik på at understøtte
implementeringen af Sundhedsplatformen i 2018. I 2019 gennemføres en opgradering af det
nationale landspatientregister (LPR3), hvorfor der er behov for en forlængelse af ordningen.
På baggrund af møde i budgetforligskredsen den 4. december 2018 afsættes et engangsbeløb
på i alt 10 mio. kr. til ekstra lægesekretærressourcer i 2019 med henblik på at understøtte
overgangen til det nye system. Midlerne fordeles til hospitalerne efter størrelse jf. nedenstående oversigt.

På hospitalerne kan midlerne anvendes til lægesekretærer og/eller HK-ansatte med lægesekretærlignende arbejdsområder i forbindelse med ekstra opgaver før, under og efter opgraderingen til LPR3
Regionsrådet afsatte, som nævnt, 22 mio. kr. i 2018 til ekstra lægesekretærressourcer. Grundet bl.a. forsinkelser i rekruttering forventes det, at hospitalerne samlet set overfører ca. 5,6
mio. kr. af disse midler til 2019. Bevillingsoverførslen fra 2018 anvendes til lægesekretærer i
tillæg til denne nye bevilling. Dermed er bevillingen i 2019 på niveau med de anvendte midler i 2018.
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Der er herudover indarbejdet en række - overvejende tekniske - korrektioner i budgettet.
Samtlige korrektioner fremgår af oversigterne i bilag 2.

Nedenstående tabel viser den aktuelle forventede budgetafvigelse på regionens hospitaler.
Afvigelsen er opgjort inkl. forventet udmøntning af medicinpulje, korrektion vedr. indtægter
for behandling af patienter fra andre regioner og takststyringsmodel efter gældende retningslinjer.

Opgørelsen viser et samlet forventet mindreforbrug på hospitalerne på ca. 487 mio. kr. Mindreforbruget er øget med 152 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport.
Den forventede afvigelse forudsættes overført til næste budgetår med henblik på finansiering
af tidsforskudte projekter, udgifter i forbindelse med kvalitetsfondsbyggerierne (eksempelvis
flytteudgifter og effektiviseringskrav) eller andre formål.
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer mindreforbrug på ca. 147 mio. kr. Hospitalet
oplyser, at mindreforbruget dels skyldes tidsforskydning af flerårige projekter (såsom overgang til nyt klinisk biokemisk laboratorium) og dels opsparing til flytteudgifter og effektiviseringskrav i forbindelse med kvalitetsfondsbyggeriet.
På Bornholms Hospital er planen for genoprettelse af økonomisk balance udfordret af en
række nye opsigelser i lægegruppen hen over sommeren samt afdrag på merforbruget fra
2017. På den baggrund foreslås hospitalets afdragsordning vedr. merforbruget i 2017 udsat
med et år således at afviklingen gennemføres i 2019 til 2021. Regionsrådet besluttede i forbindelse med 3. økonomirapport 2018 at tilføre Bornholms Hospital 7 mio. kr. med virkning
fra 2019.
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Region Hovedstadens Psykiatri forventer mindreforbrug på ca. 68 mio. kr. Mindreforbruget
kan primært henføres til periodeforskydninger vedrørende renoveringsprojekter, periodeforskydninger vedrørende internt finansieret forskning samt periodeforskydninger i projekter
vedrørende uddannelse og kompetenceudvikling.
Rigshospitalet forventer mindreforbrug på ca. 174 mio. kr. Hospitalet oplyser, at mindreforbruget skyldes tidsforskydninger vedr. forsknings- og uddannelsesprojektmidler, mindre byggearbejder og udviklingsprojekter m.v.
Afvigelserne på de enkelte hospitaler er beskrevet nærmere i kapitel 2. Administrationen er i
dialog med hospitalerne om de forventede mer- og mindreforbrug. Bevillingsoverførslerne
skal ses i sammenhæng med indførslen af den nye styringsmodel fra 2019, hvor hospitalerne
i vidt omfang selv skal finansiere nye udgiftspres.

I dette afsnit redegøres for udviklingen i regionens aktivitet på sundhedsområdet.
Aktiviteten opgøres dels for regionen samlet
set bl.a. til opgørelse af statslig aktivitetsbaseret finansiering og dels for regionens enkelte sygehuse, hvor aktiviteten måles i forhold til det enkelte hospitals præstationsbudget.

DRG-taksterne udtrykker de landsgennemsnitlige
driftsudgifter til behandling af patienter inden for
hver DRG-gruppe (sygdomsgruppe). Den samlede
produktionsværdi i DRG kr. udtrykker den summerede værdi af alle ydede patientbehandlinger.
Der opgøres en samlet produktionsværdi i DRG.

Aktiviteten måles i sygehusudskrivninger, ambulante besøg og DRG-produktionsværdi (se
tekstboks).
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Den samlede regionale aktivitet omfatter alle
sundhedsydelser til regionens borgere uanset
om disse behandles på regionens egne hospitaler, private sygehuse eller på hospitaler i
andre regioner.
Produktionen opgøres i DRG-produktionsværdi og sammenholdes med den statslige
baseline/produktionsbudget for Region Hovedstaden inkl. eventuelle korrektioner. Merproduktion medfører optjening af den statslige meraktivitetspulje (se tekstboks).
Den mekaniske prognose viser en samlet forventet produktion på ca. 22,9 mia. DRG kr.
Dette svarer til fuld optjening af den samlede
pulje på 489 mio. kr.
Resultatet viser således fuld
målopfyldelse af de statslige
krav vedr. 2018 inkl. den aktivitetspulje, som ikke blev optjent
fuldt ud i 2017.
Prognosen er væsentligt forbedret i forhold til 3. økonomirapport, hvor den mekaniske prognose viste en puljeoptjening på
blot 44 mio. kr. Den samlede
vurdering var dog allerede ved
3. økonomirapport at der ville
blive opnået fuld indtjening af
puljemidlerne.

Statslig aktivitetspulje:
Regeringen afsætter årligt en pulje, som regionerne
kan optjene gennem DRG-produktion ud over et
beregnet udgangspunkt (baseline). Puljemidlerne
udbetales aconto til regionerne.
I 2017 opnåede Region Hovedstaden kun delvis
indtjening af puljen og de resterende puljemidler
(53,7 mio. kr.) er overført til puljen for 2018 i tillæg
til regionens almindelige andel på 435,5 mio. kr.
Den samlede statslige aktivitetspulje for 2018 udgør dermed 489 mio. kr.
Såfremt der ikke opnås fuld indtjening af puljemidlerne i 2018 bort falder de idet ordningen fra 2019
erstattes af nærhedsfinansiering.
Eventuel tilbagebetaling af puljemidler afregnes via
regionens kassebeholdning.

Forventet regional aktivitet 2018
23.200
23.000
22.800
22.600

Fuld
indtjening af
statslig pulje

22.400
22.200
22.000
21.800
21.600
21.400

Ingen
indtjening af
statslig pulje

21.200
21.000

20.800
20.600
20.400
20.200
20.000

Produktionsværdi (mio. DRG kr.)
Området følges nøje, ligesom
der er iværksat en række initiatiStatslig pulje
Korrigeret
statslig baseline
ver ift. færdigregistrering m.v.
blandt andet som følge af opgraderingen til LPR3 og SP2018 i 1. kvartal 2019.

Forventet produktion

I forhold til kommunal medfinansiering vurderes det, at regionen opnår den budgetterede finansiering.
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Hospitalernes aktivitet omfatter alle ydelser på hospitalet uanset om der er tale om behandling af regionens egne borgere eller borgere fra andre regioner. Produktionen kan derfor ikke
umiddelbart sammenlignes med den samlede regionale produktion.
Hospitalerne forventer samlet set en mindreaktivitet på ca. 410 mio. i drg-værdi svarende til
ca. 2 pct. i forhold til præstationsbudgettet. Resultatet skal ses på baggrund af et år med væsentlige indsatser for omlægning af behandlinger med øget fokus på værdi for patienterne og
reduceret fokus på DRG-værdien af den enkelte behandling.
Der er ikke i 4. økonomirapport foretaget reduktion af udgiftsbudgettet som følge af den forventede mindreaktivitet (regionens takststyringsmodel). Administrationen har lagt til grund,
at der først tages stilling til konsekvenser af mindreaktiviteten for udgiftsbudgettet i forbindelse med 1. økonomirapport 2019, hvor hospitalernes overførsler fra 2018 formelt genbevilges (genbevillingsgrundlaget). På dette tidspunkt forventes der efter afslutningen af registreringerne at foreligge en mere sikker opgørelse af aktivitetsniveauet i 2018.
På den aktivitet som er undtaget for takststyringen forventer hospitalerne en samlet mindreaktivitet på ca. 190 mio. i DRG-værdi svarende til ca. 5 pct. i forhold til aktivitetsbudgettet.

På social- og specialundervisningsområdet forventes balance i 2018, dvs. overholdelse af
budgettet.
Inden for Regional Udvikling forventes ligeledes balance i 2018, dvs. overholdelse af budgettet.

Administrationens seneste prognose for afvigelser fra budget på sundhedsområdet er vist i
den følgende tabel. Hospitalernes forventede afvigelser er ikke medtaget i opgørelsen idet
mer-/mindreforbrug på disse områder forudsættes overført til næste budgetår.
Samlet viser prognosen et mindreforbrug i forhold til budgettet på 7 mio. kr. efter gennemførelsen af fremrykket medicinindkøb og indfrielse af leasinggæld beskrevet i afsnittet ”Nye
dispositioner” ovenfor.
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→

De vigtigste afvigelser er beskrevet nærmere nedenfor. Samtlige afvigelser er beskrevet nærmere i kapitel 2 under de enkelte bevillingsområder.
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Der forventes et merforbrug vedr. sygehusbehandling uden for regionen på ca. 40 mio. kr.
Dette er en forværring på 15 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport.
Området er blandt andet påvirket af opstarten af garantiafdelingerne i 1. halvår 2018. Administrationen vil frem mod 1. økonomirapport 2019 udarbejde en evaluering af garantiafdelingernes virke, herunder påvirkningen på antallet af patienter der henvises til uden-regional behandling.

Som det fremgår af oversigten ovenfor forventes et samlet mindreforbrug på 477 mio. kr. under ”Fælles driftsudgifter m.v.”. Mindreforbruget er øget med 153 mio. kr. i forhold til 3.
økonomirapport 2018.
Området består af en række delområder hvoraf nedenstående afvigelser kan fremhæves.

I forbindelse med 3. økonomirapport blev der
forventet en vækst på ca. 70 mio. kr. vedr. særligt kræftmedicin og sclerosebehandling. De seneste tal indikerer, at væksten begrænses til ca.
40 mio. kr. Dette er en forbedring i forhold til
3. økonomirapport på 30 mio. kr.

Hospitalerne kompenseres for 80 pct. af
væksten i medicinudgifter. De sidste 20 pct.
afholdes inden for hospitalernes egen
ramme.
I 2018 er det aftalt at hospitalernes egenbetaling vedr. medicinvækst maksimalt kan
udgøre 2,5 pct. af driftsbudgettet.

Væksten i medicinudgifter på Herlev og Gentofte Hospital overstiger den maksimale egenbetaling og hospitalet modtager derfor fuld kompensation for den sidste del af væksten (se evt.
tekstboks om kompensation af hospitalerne vedr. vækst i medicinudgifterne).
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I 2017 viste det endelige regnskab mindreindtægter på i alt 230 mio. kr. og der var frem til og
med 2. økonomirapport usikkerhed om hvorvidt dette niveau ville fortsætte i 2018. Der blev
derfor afsat en pulje på 140 mio. kr. i tillæg til budgetteret pulje på 90 mio. kr. til dækning af
eventuelle mindreindtægter.
De aktuelle indtægtsprognoser tyder på, at 2017 var et ekstraordinært år og at indtægterne er
tilbage på et højere niveau end de oprindelige forventninger til 2017.
Prognosen vedr. indtægter viser en forbedring ift. 2017 på i alt 307 mio. kr. inkl. efterregulering vedr. 2017. Heraf er indtægterne forbedret med 229 mio. kr. på Rigshospitalet og 74
mio. kr. på Amager og Hvidovre Hospital.
I forhold til budget 2018 forventes merindtægter på 167 mio. kr. hvilket er en forbedring på
58 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport.

Der forventes et mindreforbrug vedr. betaling af ordinære leasingydelser. Mindreforbruget
skyldes primært tidsforskydninger i forbindelse med nye anskaffelser.

Der forventes et mindreforbrug på 21 mio. kr., hvilket er en stigning på 13 mio. kr. i forhold
til 3. økonomirapport.
Mindreforbruget skyldes overvejende et lavere antal af SOSU-elever på baggrund af den nye
uddannelsesmodel. Der har været vanskeligheder vedr. både optag af nye elever og øget frafald.

I forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslag 2019 er der truffet beslutning 2 om indfrielse
af leasinggæld med henblik på lettelse af udgiftspresset i 2019 og frem. Der blev i alt indfriet
leasinggæld for 173,7 mio. kr., men 51,7 mio. kr. blev finansieret af deponerede midler.
Driftsregnskabet er således belastet med 122,0 mio. kr. og besparelsen vedr. indfrielsen er
indarbejdet i budget 2019.
I november er der herudover gennemført yderligere indfrielse af leasinggæld svarende til 146
mio. kr. hvilket letter udgiftspresset i 2019 og frem med 18,2 mio. kr. Disse midler står til politisk disposition i 2019.

2

Forretningsudvalgets møde 19. juni 2018.
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Der er indgået aftale med Region Sjælland omkring afregning af psykiatriske patienter for
perioden 2015 til 2017. Denne aftale medfører afskrivning af tilgodehavender for i alt 56
mio. kr. Som led i aftalen betaler Region Sjælland i alt 26 mio. kr. vedr. tilgodehavender for
denne patientgruppe. Halvdelen af beløbet (13 mio. kr.) betales først i 2019. Dette beløb belaster dermed driften i indeværende år, men står til disposition som et engangsbeløb i 2019 i
forbindelse med budgetforhandlingerne.
Den fremadrettede konsekvens af den ændrede afregningsmodel medfører færre indtægter på
15 mio. kr. årligt. Konsekvensen vedr. 2018 er indregnet i nærværende prognose.
På baggrund af ændret afregningsordning vedr. somatiske patienter er der aftalt en overgangsordning med Region Sjælland. Overgangsordningen indebærer en engangs-rabat på 8
mio. kr. som dermed belaster prognosen.
Den resterende kapacitetspulje for 2018 på 45,3 mio. kr. (engangsmidler) er ikke udmøntet
og indgår i finansieringen af fremrykkede medicinindkøb jf. nedenfor.
Administrationen fik – i forbindelse med 3. økonomirapport 2018 – bl.a. mandat til at fremrykke medicinindkøb for op til 200 mio. kr. På baggrund af en samlet vurdering af regionens
økonomi er der foreløbigt fremrykket medicinindkøb for 150 mio. kr. Disse midler står til politisk disposition i 2019.

Under udarbejdelsen af prognosen i denne 4. økonomirapport er det forudsat, at regionsrådet
vedtager en række bevillingsændringer på drifts- og investeringsbudgettet. De gennemgås
overordnet i det følgende og er specificeret i bilag 2.
Investeringsbudgettet er overordnet opdelt i kvalitetsfondsprojekter og øvrige projekter.

Rapporten indeholder budgetomplaceringer mellem hospitalerne og omplaceringer mellem
hospitaler og fælleskontoen, dvs. udmøntning af puljebeløb m.v., der har været afsat under
sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling.
Ud over ovenstående overføres netto 99,3 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen til forskellige projekter.
Der er endvidere i rapporten foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne.
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Der er jf. tabellen nedenfor bevillingsændringer som led i tilpasningen til det forventede
regnskab for de enkelte bevillingsområder. Korrektionerne foretages i forhold til det ajourførte budget, dvs. inkl. de ændringer der er foretaget i tidligere økonomirapporter i 2018.
Derudover er der i kolonne 2 anført budgettilpasninger, der gennemføres som led i overførsel
af mindreforbrug til 2019.
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Den samlede oversigt viser bevillingsændringer på netto -742,3 mio. kr. idet der forventes et
ikke-overført mindreforbrug på -7,5 mio. kr. (tilføres regionens kasse) og overførsel af mer/mindreforbrug på netto -734,8 mio. kr.
Der er for Region Hovedstadens Akutberedskab en bevillingsreduktion på 9,5 mio. kr. svarende til den forventede forskydning til 2018.
Vedrørende Center for IMT (CIMT) reduceres budgettet med 39,3 mio. kr., hvoraf 37,9 mio.
kr. søges overført til 2019.
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Vedrørende Center for HR (CHR) reduceres budgettet med 37,9 mio. kr., hvoraf 16,9 mio.
kr. søges overført til 2019.
For Sygehusbehandling uden for regionen udvides budgettet med det forventede merforbrug
på 39,6 mio. kr., der er omtalt tidligere.
For sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter er det samlede mindreforbrug på -169,7
mio. kr., hvoraf 157,6 mio. kr. søges genbevilget i forbindelse med 1. økonomirapport 2019,
mens et mindreforbrug på 12,1 mio. kr. ikke søges genbevilget. Beløbet er sammensat af
mer- og mindreudgifter på en lang række poster.
På Praksisområdet forøges budgettet med 6,0 mio. kr. svarende til merforbruget, der er omtalt tidligere.
Vedrørende administrationsbudgettet forventes et mindreforbrug på 41,3 mio. kr., hvoraf
23,5 mio. kr. søges overført til 2019.
På social- og specialundervisningsområdet er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., der søges
overført til 2019.
Vedrørende administration vedr. regional- og socialområdet er der et mindreforbrug på 2,0
mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. søges overført til 2019.
Ud over ovenstående overføres netto 99,3 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen til forskellige projekter.
For så vidt angår budgetomplaceringerne indeholder rapporten i bilag 2 også eventuelle konsekvenser heraf vedrørende 2019.
Der er endvidere i rapporten foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne.

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2018 udgjorde
2.158,1 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 91,1 mio. kr. hovedsageligt som følge af tidsforskydninger af projekterne i 2018.
Det korrigerede budget udgør herefter 1.630,7 mio. kr., idet bevillinger og rådighedsbeløb i
2018 er tilpasset de aktuelle forventninger til regnskab 2018.
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Det korrigerede investeringsbudget vedr. øvrige projekter udgør efter 3. økonomirapport
1730,5 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet en tilførsel på 87,7 mio. kr. samt tidsforskydninger/kassetræk for i alt -883,8 mio. kr.
Investeringsbudgettet til øvrige projekter vil herefter udgøre i alt 946,1 mio. kr. efter overførsler til 2019.

Regionens standardiserede indberetning til
staten, som vil blive foretaget på baggrund
af 4. økonomirapport. Indberetningerne viser, hvordan årsresultatet - dvs. de samlede
udgifter for hele året – forventes at se ud i
forhold til det udgiftsloft (se tekstboks),
der er aftalt med regeringen.

Udgiftsloftet, (driftsrammen), betegner det nationale
loft som regeringen har lagt over regionens samlede
driftsudgifter. Regionen er underlagt lofter på henholdsvis sundhedsområdet og regional udvikling.
Hvis loftet samlet set overskrides nedsættes bloktilskuddet det følgende år svarende til overskridelsen. 60
pct. af overskridelsen betales individuelt af den ansvarlige region og 40 pct. af regionerne i fællesskab.
Udgiftsloftet begrænser dermed muligheden for at
bruge ”ekstra” midler som f.eks. uforbrugte penge fra
tidligere år eller regionens kassebeholdning.
Øgede nettoudgifter belaster regionens udgiftsloft såsom fremrykning af medicinindkøb eller faldende indtægter. Omvendt letter faldende nettoudgifter regionens udgiftsloft såsom overførsel af bevilling til det
følgende år eller stigende indtægter.

I nedenstående oversigt er vist Region Hovedstadens andel af den økonomiske
ramme for driftsbudgetterne samt det forventede årsresultat for 2018, inkl. budgetreduktioner, som senere forventes genbevilget i
2019.
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Tabellen viser at regionen forventer at overholde udgiftsloftet på sundhedsområdet. Denne
forventning er bl.a. baseret på at der overføres 733 mio. kr. til genbevilling i 2019 samt at der
gennemføres yderligere dispositioner med henblik på udnyttelse af regionens råderum.
Der er i løbet af 2018 er overført driftsbevilling til væsentlige anlægsinvesteringer i bl.a. sterilcentraler. For at sikre en samlet balanceret udnyttelse af regionens lofter i forhold til henholdsvis driftsudgifter og anlægsudgifter er der derfor behov for en vis tilbageholdenhed i
forhold til regionens udgiftsloft.
Samtidig oplyser flere af de øvrige regioner, at der er risiko for overskridelser ift. deres udgiftsloft. For at sikre at regionerne ikke som helhed overskrider det aftalte udgiftsloft, og dermed udløser statslige sanktioner, pågår drøftelser om at nogle regioner herunder Region Hovedstaden ikke udnytter deres råderum fuldt ud. Konkret tilstræbes et mindreforbrug i Region
Hovedstaden på op til 50-100 mio. kr. i forhold til regionens udgiftsloft.
For regional udvikling er den forventede budgetoverholdelse anført i oversigten.
I nedenstående tabel er vist ændringerne for udgiftsloftet på sundhedsområdet.
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Udgiftsloftet er nedjusteret på baggrund af korrektioner til pris- og lønfremskrivningen samt
en række DUT-sager m.v. Det korrigerede udgiftsloft udgør 35.308 mio. kr., der svarer til regionens andel af udgiftsloftet i økonomiaftalen for 2018 tillagt korrektioner.
Udgiftsloftet belastes med 754 mio. kr. som følge af genbevilling/overførsler fra 2017 til
2018.
Der forventes desuden budgetkorrektioner (overførsel til investeringsbudgettet), der giver en
nedsættelse af driftsbudgettet med ca. 334 mio. kr. Omvendt forventes det at der afholdes
driftsudgifter fra investeringsbudgettet svarende til ca. 53 mio. kr. hvilket belaster udgiftsloftet.
På driftsbudgettet forventes et mindreforbrug på 471 mio. kr. før dispositioner.
I forbindelse med budgetforslag 2019 er der anvendt 173,7 mio. kr. til indfrielse af leasinggæld (inklusive leasingindfrielse på 51,7 mio. kr. finansieret af deponerede midler). Hertil
kommer yderligere leasingindfrielse på 146 mio. kr., som er disponeret i november 2018.
Samlet er der gennemført leasingindfrielse for 320 mio. kr.
Aftalen med Region Sjælland har medført belastning af udgiftsloftet vedr. afskrivning af afregning vedr. psykiatriske patienter 2015-2017, udskudt betaling vedr. psykiatriske patienter
2015-2017, ændret afregning af patienter på PC Skt. Hans og overgangsordning vedr. ændret
afregning af somatiske patienter.
Den resterende kapacitetspulje (45,3 mio. kr.) er ikke udmøntet og indgår i finansieringen af
det fremrykkede medicinindkøb på 150 mio. kr.
Aktuelt forventes overførsler til 2019 på ca. 733 mio. kr. inkl. korrektioner frem mod det endelige regnskab for 2018.
Det er forudsat, at det resterende råderum på 215 mio. kr. disponeres frem mod udgangen af
2018 til f.eks. genforsikring af tjenestemandspensioner.
Erfaringsmæssigt kan råderummet i forhold til udgiftsloftet øges yderligere i perioden mellem 4. økonomirapport og det endelige regnskab for året.
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I det følgende redegør administrationen for regionens standardiserede indberetning til staten,
vedrørende anlæg.

Tabellen er udarbejdet efter statens anvisninger for den standardiserede rapportering.
På investeringsområdet, sundhed, udgør det forventede forbrug i 2018 i alt 2.957,3 mio. kr.
opgjort som bruttoudgifter, dvs. uden modregning af indtægter ved salg og statslige tilskud.
Beløbet kan sammenlignes med de oprindeligt afsatte 3.160,9 mio. kr. til sundhedsområdet
(inkl. kvalitetsfondsprojekter). På denne baggrund kan det konstateres, at udgiftsniveauet i
2018 på sundhedsområdet er 203,6 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.
For kvalitetsfondsprojekter udgør det oprindeligt afsatte budget 2.158,1 mio. kr. og det forventede forbrug 1.630,7 mio. kr. Forbruget er således 527,4 mio. kr. lavere end oprindeligt
budgetteret.
For øvrige projekter udgør det oprindeligt afsatte budget 1.002,8 mio. kr. og det forventede
forbrug 1.326,6 mio. kr. Forbruget er således 323,8 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret.
Der vil senere, på grundlag af denne økonomirapport, blive udarbejdet og indberettet en standardiseret økonomiopfølgning efter udløbet af 4. kvartal, jf. økonomiaftalen.

Administrationen vurderer, at regionens likviditet fortsat er tilstrækkelig. Den gennemsnitlige
likviditet skønnes til 3,3 mia. kr. i kassebeholdning og 0,8 mia. kr. i deponerede midler. Den
gennemsnitlige likvide beholdning i 2018 skønnes at ligge 0,7 mia. kr. over det budgetterede
niveau og opfylder statens krav (1.000 kr. pr indbygger).

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Punkt nr. 9 - 4. Økonomirapport 2018
Bilag 1 - Side -21 af 91

Der er i denne økonomirapport foretaget en opgørelse af hvilke mer- og mindreforbrug på såvel driftsområdet som investeringsområdet, som forventes overført. Der foretages på den
baggrund en reduktion af driftsbudgettet for 2018 svarende til det forventede mindreforbrug
på netto 734,8 mio. kr. og en reduktion af investeringsbudgettet på 753,7 mio. kr.
De opgjorte mindreforbrug vil blive søgt genbevilget i 1. økonomirapport 2019. Det endelige
regnskabsresultat for 2018 kan medføre ændringer i de beløb der genbevilges i 2019.
Den foreløbige opgørelse af overførsler fremgår af tabellerne nedenfor.
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Overførsler vedrørende kvalitetsfondsprojekterne udlignes løbende ved ændringer i årets løb
af den forudsatte finansiering af hensatte midler, låntagning m.m.
De forventede overførsler uddybes i bilag 2, afsnit 2.2 og 2.3.
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Der søges i alt om bevillingsændringer for -111,1 mio. kr. i 4. økonomirapport.
Blandt bevillingsændringerne kan fremhæves regulering af medicinbudgettet som følge af et
forventet mindreforbrug af medicin i 2018 (-15,0 mio. kr.), håndtering af vækst i praksisrekvirerede analyser (1,3 mio. kr.) og en række prioriteringer som tilføres anlægsområdet (-7,4
mio. kr.).
Indtægtsbudgettet reguleres med -73,7 mio. kr. som følge af stigende indtægter vedr. behandling af patienter fra andre regioner.
Hertil kommer en række mindre bevillingskorrektioner.
Amager og Hvidovre Hospital forventer et mindreforbrug på 20 mio. kr. Hospitalets budget
reduceres svarende til det forventede mindreforbrug. Beløbet vil i forbindelse med 1. økonomirapport blive søgt overført til 2019.
Amager og Hvidovre Hospital forventer herefter budgetoverholdelse i 2018.
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Amager og Hvidovre Hospital har aktuelt en forventning om mindreaktivitet i forhold til
budgettet på 30 mio. i drg-værdi.
Der er ikke i økonomirapporten foretaget nogen reduktion af aktivitetsbudgettet eller udgiftsbudgettet som følge af den forventede mindreaktivitet. Administrationen har lagt til grund, at
der først tages stilling til konsekvenser af mindreaktiviteten for udgiftsbudgettet i forbindelse
med Genbevillingsgrundlaget/1. økonomirapport. På dette tidspunkt forventes der efter afslutningen af registreringerne at foreligge en mere sikker opgørelse af aktivitetsniveauet i
2018.

For den ikke takstyrede aktivitet forventes en mindreaktivitet på 5 mio. i drg-værdi.
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Der søges i alt om bevillingsændringer for -135,9 mio. kr. i 4. økonomirapport.
Hospitalet tilføres 1,2 mio. kr. vedr. frikøb af klinikere til arbejde vedr. Sundhedsplatformen.
Der reguleres med -6,8 mio. kr. vedr. haveanlæg og der tilføres 6,0 mio. kr. vedr. indtægter
vedr. behandling af patienter fra andre regioner.
Der tilføres 2,6 mio. kr. vedr. afdrag på lokal leasinggæld og 2,1 mio. kr. vedr. udskillelse af
liason til Center for Komplekse Symptomer.
Hospitalet tilføres 7,4 mio. kr. til forventet vækst i medicinudgifter og 6,5 mio. kr. regional
medfinansiering af erstatning vedr. byggesag.
Derudover er der en række andre mindre bevillingsændringer.
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer i 2018 et mindreforbrug på 146,9 mio. kr.
Mindreforbruget kan bl.a. henføres til opsparing til flytninger og effektiviseringskrav samt en
række flerårige projekter. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug. Beløbet vil blive søgt overført til 2019 i forbindelse med 1. økonomirapport 2019.
Herefter forventer Bispebjerg og Frederiksberg Hospital budgetoverholdelse i 2018.
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Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har aktuelt en forventning om mindreaktivitet i forhold
til budgettet på 86 mio. i drg-værdi.
Der er ikke i økonomirapporten foretaget nogen reduktion af aktivitetsbudgettet eller udgiftsbudgettet som følge af den forventede mindreaktivitet. Administrationen har lagt til grund, at
der først tages stilling til konsekvenser af mindreaktiviteten for udgiftsbudgettet i forbindelse
med Genbevillingsgrundlaget/1. økonomirapport. På dette tidspunkt forventes der efter afslutningen af registreringerne at foreligge en mere sikker opgørelse af aktivitetsniveauet i
2018.

For den ikke takstyrede aktivitet forventes budgettet på nuværende tidspunkt overholdt.
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Der søges om bevillingsændringer for netto 1,9 mio. kr. i 4. økonomirapport.
Hospitalet tilføres netto 0,4 mio. kr. vedr. screeningsvisitation (tarmkræft) og mammografiscreening. Der er tilført 0,4 mio. kr. vedr. afdrag på lokal leasinggæld. Endvidere er der tilført 1,9 mio. kr. vedr. vækst i udgifter til medicin.
Bornholms Hospital er økonomisk udfordret på baggrund af en række opsigelser i lægegruppen hen over sommeren. På den baggrund udskydes hospitalets afdrag (2,2 mio. kr.) på merforbruget i 2017 med et år til afvikling i 2019-2021. I 2019 ventes fuld effekt af de igangsatte
sparetiltag ligesom hospitalet er tilført 7,0 mio. kr. til styrkelse af lægedækningen.
Derudover er der en række mindre bevillingsændringer.
Bornholms Hospital forventer i 2018 et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget kan
henføres til tidsforskydninger i arbejdet med udviklingshospitalet. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug. Beløbet vil blive søgt overført til 2019 i forbindelse med 1. økonomirapport 2019.
Herefter forventer Bornholms Hospital budgetoverholdelse i 2018.
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Bornholms Hospital er frisat fra den regionale takststyringsordning.

For den ikke takstyrede aktivitet forventes en mindreaktivitet på 6 mio. i drg-værdi.
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Der søges i 4. Økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 35,8 mio. kr.
De væsentligste bevillingsændringer er kompensation for forventet medicinvækst på 54,5
mio. kr., samt korrektion for merindtægter for behandling af andre regioners borgere på 8,5
mio. kr.
Der tilføres 10,0 mio. kr. til afdrag på leasingkontrakter.
Budgettet forøges med 1,9 mio. kr. som led i implementeringen af specialeplanen, hvor cervixcancer flyttes til Rigshospitalet. Der tilføres 0,2 mio. kr. til drift af ”livsrum” for kræftramte patienter og deres pårørende, desuden tilføres 1,8 mio. kr. til frikøb af klinikere grundet aftale om indsatser vedrørende sundhedsplatformen.
Væksten i forbruget af diabetespumper mv. medfører kompensation på 2,9 mio. kr. Hertil tilføres 3,8 mio. kr. grundet vækst i praksisrekvirerede biokemiske og allergologiske ydelser,
samt forbrug på SSI diagnostica.
Hertil kommer en række mindre ændringer til budgettet.
Herlev og Gentofte Hospital forventer et mindreforbrug på 25,9 mio. kr. som følge af generel
tilbageholdenhed i økonomistyringen. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug. Beløbet vil i forbindelse med 1. økonomirapport blive søgt overført til
2019.
Herlev og Gentofte Hospital forventer herefter budgetoverholdelse i 2018.
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Herlev og Gentofte Hospital har aktuelt en forventning om mindreaktivitet i forhold til budgettet på 140 mio. i drg-værdi.
Der er ikke i økonomirapporten foretaget nogen reduktion af aktivitetsbudgettet eller udgiftsbudgettet som følge af den forventede mindreaktivitet. Administrationen har lagt til grund, at
der først tages stilling til konsekvenser af mindreaktiviteten for udgiftsbudgettet i forbindelse
med Genbevillingsgrundlaget/1. økonomirapport. På dette tidspunkt forventes der efter afslutningen af registreringerne at foreligge en mere sikker opgørelse af aktivitetsniveauet i
2018.

For den ikke takstyrede aktivitet forventes en mindreaktivitet på 77 mio. i drg-værdi.
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Der søges i denne økonomirapport om reduktion af driftsrammen på i alt 2,3 mio. kr.
Budgettet tilføres 0,8 mio. kr. som led i samarbejdsaftale vedrørende billedaflæsning og -gradering med øjenafdelingen på Rigshospitalet.
Væksten i forbruget af diabetespumper mv. medfører kompensation på 1,7 mio. kr.
Steno Diabetes Center Copenhagen forventer et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. som følge af
tidsforskydninger i igangsættelser af projekter og generel tilbageholdenhed i
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økonomistyringen. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug.
Beløbet vil i forbindelse med 1. økonomirapport blive søgt overført til 2019.
Herefter forventes budgetoverholdelse i 2018.

Steno Diabetes Center Copenhagen har aktuelt en forventning om meraktivitet i forhold til
budgettet på 2 mio. i drg-værdi.
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Der søges i 4. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt -51,1 mio. kr.
Budgettet tilføres 4,8 mio. kr. til afdrag på leasingkontrakter.
Der er tilført 4,0 mio. kr. til kompensation for forventet stigning i udgifter til medicin. Herudover er budgettet tilført 3,1 mio. kr. til vækst i udgifter til diabetespumper, sensorer mv. Derudover er budgettet tilført 1,2 mio. kr. til vækst i klinisk biokemiske analyser udført for praksis.
Der er foretaget en korrektion på 5,3 mio. kr. som overføres til Center for Ejendomme til varetagelse af en række mindre ombygningsprojekter,
Til den lokale investeringsramme flyttes 7,9 mio. kr. til egenfinansiering til indkøb af en
PetCT-Scanner og diverse installationsomkostninger samt udvidelse af laboratorie-automatiseringen i KBA.
Hertil kommer en række mindre ændringer til budgettet.
Nordsjællands hospital forventer i 2018 et mindreforbrug på 47 mio. kr. på driftsbudgettet
som følge af tidsforskydninger af forskellige projekter og anskaffelser i driften samt generel
tilbageholdenhed i økonomistyringen. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug. Beløbet vil i forbindelse med 1. økonomirapport blive søgt overført til
2019.
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Nordsjællands Hospital har aktuelt en forventning om mindreaktivitet i forhold til budgettet
på 55 mio. i drg-værdi.
Der er ikke i økonomirapporten foretaget nogen reduktion af aktivitetsbudgettet eller udgiftsbudgettet som følge af den forventede mindreaktivitet. Administrationen har lagt til grund, at
der først tages stilling til konsekvenser af mindreaktiviteten for udgiftsbudgettet i forbindelse
med Genbevillingsgrundlaget/1. økonomirapport. På dette tidspunkt forventes der efter afslutningen af registreringerne at foreligge en mere sikker opgørelse af aktivitetsniveauet i
2018.

For den ikke takstyrede aktivitet forventes en mindreaktivitet på 15 mio. i drg-værdi.
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Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 16,6 mio.
kr.
Ændringerne vedrører primært en forhøjelse af budgettet med 84 mio. kr. som følge af, at der
er indgået aftale med Region Sjælland om afregning for patienter på Psykiatrisk Center Sct.
Hans. Herudover vedrører ændringerne en forhøjelse af budgettet på knap 2,2 mio. kr. som
kompensation for forventet medicinvækst.
Budgettet reduceres desuden med 68,1 mio. kr. svarende til psykiatriens forventede mindreforbrug. Mindreforbruget kan primært henføres til periodeforskydninger vedrørende renoveringsprojekter, periodeforskydninger vedrørende internt finansieret forskning samt periodeforskydninger i projekter vedrørende uddannelse og kompetenceudvikling. Hertil kommer
overførsel svarende til 0,4 % af nettodriftsbudgettet. Beløbet vil i forbindelse med 1. økonomirapport blive søgt overført til 2019.
Derudover indgår en række mindre bevillingsændringer.
Region Hovedstadens Psykiatri forventer herefter budgetoverholdelse i 2018.
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Region Hovedstadens Psykiatri forventer på nuværende tidspunkt en stigning i den ambulante aktivitet og i antallet af sengedage i forhold til det budgetterede.
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Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen for i alt -366,1 mio. kr. i 4. økonomirapport.
Hospitalet tilføres 74,0 mio. kr. som følge af forventet medicinvækst, og indtægtsbudgettet
forøges med 228,6 mio. kr. som følge af forventede merindtægter. Der overflyttes 35,6 mio.
kr. til Center for Ejendomme og 30 mio. kr. overføres til den lokale investeringsramme til en
række projekter og anskaffelser.
Rigshospitalet forventer herefter et mindreforbrug på 174,1 mio. kr. som følge af en række
tidsforskydninger vedr. forsknings- og uddannelsesprojektmidler, mindre byggearbejder og
mindre anskaffelser samt udviklingsprojekter mv. Hospitalets budget reduceres svarende til
det forventede mindreforbrug. Beløbet vil i forbindelse med 1. økonomirapport blive søgt
overført til 2019.
Herefter forventer hospitalet budgetoverholdelse for 2018.
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Rigshospitalet har aktuelt en forventning om mindreaktivitet i forhold til budgettet på 100
mio. i drg-værdi.
Der er ikke i økonomirapporten foretaget nogen reduktion af aktivitetsbudgettet eller udgiftsbudgettet som følge af den forventede mindreaktivitet. Administrationen har lagt til grund, at
der først tages stilling til konsekvenser af mindreaktiviteten for udgiftsbudgettet i forbindelse
med Genbevillingsgrundlaget/1. økonomirapport. På dette tidspunkt forventes der efter afslutningen af registreringerne at foreligge en mere sikker opgørelse af aktivitetsniveauet i
2018.

For den ikke takstyrede aktivitet forventes en mindreaktivitet på 85 mio. i drg-værdi.
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Der søges i 4. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt -10,2 mio. kr.
Hovedparten - 9,5 mio. kr. - er forventede overførsler til 2019. Heraf skyldes 5,0 mio. kr. at
det ikke har været muligt at afholde den planlagte uddannelsesaktivitet. Derudover vedrører
3,1 mio. kr. en overførsel på 0,4 % af driftsrammen. Endelig er der 1,2 mio. kr., som vedrører
forsinket indførelse af TEMS, som er en del af regionens akutte terrorberedskab.
Akutberedskabet har fået tilført 3,8 mio. kr., til disponeringssystem ifm. omstrukturering af
kørselsbestillingen ved indførelse af nye kontrakter for den siddende patientbefordring.
Derudover er der overført 2,0 mio. kr. til CEJ til ombygning af en række faciliteter på Akutberedskabets matrikel i Ballerup. Endelig er der lavet en budgetkorrektion på -2,4 mio. kr.,
som vedrører den landsdækkende akutlægehelikopter.
Med de ovenstående bevillingsændringer forventer Akutberedskabet at overholde budgettet
for 2018.
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Der er i alt bevillingstilførsel for 154,6 mio. kr.
Apoteket er tilført 6,2 mio. kr. vedr. forøgelse af varelager mhp. at fastholde lagerniveau svarende til to ugers forbrug. Der er tilført 0,25 mio. kr. vedr. udvidelse af satellitenhed på Nordsjællands Hospital. Der er tilført 0,16 mio. kr. vedr. testmanager vedr. Apovision. Der er
overført 2,2 mio. kr. til Center for Ejendomme vedr. pulje-3 renoveringsprojekt. Herudover
er gennemført en række mindre korrektioner.
Endelig er apoteket tilført 150 mio. kr. vedr. fremrykning af medicinindkøb fra 2019 til 2018.
Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse i 2018.

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Punkt nr. 9 - 4. Økonomirapport 2018
Bilag 1 - Side -43 af 91

Center for IT, Medico og Telefoni’s (CIMT) budget foreslås reduceret med netto 26,4 mio.
kr. Heraf foreslås overførsler til 2019 på 37,9 mio. kr. som kan henføres til tidsforskydninger
af projekter mv., samt nettoforhøjelse af budgettet med 11,5 mio. kr. ved overførsler fra andre bevillingsområder.
Hvad angår de foreslåede overførsler til 2019 kan de henføres til periodeforskydninger for
aktiviteter og projekter for udvikling af Sundhedsplatformen:
•

Det drejer sig om mindreforbrug på løn på 12 mio. kr., da opmanding til den nye
drifts- og udviklingsorganisation har taget længere tid end forventet, og da personaleomsætningen i CIMT har været højere end tidligere. Midlerne ønskes videreført til
anvendelse til særlige indsatser forbundet med det videre arbejde med Sundhedsplatformen.

•

Derudover drejer det sig om 25,9 mio. kr. vedr. periodeforskydning af serveropgradering og Min SP, midlerne afsat til vikarbistand og specialistviden, til bedre brugeroplevelse ved indmelding af fejl og til ændringsønsker samt til SP-temaer. Derudover
ønske om at anvende ikke disponerede midler til finansiering af udskydelsen af
LPR3.

Hvad angår nettoforhøjelsen på 11,5 mio. kr. kan den ligeledes henføres til en række aktiviteter:
•

Budgettet foreslås reduceret med 11,1 mio. kr., som overføres til andre bevillingsområder. Det drejer sig hovedsageligt om overførsel til hospitalerne vedr. initiativ om
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brugertilpasningsansvarlige, og skal anvendes til frikøb af klinikere til uddannelse
som brugertilpasningsansvarlige vedr. Sundhedsplatformen.
•

Derudover foreslås budgettet forhøjet med 13,6 mio. kr. som overføres fra andre bevillingsområder og kan hovedsageligt henføres til overførsel af statsligt tilskud til
LPR3, udmøntning af medico-standardiseringspuljen på 6,6 mio. kr.

•

De resterende 9 mio. kr. kan henføres til tilbageførsel fra lokal investeringsramme til
driftsbevillingen.
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Center for HR´s (CHR) budget foreslås reduceret med netto 33,4 mio. kr. Heraf foreslås
overførsler til 2019 på 16,9 mio. kr., reduktion af budgettet på 21,8 mio. kr. samt nettoforhøjelse af budgettet på 5,3 mio. kr. ved overførsler fra andre bevillingsområder.
Hvad angår de foreslåede overførsler til 2019 på 16,9 mio. kr. kan de henføres til periodeforskydninger for centrale aktiviteter og projekter for personale- og kompetenceudvikling.
Reduktionen af budgettet på 21,8 mio. kr. kan henføres til et mindreforbrug vedr. elever på
34 mio. kr. samt et merforbrug vedr. uddannelseslæger på 12,2 mio. kr.
•

Mindreforbruget vedr. elever skyldes bl.a. at antallet af SOSU-elever er lavere end
forventet grundet implementering af den nye SOSU-uddannelse. Derudover har det
været vanskeligt at rekruttere det forudsatte antal elever og endelig har der været et
større frafald end forventet. Til slut kan nævnes, at der for de øvrige EUD-elever i
gennemsnit er færre elever end budgetteret, da der i tidligere år blev indgået mange
kortere uddannelsesaftaler samt at elever falder fra under uddannelsen.

•

Merforbruget vedr. klinisk basisuddannelse (KBU) for læger skyldes, at der forventes ekstra KBU-læger i praksis i forhold til 2017 samtidig med, at der er et stigende
antal KBU-læger på hospitalerne. Uddannelseslægernes antal er bl.a. påvirket af et
svingende antal læger på barselsorlov.

Forhøjelsen på 5,3 mio. kr. kan hovedsageligt henføres til overførsler fra hospitaler mv. på
grund af et stigende træk på Barselsfonden.
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Hvad angår omkostningselementerne drejer korrektionen på -4,3 mio. kr. sig om forskydninger i hensættelse til tjenestemandspensioner samt forskydning i feriepengehensættelser.
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Center for Ejendomme´s (CEJ) driftsbudget foreslås forhøjet med netto 81,5 mio. kr., ved
overførsler fra andre bevillingsområder, og den lokale investeringsramme foreslås netto reduceret med 13,5 mio. kr.
Af forhøjelsen på driftsområdet på 81,5 mio. kr. kan 51,9 mio. kr. henføres til førtidsindfrielse af leasinggæld vedr. finansiering i køle- og nødstrømsanlæg på Rigshospitalet, Glostrupmatriklen. De resterende ca. 30 mio. kr. kan henføres til en række mindre tilførsler fra hospitalerne til projekter og andre aktiviteter, der skal varetages af CEJ.
Af reduktionen på den lokale investeringsramme på netto 13,5 mio. kr. kan 41,4 mio. kr. henføres til en række tilførsler fra hospitalerne til mindre projekter og aktiviteter. Derudover foreslås der overførsler af til 2019 på 54,9 mio. kr., der kan henføres til periodeforskydninger i
diverse anlægsprojekter.
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Der er i alt bevillingsændringer på 38,0 mio. kr. vedrørende sygehusbehandling uden for regionen.
Budgettet reduceres med 2,1 mio. kr. som følge af hjemtagning af VV ECMO-behandling fra
Aarhus universitetshospital.
Budgettet tilføres 0,5 mio. kr. som følge af, at behandlingsaftaler omkring efterstær flyttes fra
praksis til udvidet frie sygehusvalg.
På baggrund af forbruget i de første 9 måneder af 2018 forventes et merforbrug på 39,6 mio.
kr. hvilket er en forværring på 14,6 mio. kr. i forhold til vurderingen ved 3. økonomirapport.
Området er blandt andet påvirket af opstarten af garantiafdelingerne i 1. halvår 2018. Administrationen vil frem mod 1. økonomirapport 2019 udarbejde en evaluering af garantiafdelingernes virke herunder påvirkningen af antallet af patienter der henvises til udenregional behandling.
Budgettet til sygehusbehandling uden for regionen forøges med 39,6 mio. kr. svarende til det
forventede merforbrug i forhold til det korrigeret budget.
Prognosen vedrørende sygehusbehandling uden for regionen er fortsat behæftet med usikkerhed. Prognoseusikkerheden knytter sig blandt andet til størrelsen af forbruget vedrørende det
udvidet frie sygehusvalg, hvor der de senere år har været betydelige udsving i udgifterne.
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Der forventes et mindreforbrug på i alt 477 mio. kr. på driftsrammen og overførsler fra 2018
til 2019 på 158 mio. kr. Hertil kommer dispositioner der medfører udgifter på i alt 465 mio.
kr.
Mindreforbruget og overførsler er nærmere beskrevet nedenfor. Dispositionerne er beskrevet
i afsnit ”1.2.1. Nye dispositioner”.
Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner:
• Leasingydelser ift. sundhedsplatformen: -29 mio. kr.
• Afdrag på leasingkontrakter 2018: -25 mio. kr.
• Indkøb af robot fra Intutive Surgical: -10 mio.. kr.
• Diabetespumper, censorer m.v. -9 mio. kr.
• Udmøntning af medico standardiseringspulje: -7 mio. kr.
• Statsligt tilskud til LPR3: 4 mio. kr.
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Der ventes på baggrund af hospitalernes indmeldinger et merforbrug i 2018 på 40 mio. kr.
baseret på forbruget i årets første ni måneder. Det er fortsat særligt kræftmedicin og sklerosebehandling, der giver stigende udgifter.
Merforbruget er 30 mio. kr. lavere end forventet ved 3. økonomirapport. Der er fortsat tale
om en prognose, og tallet kan ændre sig ved det endelige regnskab.

Der forventes en mindreudgift på 45 mio. kr. i 2018 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter, hvilket svarer til skønnet ved 3. økonomirapport. Det samlede budget er på 343 mio. kr.
Der er i november måned i alt 198 hjemmeboende respiratorpatienter. I prognosen er der forudsat en mindre nettotilgang af hjemmeboende respiratorpatienter i 2018. I lighed med tidligere vil området blive overvåget med henblik på løbende at følge økonomien. Forventningen
er indregnet i budgetforslaget for 2019.

Der blev i 2017 fremrykket indkøb af medicin for 170 mio. kr. fra 2018. Beløbet aflaster
udgiftsniveauet i 2018 med et tilsvarende beløb.
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I 2017 viste det endelige regnskab mindreindtægter på i alt 230 mio. kr. og der var frem til og
med 2. økonomirapport usikkerhed om hvorvidt dette niveau ville fortsætte i 2018. Der blev
derfor afsat en pulje på 140 mio. kr. i tillæg til budgetteret pulje på 90 mio. kr. til dækning af
eventuelle mindreindtægter.
De aktuelle indtægtsprognoser tyder på, at 2017 var et ekstraordinært år og at indtægterne er
tilbage på et niveau over til de oprindelige forventninger til 2017. I stedet for merudgifter til
den afsatte pulje på 140 mio. kr. ses således merindtægter på 167 mio. kr.
Prognosen vedr. indtægter er forbedret med i alt 58 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport.

Der blev i 2017 fremrykket indkøb af lager varer for i alt 6 mio. kr. Hertil kommer en række
andre mindre afvigelser.

Der forventes et merforbrug på 15,6 mio. kr. på puljen afsat til vækst vedrørende insulinpumper og sensorer.
Væksten skyldes særligt to forhold. I 2017 er Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC)
overgået til Region Hovedstaden, hvilket betyder, at puljen nu skal dække væksten i pumper
på SDCC, hvor den tidligere har været finansieret af forbruget på fremmede sygehuse.
I merforbruget er desuden indregnet, at hospitalerne er begyndt at indkøbe glukosemålere
(FreeStyle Libre) til udlevering til patienterne.

Refusionen af godtgørelsen af energiafgifter for 2016 og 2017 giver samlet set et provenu
på 74 mio. kr. Dette giver ligesom angivet i 3. økonomirapport en forbedring i regnskabsresultatet i 2018 på 32 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport.

Der forventes lige som i 3. økonomirapport en mindre udgift til patienterstatninger og administration på 13 mio.kr. i forhold til budgettet på 304 mio. kr. De mindre udgifter skyldes
bl.a. det faldende antal skadesanmeldelser fra patienter i 2017.
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Der forventes en lavere indtægt på 7 mio. kr. end forudsat i det afsatte budget på -132 mio.
kr. Set i forhold til 3. økonomirapport forventes der flere indtægter, da skønnet her var en
indtægt på 21 mio. kr. lavere end budgettet.
Forskellen skyldes hovedsageligt en stigning indtægterne ift. specialiseret ambulant genoptræning, som sidste år faldt fra et ellers stabilt niveau de foregående år. Det ser nu ud til, at
indtægten igen nærmer sig de forrige års stabile niveau. Samtidig er der en lille stigning i
psykiatrien.

Der forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr. på puljen afsat til driften af tarmkræftscreening
i regionen, idet behovet i 2018 har vist sig at være mindre end tidligere forudsat. Her kan
nævnes, at der bl.a. forventes mindre udgifter til udsendelse af analyser samt mindre udgifter
til behandling af patienter.

Der er i 2018 færdiganskaffet apparatur for 155,8 mio. kr. finansieret af regionens medicotekniske puljer, hvilket giver en leasingudgift på 25,2 mio. kr. i årene 2018-2022 samt en udgift på 4,2 mio. kr. i 2018-2024. Regionens hospitaler har på denne baggrund i 4. økonomirapport fået tilført i alt 155,8 mio. kr. fra kontoen for fælles driftsudgifter til betaling af leasingydelserne i 2018 og de kommende år.
Derudover er der foretaget apparaturanskaffelser, hvor anskaffelserne er betalt med de fulde
beløb i 2018, da der bl.a. har været tale om mindre anskaffelser, der ikke har kunnet leasingfinansieres. Der er således anvendt 6,6 mio. kr. til indkøb af medicoteknisk udstyr i forbindelse med standardisering af apparatur.
Der fremkommer dermed et mindreforbrug på 33 mio. kr. på kontoen til leasing af apparatur,
som skyldes tidsforskydninger i forbindelse med anskaffelsen af medicoteknisk udstyr.

På en række andre områder er der mindre afvigelser på samlet -54 mio. kr. Det forventede
mindreforbrug er steget med 17 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport 2018.
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Nedenfor redegøres for anvendelsen af en række puljer og økonomisk status på særlige områder.

De resterende midler i renoveringspuljen for 2018 blev udmøntet ved 3. økonomirapport til
finansiering af udgifter vedr. sundhedsplatformen, samt til indkøb af instrumenter til de regionale sterilcentraler.

Der er i 4. økonomirapport udmøntet 2,2 mio. kr. fra puljen til medfinansiering af haveanlæg
på Bispebjerg Hospital. Midlerne var i forvejen bevilget til afholdes af udgifter som følge af
trafikale omlægninger på Bispebjerg Hospital.
Regionsrådet godkendte på mødet i oktober 2018, i forbindelse med sag om fondsdonation til
renovering af haveanlæg på Bispebjerg, at overføre 9 mio. kr. af midlerne til trafikprojektet
til haveprojektet.
Efter denne budgetudmøntning, udgør puljen efter 4. økonomirapport 12,7 mio. kr., der forventes anvendt i 2018 til finansiering af de igangværende trafikale arbejder ved det kommende Nordsjællands Hospital.

Der er i 4. økonomirapport udmøntet 9,8 mio. kr. til indkøb af to operationsrobotter, 1,0 mio.
kr. til indkøb af apparatur til skånsom kirurgi, samt 2,0 til et OPP-projekt på hjertecenteret
som led i arbejdet med værdibaseret styring.
Der resterer efter 4. økonomirapport i alt 40,5 mio. kr. til sundhedsstrategien, som i al væsentlighed er disponeret til nye projekter.
Der er fortsat disponeret 4,1 mio. kr. til innovative indkøb og forslag til OPI projekter inden
for det medicotekniske område bl.a. til udredning og behandling af kræft.
Regionsrådet har på møde i maj 2018 godkendt, at der varigt udmøntes 7,9 mio. kr. til hospitalerne til kapacitetsudvidelser på skånsom kirurgi. Midlerne forventes udmøntet i 1. Økonomirapport 2019.
De resterende midler til kvalitetsprojekter forventes anvendt til en række projekter indenfor
værdibaseret styring 2019.
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I budget 2018 er afsat en pulje til kapacitetsudvidelser på 163,3 mio. kr.
Puljen anvendes endvidere til dækning af udgifter i forbindelse med indførelse af nye behandlinger, samt regulering af indtægtsniveauet for indtægter fra den mellemregionale afregning af patientbehandling.
Der er i denne økonomirapport indarbejdet korrektioner for 6,1 mio. kr. Midlerne er udmøntet til følgende områder
•
•
•
•

Udarbejdelse af sammenlignelige dosisplaner, protonterapi
Kapacitetsudvidelse trombolysebehandling Rigshospitalet
Livsrum på Herlev og Gentofte Hospital
Specialeplan cervixcancer på Herlev og Gentofte Hospital

Der forventes nettomindreudgifter vedrørende 2018 på 45 mio. kr. Disse midler indgår i finansieringen af fremrykningen af medicinindkøb fra 2019 til 2018.
Der foretages ligeledes i denne økonomirapport en regulering med 307 mio. kr. på hospitalerne, som følge af den forventede merindtægt fra patientbehandling af andre regioners borgere.

Der resterer 5,6 mio. kr. til finansiering af aktiviteter i Kræftplan IV, som foreslås overført til
2019.
De resterende 5,6 mio. kr. fra Kræftplan IV, vil blive udmøntet i 2019 til følgende tre aktiviteter:
• Høj og ensartet kvalitet hvor der er afsat 3,4 mio. kr.
• Udbredelse af beslutningsstøtteværktøjer hvor der er afsat 1,9 mio. kr.
• Screening for livmoderhalskræft, øget deltagelse i regionerne 0,3 mio. kr.

Af den samlede leasede sum til Sundhedsplatformen førtidsindfries der som tidligere nævnt i
2018 162,4 mio. kr.; som vil nedsætte den årlige leasingydelse med 20 mio. kr. Herefter
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forventes den leasede del af Sundhedsplatformen at udgøre ca. 95 mio. kr. I 2018 betales der
leasingydelse på samlet 30,6 mio. kr.

Budget på 3,8 mio. kr. afsat til yderligere administration og udvikling af Regionens Taxi-system for den siddende patientbefordring overføres til Regionen Hovedstadens Akutberedskab.

Der overføres samlet 7,6 mio. kr. til Center for Ejendomme. Midlerne skal finansiere udgifter
i forbindelse med en afgørelse om pension tilbage til 2013 for timelønnede chauffører, som
Region H overtog ved hjemtagelsen af blodprøvekørslen fra KPLL/RHEL, samt engangsudgifter til forsyningsudgifter i 2018 grundet afgrænsningsproblemer i 2017 og 2018 mellem
hospitalerne og Center for Ejendomme.

På nuværende tidspunkt forventes overførsler på 157,8 mio. kr., der fordeler sig som følger:
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Budgettet reduceres med netto 0,9 mio. kr.
Bevillingen reduceres med 6,2 mio. kr. vedr. vækst i praksisanalyser og praksisydelser. Der
tilføres 1,2 mio. kr. vedr. pilotprojekt vedr. internetbaseret psykologhjælp.
Herudover er gennemført en række øvrige mindre korrektioner.
Budgettet forøges med 6,0 mio. kr. svarende til det forventede merforbrug.
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Bevillingen på social- og specialundervisningsområdet er omkostningsbaseret. Kommunale
takstindtægter indgår som en del af Den Sociale Virksomheds bevilling. Nettobevillingen i
det vedtagne budget svarer til den del af fællesomkostningerne i koncernadministrationen,
som skal dækkes af Den Sociale Virksomhed (DSV), samt et eventuelt indregnet over- eller
underskud fra tidligere år i takstgrundlaget.
Omkostningsbevillingen for DSV er specificeret i tabellen nedenfor:

Sammensætningen af den samlede korrektion på -3,7 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel.

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Punkt nr. 9 - 4. Økonomirapport 2018
Bilag 1 - Side -58 af 91

På grund af højere belægning end forventet på enkelte tilbud ønskes udgiftsbudgettet opskrevet med 2,4 mio. kr.
Der er indgået aftaler med kommuner om levering af kortvarige særydelser, hvilket medfører
merudgifter på 0,4 mio. kr., som finansieres af tilsvarende højere takstbetaling.
Der ønskes overført budget til 2019 svarende til 0,8 mio. kr., hvilket skyldes uforbrugte midler på Solgaven.
Ovenstående ændringer medfører i alt en samlet forhøjelse af budgettet til drift af regionens
tilbud på 2,1 mio. kr.
Ændringerne vedrørende højere belægning og aftaler om særydelser opskriver takstindtægterne med 5,7 mio. kr.

Samlet set forventes budgettet for 2018 at blive overholdt under forudsætning af, at de søgte
korrektioner bevilges.
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Det regionale udviklingsområde er omfattet af krav om balance mellem ressourceforbrug og
indtægter opgjort efter udgiftsbestemte principper dog opgøres området efter omkostningsbaserede principper ift. det akkumulerede resultat.
For eksternt drevne projekter gælder særlige regler svarende til de statslige regler vedr. håndtering af tilsagn om tilskud på statens område. Dette betyder, at når regionen giver tilsagn om
projekttilskud inden for disse områder, skal hele det beløb, bogføres i det år tilsagnet gives,
uanset om en del af tilsagnet først udbetales i senere år. Tilsagnsbudgettering sker i overensstemmelse med den Regionale vækst- og udviklingsstrategi.
De indarbejdede korrektioner vedr. interne omplaceringer mellem de forskellige bevillingsområder samt en korrektion af bevillingen som følge af ændrede indirekte administrationsomkostninger samt andel af renter. Den samlede udgiftsbevilling er derfor tilført 0,8 mio. kr.
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Ved indgangen til 2018 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret
overskud på 185,7 mio. kr. De opsparede midler kan grundet budgetloftet teknisk set ikke anvendes i budgetåret 2018. Det forventes at når de opsparede midler frigives vil det være en
politisk opgave at beslutte til hvilke områder inden for regional udvikling midlerne skal anvendes. Det akkumulerede overskud er afsat på status.
De hensatte forpligtelser ift. tilsagnsbudgetterede projekter på området udgør i alt primo
2018 206,4 mio. kr. Det forventes, at ikke udmøntede tilsagn vil udgøre 200,9 mio. kr. ultimo
2018.
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Der er overført 0,4 mio. kr. til øvrig regional udvikling. Der forventes budgetoverholdelse.
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Der er overført 1,0 mio. kr. til øvrig regional udvikling. Overførslen vedr. uddannelsesprojekt
der vedr. øvrig regional udvikling. Der forventes budgetoverholdelse.
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Der er overført 0,5 mio. kr. til miljøområdet. Der forventes budgetoverholdelse.
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Der er overført 1,7 mio. kr. til øvrig regional udvikling. Der forventes budgetoverholdelse.
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Administrationsbudgettet foreslås reduceret med netto 42,7 mio. kr. Heraf foreslås overførsler til 2019 på 24,7 mio. kr., reduktion af budgettet med 18,7 mio. kr. samt forhøjelse med
0,75 mio. kr. til lønninger i forbindelse med indførelse af tolkegebyr.
Hvad angår de forventede overførsler til 2019 på 24,7 mio. kr. kan disse henføres til en
række tidsforskydninger, blandt andet 13,5 mio. kr. under Sygesikrings-IT, hvor midlerne
forventes anvendt i projektperioden for det nye Praksys.dk. Og det resterende mindreforbrug
kan henføres til forskellige aktiviteter så som kompetenceudvikling, kommunikations - og ITprojekter.
Den foreslåede reduktion af budgettet for mindreforbrug på samlet 18,7 mio. kr. kan henføres
til mindreforbrug på løn og reserverede midler til puljer til diverse projekter og afsatte rådighedsbeløb samt udbetaling af pension til tjenestemænd mv.
Forhøjelsen på omkostningssiden på 4 mio. kr. kan henføres til forhøjelse af hensættelsen på
tjenestemandsområdet som modpost til reduktionen af udbetaling af pension til tjenestemænd.
En del aktiviteter under administrationsområdet er af en særlig karakter, således finansieres
bl.a. diverse fælles udgifter for hele Region Hovedstaden såsom tjenestemandspensioner, forsikringsområdet, revision samt udgifter til fælles økonomi-logistik og lagersystem.
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På administrationsområdet opdeles omkostningsbevillingen på de tre aktivitetsområder:
Sundhed, social- og specialundervisning samt regional udvikling. Den samlede omkostningsbevilling fordeles ud fra en fordelingsnøgle, svarende til de tre aktivitetsområders budgetsummer, og er et udtryk for, hvor meget de tre områder trækker på den fælles administration.
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Investeringsbudgettet kan overordnet opdeles i udgifter til kvalitetsfondsprojekter og udgifter til øvrige projekter.

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2018 udgjorde
2.158,1 mio. kr. Det korrigerede investeringsbudget for regionens seks kvalitetsfondsprojekter udgjorde ved 3. økonomirapport 2018 1.721,9 mio. kr. I denne rapport søges der
indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto -91,1 mio. kr. som følge af tidsforskydninger af projekterne i 2018, idet bevillinger og rådighedsbeløb i 2018 er tilpasset til de aktuelle forventninger til regnskab 2018. Det korrigerede budget udgør herefter 1.630,7 mio.
kr.
Dermed er kvalitetsfondsprojekternes investeringsbevillinger og rådighedsbeløb samlet
set blevet nedskrevet med 1.485,6 mio. kr. i løbet af 2018. Dette beløb skal sammenholdes med at der i forbindelse med 1. økonomirapport 2018 blev genbevilget mindreforbrug
fra 2017 vedr. kvalitetsfondsprojekterne for samlet 1.336,0 mio. kr. Det forventede mindreforbrug for 2018 vil tilgå tilsagnsrammen og dermed det afsatte rådighedsbeløb i 2019
for det respektive projekt.
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Det vedtagne investeringsbudget for 2018 vedrørende øvrige projekter udgjorde 762,3
mio. kr., og efter 3. økonomirapport 2018 udgør budgettet 1.730,5 mio. kr.
I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for 135,1 mio. kr. sammensat
af: netto 40,6 mio. kr. som følge af omplaceringer mellem driftsrammer og lokale investeringsrammer, netto 58,7 mio. kr. som følge af udmøntning af driftsmidler til indkøb af apparatur og ombygninger. Endelige er indtægter som følge af statsligt tilskud, donationer
fra private samt indtægter fra salg af ejendomme indarbejdet i økonomirapporten.
I denne rapport er der således indarbejdet bevillingsændringer til investeringsbudgettet for
netto 87,7 mio. kr. før forventede overførsler til 2019.
På sundhedsområdet reduceres budgettet som følge af forventet mindreforbrug på afsluttede projekter og med netto 715,5 mio. kr. som følge af forventede overførsler til 2018,
hvorefter budgettet udgør 929,5 mio. kr.
På det sociale område reduceres budgettet med 38,2 mio. kr. som følge af forventede
overførsler til 2019, hvorefter budgettet udgør 16,6 mio. kr.
Samlet set udgør investeringsbudgettet vedrørende øvrige projekter udgør således efter 4.
økonomirapport 946,1 mio. kr.

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Punkt nr. 9 - 4. Økonomirapport 2018
Bilag 1 - Side -72 af 91

Vedrørende tabellen kan uddybende oplyses:
• På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital omplaceres 6,7 mio. kr. fra hospitalets
driftsramme til den lokale investeringsramme.
• I Center for It, Medico og Telefoni flyttes der midler mellem centrets lokale investeringsramme til centrets driftsramme for 9,0 mio. kr.
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•
•
•

På Rigshospitalet omplaceres 30,0 mio. kr. til den lokale investeringsramme fra
hospitalets driftsramme til finansiering af indkøb af udstyr til Nordfløjen.
På Nordsjællands Hospital omplaceres 7,9 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til
den lokale investeringsramme til indkøb af apparatur.
På Amager og Hvidovre Hospital omplaceres 5,0 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme.

Samlet udgør ovenstående bevægelser mellem virksomhedernes drifts- og lokale investeringsrammer 40,6 mio. kr.
Investeringsbudgettet opskrives ved 4. økonomirapport med netto 39,7 mio. kr., der tilgår
Center for Ejendommes budget til gennemførelse af mindre ombygningsprojekter på hospitalerne. Disse projekter finansieres af ledige midler på hospitalernes driftsrammer.
Det er aftalt at Region Hovedstadens Psykiatri skal medfinansiere indkøbet af en ny MRspektroskopi-skanner til Rigshospitalet. I forbindelse med 4. økonomirapport opjusteres
Rigshospitalets investeringsramme derfor med 1 mio. kr. med ledige midler fra driftsrammen i Region Hovedstadens Psykiatri.
Ved 4. økonomirapport forhøjes investeringsbudgettet med samlet 9,8 mio. kr. til indkøb
af operationsrobotter til Herlev og Gentofte Hospital, samt til Rigshospitalet. Indkøbet af
operationsrobotter er finansieret af midler fra Sundhedsstrategi.
Regionsrådet behandlede på mødet i oktober 2018 sag om donation af nyt haveanlæg ved
de fredede pavilloner på Bispebjerg Hospital. Med donationen fulgte en regional medfinansiering på 9 mio. kr. fra en eksisterende driftsbevilling til vejprojekt på Bispebjerg
Bakke. Ved 4. økonomirapport overføres derfor 9 mio. kr. fra den eksisterende driftsbevilling til bevillingen til investeringsbevillingen meddelt af regionsrådet på mødet i oktober 2018.
I forbindelse med 4. økonomirapport udmøntes samlet 1 mio. kr. fra rådighedsbeløbet afsat på investeringsbudgettet i 2018 til frysehusprojektet til etablering biobanksekretariater
på Herlev og Gentofte Hospital, samt på Rigshospitalet
Investeringsbudgettet opskrives ved 4. økonomirapport med samlet 1 mio. kr. til indkøb af
apparatur til skånsom kirurgi på Rigshospitalet og Bispebjerg/Frederiksberg Hospital.
Indkøbene er finansieret af midler fra Sundhedsstrategi.
Nordsjællands Hospitalet har i forbindelse med en planlagt udskiftning af en eksisterende
skanner, forespurgt om muligheden for en opgraderet skanner. Den opgraderede skanner
koster ca. 0,8 mio. kr. mere end den regionalt bevilgede skanner, der finansieres via leasing. Hospitalet har derfor indvilget i at finansiere opgraderingen. Ved 4. økonomirapport
overføres derfor 0,8 mio. kr. fra hospitalets lokale investeringsramme til afholdelse af leasingudgifter forbundet med opgraderingen til en PET/CT-skanner.
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Samlet indarbejdes der ved 4. økonomirapport øvrige ændringer for netto 58,7 mio. kr.
Der er ved 4. økonomirapport indarbejdet salgsindtægter fra salg af Esbønderup Hospital
til Freja Ejendomme for 3 mio. kr. Salget til Freja Ejendomme blev godkendt af regionsrådet på mødet i august 2018 og er nu blevet gennemført. Ligeledes er der indarbejdet
indtægter for 3,6 mio. kr. vedr. salg af en ejendom ved det tidlige hospital på Dronning
Elisabeths Allé på Amager. Salgsindtægterne har hidtil været deponeret, men er nu frigivet og er tilgået regionens kassebeholdning.
Rigshospitalet har modtaget 1,3 mio. kr. fra en privat donor til opførelse af et orangeri i
forbindelse med det kommende neurorehabiliteringshus i Glostrup. Orangeriet skal indgå
i rehabiliteringen og er budgetmæssigt indarbejdet i økonomirapporten.
Det satspuljefinansierede projekt om etablering af nye rammer til nedbringelse af tvang i
psykiatrien er nu afsluttet. Projektet, der blev igangsat i 2014, har samlet kostet 30,9 mio.
kr. Heraf har regionen hidtil modtaget godt 25,8 mio. kr. fra staten. Regionen afventer
derfor modtagelse af de resterende ca. 5,1 mio. kr. fra satspuljen.
Samlet er der ved 4. økonomirapport således indarbejdet ændringer, der samlet set forbedrer regionens kassebeholdning med 11,6 mio. kr.
På sundhedsområdet reduceres budgettet med 715,5 mio. kr. som følge af forventede
overførsler til 2019, samt med 118,4 mio. kr. som følge af rådighedsbeløb og mindreforbrug, der ikke foreslås overført til 2019, hvorefter budgettet udgør 929,5 mio. kr.
På det sociale område reduceres budgettet med 38,2 mio. kr. som følge af forventede
overførsler til 2019, hvorefter budgettet udgør 16,6 mio. kr.
Samlet set udgør investeringsbudgettet på øvrigt anlæg således efter 4. økonomirapport
946,1 mio. kr.
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Den samlede finansiering til sundhedsområdet udgør 36.633,5 mio. kr.
Der forventes fuld optjening af den statslige aktivitetspulje inkl. ikke-optjente puljemidler
fra 2017 (53,7 mio. kr.). Eventuel afvigelse vedr. optjening af statslig aktivitetspulje er finansiel og håndteres via et kassetræk.
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Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske udvikling til medio november 2018
samt konsekvenserne af bevillingsændringerne under såvel driftsrammen som investeringsrammen.
Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes til en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 3,3 mia. kr. og 0,8 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 4,1 mia. kr.,
som forrentes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til ca. 0,4 % p.a.
Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2018 skønnes at ligge 0,7 mia. kr. over det oprindeligt budgetterede gennemsnitlige likvide beholdning.
Den langfristede gæld inkl. leasinggæld er på godt 5,5 mia. kr. ultimo 2017 og forventes
at være uændret 5,5 mia. kr. ultimo 2018. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til en gennemsnitlig forrentningsprocent på 0,3 % p.a. for 2018.

Nettorenteudgiften i 2018 forventes at give en forværring på 1,5 mio. kr. i forhold til 3.
økonomirapport.

Renteindtægter af likvide aktiver forventes fortsat at udgøre 15 mio. kr. Der er kalkuleret
med en gennemsnitlig rente på 0,4 % p.a. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2018 på 3,3 mia. kr. til forrentning, hovedparten af de likvide midler er placeret i
obligationer. Der er p.t. kalkuleret med en rentesats på bankindskud på - 0,6 % men med
0,5 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen.
Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender er budgetteret til 5,5 mio. kr. som er i
overensstemmelse med regnskab 2017. Renteindtægten er et statsligt rentetilskud vedr.
finansieringen af Kennedy Centret.
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Renter af langfristede tilgodehavender forventes at udgøre 3,0 mio. kr. svarende til en forbedring på 1,0 mio. kr. i forhold til forventningerne i 3. økonomirapport. Renter af kvalitetsfondsmidler skønnes til 0 mio. kr. og 3,0 mio. kr. i renteindtægter vedr. deponering for
lejemål. Der forventes en forrentningsprocent på gennemsnitlig 0,4 % p.a.
Renter af kortfristet gæld skønnes til en udgift på 8,0 mio. kr. Renteudgifterne vedrører
udgifter til patienterstatninger med 7,1 mio. kr. samt øvrige renteudgifter på 0,9 mio. kr.
især vedrørende oparbejdningsrenter vedr. finansiel leasing.
Renter af langfristet gæld skønnes fortsat til 16 mio. kr. svarende til forudsætningen i 3.
økonomirapport 2018. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 0,3 % p.a. for
hele låneporteføljen for 2018. Den variable rente er fortsat meget lav i øjeblikket. Den variabel rente blev på -0,3 % i 2018.
Kurstab og kursgevinster. Der er pt. registreret et kurstab på 1,5 mio. kr. for 2018.
Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedr. renter: Investeringsudgifter for social- og specialundervisningsområdet finansieres af regionen og tilbagebetales som forrentning og afskrivning via den kommunale takstbetaling på området.
Forrentningen fastsættes på basis af markedsrenten. Forrentningsprocenten er i 2018 fastsat til 1,37 pct. p.a. beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i Kommunekredit. Med
hensyn til social- og specialundervisningsområdet udgør beregningsgrundlaget for renteberegningen værdien af de materielle anlægsaktiver til knyttet området samt årets nettodriftsudgifter og årets investeringer.
Der forventes en udgift på social- og specialundervisning på 6 mio. kr. og - 4 mio. kr. til
sundhed og regional udvikling.
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Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres jf. tabellen nedenfor. Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsforbedring på 1.771,5 mio. kr. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimo likviditet på
1.177,8 mio. kr.
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De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekterne finansieres regionens udlæg af deponerede midler. Der er nu indregnet det fulde forbrug for alle projekterne.
Kortfristede tilgodehavender (mellemregning af kvalitetsfondsudgifter) viser en teknisk
indtægt, som modsvares af udgifterne til kvalitetsfondsprojekter i investeringsbudgettet i
2018. Der forventes et forbrugt på projekterne på 1.630,7 mio. kr. i 2018 svarende til et
mindreforbrug på 91,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2018.
Deponeringer vedrørende lejemål er ændret til -50,0 mio. kr. svarende til en nedjustering
af deponering med 27,0 mio. kr. Dette vedr. især tidsforskydning i deponeringen vedrørende Køl- og nødstrøm samt ATES-anlæg på Bispebjerg Hospital først forventes færdig i 2019. Der er en forbedring i kassebeholdningen (egenkapitalen) vedrørende momsreguleringer m.v. som har givet en positiv efterregulering på i alt 137 mio. kr.
Nedenfor er vist udviklingen i deponerede midler vedr. kvalitetsfondsprojekterne.
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Finansieringsprofilerne for regionens kvalitetsfondsprojekter er i overensstemmelse med
de opdaterede udgiftsprofiller. Resten skal regionen selv finansiere af de opsparede deponerede midler.
Finansieringen af projekterne sker ved en statslig finansiering på 60 pct. og en egenfinansiering på 40 pct. Af egenfinansieringen kan 12,5 pct. lånefinansieres. Lånoptagelsen er
fastlagt ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets reviderede finansieringsprofil.
Lånene til kvalitetsfondsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og optages ultimo december 2018.
Ved udgangen af 2018 skønnes der et samlet forbrug på kvalitetsfondsprojekterne på
6.103,8 mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør 3.649 mio. kr. og regionen har modtaget et tilskud fra kvalitetsfonden på 2.840,1 mio. kr. Det vil sige, at regionen har et likviditetsudlæg på 808,9 mio. kr.

Der var i budget 2018 budgetteret med et afdrag på 666,8 mio. kr. som er uændret i forhold til budget 2018.
i budget 2018 er der budgetteret med en lånoptagelse på 140 mio.kr. til refinansiering af
årets afdrag svarende til den meddelte dispensation fra ministeriet. Lånet er hjemtaget i
juni måned 2018.
Den samlede lånoptagelse til energibesparende foranstaltninger skønnes nu til 47,9 mio.
kr. svarende til forventningerne i økonomirapporten. Det faktiske forbrug medio november er 33 mio. kr.
Lånet forventes hjemtaget ultimo december 2018, når investeringerne er gennemført.

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Punkt nr. 9 - 4. Økonomirapport 2018
Bilag 1 - Side -90 af 91

Afdrag og lånoptagelse i det vedtagne budget og nu forventet i 2018 fordeler sig således:

Finansieringen af projekterne sker ved en statslig finansiering på 60 pct. og en egenfinansiering på 40 pct. Af egenfinansieringen kan 12,5 pct. lånefinansieres. Låneoptagelsen er
fastlagt ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets reviderede finansieringsprofil af den 8.
december og 23. december 2016.
Lånene til kvalitetsfondsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og forventes optaget
ultimo 2018. Lånoptagelsen svarer til de givne tilsagn fra ministeriet.

Nedenfor er der skematisk vist den faktiske leasinggæld ultimo 2017 og den nu forventede udvikling i 2018 baseret på Kommuneleasingstal medio november 2018.
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Dette er beregnet ud fra de eksisterende aftaler og budgetforventninger. Det er indregnet
en førtidsindfrielse på 326,6 mio.kr. i 2018.
Der er indregnet en ordinær leasingydelse på 112,6 mio. kr. i 2018.
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4. økonomirapport – December 2018

Region Hovedstaden
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BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER
BILAG 2.2: FORVENTEDE OVERFØRSLER –
DRIFTSOMRÅDET
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BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING
BILAG 2.6: PENGESTRØMSOPGØRELSE
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Bilag 2.7.1: Supplerende oplysninger til social- og
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Bilag 2.7.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet
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De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, reduceres med 0,8 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i Den Sociale Virksomheds resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen.
I det vedtagne budget var der for Den Sociale Virksomhed ikke indregnet en nedsættelse
af den kommunale takstbetaling, som skulle finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud. I 1. økonomirapport for 2018 blev der indregnet en mindre takstnedsættelse på 0,4 mio. kr., som finansieres af det akkumulerede overskud på området.
Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed.
Primo 2018 var der et akkumuleret overskud på 31,0 mio. kr. I forbindelse med denne 4.
økonomirapport 2018 er der et underskud på 12,0 mio. kr., hvilket primært kan henføres
til genbevillinger fra 2017. Ultimo 2018 forventes et akkumuleret overskud på 19,0 mio.
kr.
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Sammenhæng mellem udgifts- og omkostningsbevilling og fordeling på områderne fremgår af oversigten herunder:
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Økonomisk status
4. økonomirapport 2018

Teknisk gennemgang
18. December 2018
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Dagsorden
1. Status vedr. økonomi
2. Status vedr. aktivitet
3. Forslag til disponering

Teknisk gennemgang af 4. ØR 18. december 2018
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Økonomien er sund
Indtægter

• Prognosen vedr.
medicinvækst er forbedret.

Kr.

• Indtægter vedr. behandling af
patienter fra andre regioner
stiger fortsat.

• Samlet forbedring siden 3.
økonomirapport: 155 mio. kr.
• Efter dispositioner forventes
budgetbalance.
Budget 2017

Teknisk gennemgang af 4. ØR 18. december 2018
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Disponeringer i forhold til 2019
• Fremrykning af medicinindkøb: 150 mio. kr.
• Indfrielse af leasinggæld: 146 mio. kr.
• Der forventes yderligere fremrykning af indkøb af medicin og lagervarer i
mindre omfang.
• Kort før jul tages stilling til eventuel gennemførelse af genforsikring af
tjenestemandspensioner.

Teknisk gennemgang af 4. ØR 18. december 2018
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Råderum og udgiftsloft
• Aktuel prognose, udgiftsloft: -215 mio. kr.
• Som følge af stigende indtægter og overførsel af bevilling til anlægsbudgettet.

• Behov for balanceret udnyttelse af udgifts- og anlægsloft i Region
Hovedstaden.

• Risiko for merforbrug i øvrige regioner.
• Kommende dispositioner vedr. fremrykning af indkøb og genforsikring af
tjenestemandspensioner vil udnytte råderummet bedst muligt.

Teknisk gennemgang af 4. ØR 18. december 2018

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Center for Økonomi

5

Hovedstaden
Punkt nr. 9 -Region
4. Økonomirapport
2018
Center
Bilag 3 - Side
-6 af 7for Økonomi

Status vedr. aktivitet
• Fuld indtjening af statslig aktivitetspulje.
• Højt niveau af indtægter vedr. patienter fra andre regioner.
• Mindreproduktion i forhold til præstationsbudgettet.

Teknisk gennemgang af 4. ØR 18. december 2018
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Anbefalet disponering
• Lægesekretærressourcer i
2019: 10 mio. kr.
• I forlængelse af bevilling
vedr. 2018 på 22 mio. kr.
• Understøtte overgang til
LPR3.
• I tillæg til overførsel fra
2018 på ca. 5,6 mio. kr.
Dermed er bevilling i 2019
på niveau med forbruget i
2018.
Teknisk gennemgang af 4. ØR 18. december 2018
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Region Hovedstaden er landets største sundhedsvæsen. Udredning og behandling af
borgere i regionen foregår på syv hospitaler, otte psykiatriske centre og et børne- og
ungdomspsykiatrisk center. Det sker i tæt samspil med over 1.000 praktiserende læger og
29 kommuner i hovedstadsregionen. Udover udrednings- og behandlingsopgaver
varetager regionen uddannelse af sundhedsprofessionelle samt udvikling og forskning i
tæt samarbejde med universiteterne, professionshøjskolerne og erhvervslivet. Dette
bidrager til, at patienter får den bedste behandling og de bedste vilkår for et godt liv.
Regionen leverer sundhed til ca. 1,8 mio. borgere - et antal der forventes at stige i
fremtiden. Der behandles flere og flere patienter, og det er en udvikling, der forventes at
fortsætte. Vi lever længere, og dermed bliver vi flere, der lever med kroniske sygdomme
og får livstruende sygdomme fx hjerte- og kræftsygdomme, der ofte kræver dyr og
længerevarende behandling. Samtidig kommer der nye behandlingsmuligheder og nyt
teknologisk udstyr, som gør det muligt at behandle for flere sygdomme. Med stigende
forventninger om kvalitet i behandlingen og sammenhæng i forløbet er det vigtigt fortsat
at have et regionalt sundhedsvæsen, som inden for den økonomiske ramme kan leve op til
disse krav.
Indførelse af værdibaseret styring i regionen skal medvirke til at leve op til kravene.
Ambitionen med værdibaseret styring er at skabe mest mulig værdi for patienterne inden
for den økonomiske ramme. Det understøtter en af regionens overordnede politiske
målsætninger om, at patientens situation styrer forløbet, og at det regionale
sundhedsvæsen altid skal tage udgangspunkt i det enkelte menneske, når patientens forløb
tilrettelægges.

Hospitalsplanen udstikker en langsigtet ramme for hospitalsvæsenet i Region
Hovedstaden. I Hospitalsplan 2025 fastholdes den overordnede hospitalsstruktur og
opgavefordeling mellem hospitalerne. Planen bygger videre på grundelementerne i de
foregående hospitalsplaner og har fokus på at leve op til de krav og forventninger til
sundhedsvæsenet, som stilles af regionens borgere, deres pårørende og de
sundhedsprofessionelle.
Med Hospitalsplan 2025 foretages en række ændringer i organiseringen på hospitalerne,
der er nærmere beskrevet i kapitel 9. Ændringerne har afsæt i anbefalinger fra
hospitalerne og regionens sundhedsfaglige råd. De gennemføres ud fra en samlet
betragtning om at give patienterne den bedst mulige oplevelse i mødet med
sundhedsvæsenet. Samtidig understøtter ændringerne den fortsatte udvikling af stærke
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faglige miljøer, der er et fundament for fortsat høj kvalitet, uddannelse, udvikling og
forskning.
Ændringerne er foretaget med udgangspunkt i fire politisk vedtagne principper for
hospitalsplanen, der er drøftet på dialogmøder med blandt andet politikere, borgere,
kommuner og faglige organisationer. Principperne er prioriteret i følgende rækkefølge:
1.
2.
3.
4.

Kvalitet
Sammenhængende patientforløb
Nærhed
Effektivitet

Principperne sætter retning for, hvordan det regionale hospitalsvæsen skal udvikle sig de
kommende år.
Med principperne er ambitionen, at patienter skal modtage en behandling af høj faglig
kvalitet. Behandlingen skal være sammenhængende og samtidig ske så tæt på borgerens
bopæl som muligt - under hensyntagen til, at der skal opnås mest mulig sundhed for
pengene. Selvom de fire principper er prioriterede, er de tæt koblet og indbyrdes
forbundne. Når principperne er benyttet som grundlag for at vurdere, om der skal
foretages ændringer i strukturen, er det sket under hensyntagen til lokale forhold, fx
borgernes afstand til nærmeste behandlingstilbud.
Nedenfor er principperne for hospitalsplanlægningen i regionen beskrevet. Udover de fire
principper, er 'lighed i sundhed' også et grundlæggende princip, der vægtes højt og går på
tværs af de øvrige principper. Alle borgere uanset baggrund og ressourcer skal tilbydes
den behandling, som de har behov for. Udsatte borgere tilbydes derfor differentierede og
særligt målrettede indsatser, som sikrer, at der opnås det bedst mulige resultat af
behandlingen.
1. Kvalitet
Borgere, som benytter hospitalerne i Region Hovedstaden, skal modtage behandling
på internationalt niveau. Derfor skal hospitalsplanen først og fremmest understøtte en
fortsat høj kvalitet i patientbehandlingen. Det skal sikres, at faglig kvalitet vægtes
højest, uanset hvor i forløbet borgerne møder sundhedsvæsenet - og om det er i
behandlingen af almindeligt forekommende sygdomme eller højt specialiseret
behandling.
Der er dokumentation for sammenhængen mellem kvalitet, erfaring og volumen,
både på afdelings- og hospitalsniveau samt i forhold til den enkelte medarbejder. Et
tilstrækkeligt patientvolumen er væsentligt for at sikre erfaring og kvalitet i
behandlingen. Derfor skal hospitaler og afdelinger have en vis størrelse og
patientvolumen, og behandlinger skal ud fra et kvalitetshensyn ikke varetages flere
steder, end der er behov for.
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2. Sammenhængende patientforløb
Region Hovedstadens borgere skal opleve gode og sammenhængende patientforløb,
som er kendetegnet ved, at det er patientens situation, der styrer forløbet. Patienter og
pårørende giver udtryk for, at det kan være svært at finde rundt i det komplekse
sundhedssystem. Derfor skal behandlingen være organiseret, så det understøtter
sammenhængende forløb uden unødvendige overgange mellem afdelinger, centre og
hospitaler. Når det af kvalitetshensyn er nødvendigt med overgange undervejs i
forløbet, fx ved specialiseret behandling, skal der sikres koordination og
sammenhæng mellem behandlingstilbuddene.
Sammenhængende patientforløb har tæt kobling til patientoplevet kvalitet i
behandlingen. Undersøgelser viser, at skift mellem hospitaler, behandlere og sektorer
giver større risiko for forsinkelser og fejl i behandlingen. Som patient skal man kunne
føle sig tryg i overgange, og når der er brug for en samtidig indsats fra flere sektorer.
Hospitalsplanen skal være med til at sikre sammenhængende forløb, både på
hospitalet samt i kontakten med kommunen og den praktiserende læge. Det er derfor
afgørende, at samarbejdet på tværs af hospitaler og sektorer fortsætter og
videreudvikles.

3. Nærhed
Behandlingen har i en årrække bevæget sig i retning af mere specialisering og
centralisering. For samtidig at sikre nærhed og tryghed for den enkelte borger er det
vigtigt, at udvalgte behandlinger udføres så tæt på borgerne som muligt.
Region Hovedstaden er opdelt i fire planområder, der sikrer, at borgerne kan få
behandlet størstedelen af de almindeligt forekommende sygdomme i nærheden af
deres bopæl uden unødvendige overflytninger til andre hospitaler/psykiatriske centre.
Af kvalitetshensyn udføres den specialiserede behandling ikke i alle planområder,
hvorfor nærhed især prioriteres for sygdomme med stort patientvolumen samt for
borgere med fx kroniske sygdomme og den ældre medicinske patient, som har mange
årlige hospitalsbesøg.
Ud over den geografiske nærhed til regionens hospitaler kan nærhed også
imødekommes ved etablering af fx udgående funktioner, hvor borgerne behandles i
eget hjem, gennem digitale løsninger eller i borgernære sundhedshuse, hvor udvalgte
ydelser kan varetages i samarbejde mellem hospitaler, praktiserende læger og
kommuner.
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4. Effektivitet
Hospitalsplanen skal bidrage til en fortsat effektiv drift, så der kan opnås mest mulig
sundhed for pengene. Regionen står overfor en demografisk udvikling med flere
ældre borgere. Samtidig udvikles flere behandlingsmuligheder og der er stigende
forventninger og krav til sundhedsvæsenet. Det nødvendiggør en optimal udnyttelse
af ressourcerne, hvor behandlingen er omkostningseffektiv.
Ressourcemæssige besparelser kan fx opnås ved at samle afdelinger og funktioner på
færre matrikler. De nye hospitalsbyggerier er med til at sikre bedre logistik og
arbejdsgange og dermed en fortsat høj produktivitet og en effektiv drift. Fremadrettet
er der også fokus på at omlægge flere indlæggelser til ambulante besøg, samt at flere
hospitalsydelser skal varetages af praktiserende læger eller af kommuner. For
patienterne vil der være fordele ved denne omlægning, fx færre unødvendige
indlæggelser og mere nærhed i behandlingen.

Nye og tidssvarende rammer
Med Hospitalsplan 2020 blev den overordnede hospitalsstruktur i Region Hovedstaden
fastlagt. Der er i regionen følgende hospitaler: Rigshospitalet som landets højest
specialerede hospital, fire store akuthospitaler, Bornholms Hospital med geografisk
særstatus og ét samlet Region Hovedstadens Psykiatri. I kapitel 6 er hospitalsstrukturen
nærmere beskrevet.
I år 2025 vil nye hospitalsbyggerier og renoverede hospitaler være ibrugtaget. Det vil give
nye og moderne rammer til patienter, pårørende og personale, der skal sikre rammerne for
fremtidens regionale sundhedsvæsen. En væsentlig ændring frem til 2025 er etableringen
af nye akutafdelinger på akuthospitalerne. Det betyder, at borgere med behov for akut
behandling får én indgang til hospitalet. Hospitalsplanen skal understøtte en optimal brug
af nybyggerierne. Tidshorisonten for ibrugtagelse af de nye byggerier gennemgås i kapitel
3.
Et mere menneskeligt sundhedsvæsen
Den ny hospitalsplan sikrer rammerne for, at behandlingen tager udgangspunkt i den
enkelte patient og målrettes efter patientens behov og forudsætninger. Et vigtigt element
er at skabe sammenhæng i behandlingen, hvilket blandt andet kræver en tæt koordination
og samarbejde på tværs af hospitaler og relevante samarbejdspartnere. Borgerne vil også
fremover have brug for hospitalernes ekspertise, men i nogle situationer og for nogle
patientgrupper vil mere nærhed i behandlingen skabe større værdi. Frem mod 2025
arbejder Region Hovedstaden for at sikre endnu større sammenhæng og nærhed i
behandlingen, hvilket er beskrevet i kapitel 8.
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Investeringer i hospitalsstrukturen og nye fysiske rammer tager afsæt i et nationalt behov
for en øget specialisering, hvor behandlinger samles på færre hospitaler. Hensigten er at
øge den faglige kvalitet og udnytte ressourcerne bedst muligt. En central del af at bygge
nye hospitaler er at etablere nye akutafdelinger, der bygges på alle fire akuthospitaler i
regionen. Akutafdelingerne er placeret centralt på hospitalerne, og patienten med akut
behandlingsbehov får dermed én indgang til hospitalerne. Hovedparten af patienterne vil
blive udredt i akutafdelingen og udskrevet derfra eller fortsætte i et ambulant
udredningsforløb.
Implementering af tidligere hospitalsplaner har medført en samling af funktioner og
etablering af større behandlingsenheder i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens
anbefalinger. Hospitalsstrukturen i regionen er således løbende blevet forberedt til de
kommende hospitalsbyggerier, inden de ibrugtages, jf. kapitel 6.
De nye hospitalsbyggerier skal gøre det muligt at tilbyde den bedste behandling, service
og kvalitet for patienterne. Dette understøttes af det strategiske indsatsområde
’Fremtidens Hospital’, der har fokus på at sikre optimal udnyttelse af de nye
hospitalsbyggerier.
Der er på tværs af regionerne fastlagt tre overordnede politiske visioner for byggerierne:
Patienten i centrum, øget effektivitet og fleksible hospitaler. De er beskrevet nærmere
nedenfor.
Patienten i centrum
Kvaliteten skal højnes ved at bygge patientsikkert, ved at bringe patienten i centrum og
ved at indføre nye måder at organisere og tilrettelægge arbejdet på i hospitalsbyggerierne.
Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at der i de nye hospitalsbyggerier bygges
enestuer til alle patienter og plads til, at pårørende kan overnatte, så patienterne får de
bedste muligheder for en god indlæggelse og høj patientsikkerhed. Enestuer giver en
række fordele for patienter og pårørende, blandt andet en reduktion i
hospitalserhververede infektioner, forbedret diskretion omkring patienten, og at mere
behandling kan foregå på stuen. Jo flere funktioner, som er på enestuerne, desto mere tid
bruges sammen med patienten.
I ’Det politiske grundlag for byggeri i Region Hovedstaden’ fra 2011 blev det besluttet at
etablere enestuer i de nye hospitalsbyggerier, men sigtet er enestuer overalt i regionen i
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takt med, at det er økonomisk muligt. Det betyder også, at eksisterende sengestuer
renoveres med henblik på at etablere enestuer.
Øget effektivitet
Effektiviteten skal øges ved at styrke sammenhængen i patientforløbene, ved at nytænke
organisering og indføre nye måder at organisere og tilrettelægge arbejde på samt ved
rationel brug af ny teknologi.
De nye hospitaler bliver bygget ud fra et princip om, at hvert skridt tæller. Placering af
kliniske funktioner og støttefunktioner bliver placeret strategisk, så patienter og personale
bruger kortere tid på at komme rundt. Effektiviseringen skal i sidste ende komme
patienterne til gode.
Fleksible hospitaler
Fleksibilitet i byggeriet skal sikre, at det er let at ændre i indretning, udbygge eller
mindske funktioner afhængig af fremtidens behov for behandling og pleje. Der bygges til
fremtiden, og behandling og logistik skal i nogle tilfælde understøttes af teknologi og
innovative løsninger, der endnu ikke er opfundet.
De fysiske forhold og indretningen af hospitalerne har stor betydning i forhold til den
patientoplevede og faglige kvalitet. Patientens vej gennem hospitalet skal være
sammenhængende, den mest naturlige og den kortest mulige. Placering af funktioner på
hospitalerne skal understøtte stærke faglige miljøer, videndeling og læring.

Byggeprojekterne i Region Hovedstaden frem til 2025 kan opdeles i henholdsvis større
nybyggerier, fx etablering af et nyt hospital i Nordsjælland og nye akutafdelinger på
akuthospitalerne, og ombygningsprojekter, fx eksisterende sengestuer, ambulatorier og
servicebygninger.
Regionen har modtaget tilsagn fra statens Kvalitetsfond om medfinansiering, og
regionsrådet har afsat yderligere midler til projekterne. Herudover er en række
byggeprojekter finansiereret af regionale midler samt tilskud fra private fondsmidler.
Nedenfor er de større bygge- og renoveringsprojekter gennemgået.
De nye hospitalsbyggerier i regionen ibrugtages i perioden 2019-2024. Den forventede
ibrugtagning af de enkelte byggerier ses her:
https://www.regionh.dk/Sundhed/Hospitaler/Hospitalsbyggerier/Faktaark-og-kort.
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På Rigshospitalet er en ny patienthotel- og administrationsbygning samt parkeringshus
taget i brug i 2015. Patienthotellet rummer enkeltværelser, dobbeltværelser og
handicapværelser. Patienthotellet er et attraktivt alternativ for selvhjulpne patienter, der
bor langt væk og som har behov for ophold og overnatning i forbindelse med
undersøgelse og behandling.
Regional Sterilcentral
Bygningen er den ene af to sterilcentraler i Region Hovedstaden, som bliver taget i brug i
2019. De nye sterilcentraler sikrer blandt andet, at der kan opnås en højere effektivitet,
samt at kvaliteten i sterilisering af instrumenter og operationsudstyr forbedres.
Nordfløj
Rigshospitalet udvides med en Nordfløj, der er en ny behandlingsbygning med over 200
enestuer, intensivsenge, operationsstuer, ambulatorier, billeddiagnostisk funktion samt
gode rammer til forskning. I Nordfløjen placeres HovedOrtoCenteret og Neurocentret.
Nordfløjen forventes klar til ibrugtagning i 2019.
BørneRiget
Frem mod 2024 opføres BørneRiget, hvor behandling af børn, unge, fødende og deres
familie samles under ét tag. BørneRiget opføres i samarbejde med Ole Kirk’s Fond. Der
opføres et nyt, innovativt forsknings-, udviklings- og uddannelseshospital, der tager højde
for den sårbare situation, familierne er i, når et barn bliver alvorligt sygt. Byggeriet vil
blandt andet indeholde senge til børn, unge og voksne, operationsstuer, fødestuer,
opvågningsstuer og ambulatorier.
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På Rigshospitalets matrikel i Glostrup bliver der bygget et Nyt Neurorehabiliteringshus,
der skal skabe rammerne for den bedste pleje, behandling og genoptræning af patienter
med skade på hjerne og i rygmarv fra Østdanmark. Byggeriet forventes ibrugtaget i 2022.
Neurorehabiliteringshuset skal skabe god plads til genoptræning af patienter, hvor blandt
andet udendørs træningsarealer og forskellige værksteder give gode muligheder for at
variere hverdagen. Rehabiliteringshuset skal levere en behandling, hvor patienter,
pårørende og personale arbejder sammen om at bringe patienten tilbage til så normalt et
liv som muligt. Samtidig skal huset være med til at udvikle og understøtte faglig
ekspertise og viden inden for neurorehabilitering på højt niveau både nationalt og
internationalt.

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Punkt nr. 10 - Ny Hospitalsplan 2025 i høring
Bilag 1 - Side -13 af 76

Frem mod 2023 bygges Nyt Hospital Bispebjerg, der omfatter etablering af Laboratorieog Logistikbygning og Akuthuset samt renoverings- og ombygning af det eksisterende
hospital. Nyt parkeringshus blev endvidere taget i brug i 2015.
Laboratorie- og Logistikbygning
Laboratorie- og logistikbygningen opføres med laboratorier, logistik- og lagerfaciliteter
samt fælles forskningsfaciliteter. Formålet med den fælles Laboratorie- og
Logistikbygning er blandt andet at skabe det mest effektive og fremtidssikrede flow for
logistikken på Bispebjerg Hospital samt at skabe nye forbindelser imellem forskellige
forskergrupper. Bygningen er taget i brug i 2018.
Akuthuset
Der bygges blandt andet en ny akutafdeling, operationsstuer, intensiv afdeling, røntgen,
ensengsstuer og ambulatorier i Akuthuset. Akutafdelingen vil være centrum for
størstedelen af Akuthusets aktiviteter og den eneste indgang til hospitalet for alle akutte
patienter. Akuthuset forventes klar til ibrugtagning i 2023.
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Nyt Hospital Herlev består af opførelse af et Kvinde-Barn-Center, et nyt Akuthus, en ny
sterilcentral samt udvidelse af den eksisterende servicebygning og kapel. I 2018 blev nyt
parkeringshus taget i brug. På Herlev matriklen bygges desuden Steno Diabetes Center
Copenhagen samt Center for fordybelse og tro.
Derudover bygger Kræftens Bekæmpelse og Realdania et nyt ’Livsrum’ i tilknytning til
Herlev Hospital, der skal rumme Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivning.
Kvinde-Barn-Center og Akuthus
Opførelsen af Kvinde-barn-Center og en akutafdeling udgør ca. 56.600 m² og placeres syd
for de eksisterende hospitalsbygninger. Kvinde-barn-centeret kommer til at indeholde
børneafdeling, fødegang og barselsgang. Byggeriet forventes klar til ibrugtagning i 2020.
Regional Sterilcentral
Bygningen er den anden af to sterilcentraler i Region Hovedstaden, som bliver taget i
brug i 2019. De nye sterilcentraler sikrer blandt andet, at kvaliteten i sterilisering af
instrumenter og operationsudstyr forbedres.
Steno Diabetes Center Copenhagen
Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden besluttede i efteråret 2015 at samarbejde
om et markant løft af diabetesindsatsen – et nyt Steno Diabetes Center, der etableres ved
Herlev Hospital. Centret skal fungere som et behandlings-, sundhedsfremme-, forskningsog videnscenter for borgere med diabetes og pårørende samt for kommuner og
praktiserende læger. Centret skal desuden være omdrejningspunkt for et nationalt og
internationalt forskningssamarbejde. Steno Diabetes Center Copenhagen forventes at
blive taget i brug i 2021.
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Center for Fordybelse og Tro
Region Hovedstaden har modtaget donation fra A.P. Møller og Hustru Christine
McKinney Møllers Fond til almene formål til at etablere Center for Fordybelse og Tro.
Projektet er planlagt som en mindre, selvstændig bygning på ca. 300 m2.
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Nyt Hospital Hvidovre omfatter både ombygninger af ambulatorier og sengebygninger i
det eksisterende hospital samt etablering af et nyt byggeri, der er integreret med og
fungerer i sammenhæng med det eksisterende hospital. Det nye byggeri forventes klar til
ibrugtagning i 2021.
Akutafdeling
Der bygges en ny hovedindgang, hvor også en ny akutafdeling vil blive placeret.
Akutafdelingen bliver indrettet med blandt andet modtagelse, undersøgelses- og
behandlingsrum samt sengeafsnit til de akutte patienter.
Kliniske afdelinger
Det nye byggeri vil herudover rumme en ny afdeling for børn og unge, fødsler og
behandling af nyfødte samt hjertesygdomme. Afdelingerne vil blandt andet indeholde nye
sengeafsnit, ambulatorier og dagafsnit, og patienterne vil opleve et markant løft af de
fysiske rammer.
Ombygning af eksisterende byggeri
I det eksisterende byggeri ombygges de nuværende flersengsstuer til enten ensengs- eller
tosengsstuer, og efter ombygningen vil alle de ombyggede sengeafdelinger have nye
patientmodtagelser ved indgangen til afdelingen.
Store dele af Hvidovre Hospitals ambulatorieetage vil blive moderniseret. Der vil blive
rokeret rundt på de forskellige afdelinger, og der bygges nye modtagelser, venteområder
og undersøgelses- og behandlingsrum.
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Grundet størrelsen af planområde Syd og den forventede befolkningsudvikling kan der på
sigt blive behov for at etablere et nyt hospital i Ørestaden. Derfor har regionen sikret
mulighed for, at der kan bygges et nyt hospital på Amager gennem en option på en grund
i Ørestaden.
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Borgerne i Nordsjælland får et helt nyt hospital på ca. 118.000 m2, der vil komme til at
ligge på en naturgrund i den kommende bydel Favrholm i Hillerød.
Det nye hospital skal være akuthospital for borgere i planområde Nord. Det skal rumme
ca. 20 kliniske funktioner, herunder medicinske og kirurgiske afdelinger med enestuer og
en ny akutafdeling. Ved ibrugtagelsen af Nyt Hospital Nordsjælland sammenlægges de
eksisterende hospitalsmatrikler i Hillerød og Frederikssund til et nyt moderne hospital,
der forventes indflytningsklart i 2022.
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I psykiatrien bygges nye fysiske rammer, der passer til nye behandlingsmetoder, og som
vil sikre bedre sammenhæng på tværs af psykiatrien. Byggerierne omfatter ombygning af
eksisterende byggeri og nybyggeri.
Ny Psykiatri Ballerup
På Psykiatrisk Center Ballerup er der bygget nyt, og eksisterende bygninger er blevet
renoveret, hvilket har muliggjort en samling af de forskellige enheder. Nybyggeriet stod
færdig i 2018.
Ny Psykiatri Bispebjerg
I det nordøstlige hjørne på Bispebjerg Hospitals område (billedet) bygges nye bygninger
til psykiatrien. De skal blandt andet indeholde psykiatrisk akutafdeling og enestuer til
almenpsykiatri. Nybyggeriet forventes ibrugtaget i etaper i perioden 2021 til 2023.
Ny Retspsykiatri Sct. Hans
Det nye Sct. Hans vil rumme Region Hovedstadens retspsykiatriske behandlingsfunktion.
I nybyggeriet vil der blive etableret enestuer til retspsykiatriske patienter, herunder også
til patienter med særlige fysiske handicap, samt ankomsthus, behandlings-, personale- og
kontorfaciliteter. Nybyggeriet forventes ibrugtaget i 2021.
Ny Psykiatri Hvidovre
Fornyelsen af Psykiatrisk Center Hvidovre har både omfattet renovering af eksisterende
arealer og tilbygning af nye. Projektet indbefattede blandt andet ny psykiatrisk
akutafdeling og almenpsykiatriske senge, og ibrugtagning er sket løbende i perioden 2012
til 2015.
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Mange af hospitalerne i Region Hovedstaden blev bygget i 1970’erne, blandt andet de tre
store hospitaler: Rigshospitalet, Herlev og Hvidovre hospitaler. Alderen på hospitalerne
har sat sit aftryk på bygningernes tilstand, og der er i 2016 og 2017 gennemført en
tilstandsanalyse af bygningerne, der konkluderede, at de er i en generel dårlig stand.
På den baggrund har regionsrådet i august 2018 besluttet at igangsætte en omfattende
renovering af alle hospitaler i regionen. Der afsættes ca. 7 mia. kr. over en 10-årig periode
til renoveringen. Dette vil give bedre rammer for behandlingen til gavn for patienterne
samt give medarbejderne bedre forhold, så de kan gøre deres arbejde uden at blive generet
af nedslidte bygninger.
I begyndelsen af tiårsperioden fokuseres der på renovering af områder, hvor der i dag er
mange akutte reparationer af nedbrud, der også generer patienterne og personalet på de
kliniske afdelinger. Derefter fokuseres der på grønne renoveringer, hvor gamle
energiforbrugende ventilationsanlæg, køleanlæg, varmeforsyningsanlæg og
belysningsanlæg udskiftes til mere energibesparende udstyr i bygningerne.
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Sundhedsvæsnet har undergået en markant udvikling siden strukturreformen i 2007. Siden
regionernes dannelse er behandlingen på hospitalerne blevet mere specialiseret, kvaliteten
i behandlingen er steget, og de behandlingsmæssige resultater er blevet bedre. Det
kommer blandt andet til udtryk ved, at flere overlever kræft- og hjertesygdomme, selv om
andelen af borgere som får konstateret kræft også er stigende. I samme periode har der
været en målrettet indsats for at reducere ventetider. Det har resulteret i hurtigere
akutbehandling, kortere ventetider til operationer og i psykiatrien. Der vil også fremover
være fokus på at tilbyde regionens borgere hurtigere udredning og behandling.
Størstedelen af patienterne er tilfredse med deres behandlingsforløb på regionens
hospitaler. De landsdækkende undersøgelser af patientoplevelser ligger på et stabilt højt
niveau både på hospitalerne og i psykiatrien. Størstedelen af patientforløbene fungerer
således fint, men udfordringen ligger især i forløb, hvor patienten har mange
hospitalsbesøg.
I de kommende år forventes der flere ældre borgere og borgere med en eller flere kroniske
sygdomme. Patienter med kroniske sygdomme og ældre medicinske patienter har typisk
et mere komplekst sygdomsbillede og er oftere i kontakt med sundhedsvæsenet. Særligt
når disse patienter har akut sygdom, er der behov for et koordineret forløb, der typisk også
involverer praktiserende læge og kommunale tilbud efter udskrivelse. Samtidig forventes
der også at blive flere borgere med alvorlige sygdomme, der ofte modtager en
længerevarende behandling. Det kræver en særlig indsats for at skabe sammenhængende
forløb, der er veltilrettelagt ud fra patientens situation. Her er der brug for et tæt samspil
mellem de enkelte dele af sundhedsvæsenet, og hospitalsplanen sikrer rammerne herfor.

Region Hovedstaden er et attraktivt sted at bo. Befolkningsprognoser viser, at der
forventes flere borgerne i regionen i de kommende år. Dette stiller krav til den fremtidige
organisering og tilrettelæggelse af hospitalerne. Antallet af borgere i regionen forventes at
stige fra ca. 1,8 mio. i 2019 til knap 2 mio. borgere i 2025, svarende til en stigning på ca.
5 %. Befolkningstilvæksten ses i alle aldersgrupper, men væksten er størst for borgere
over 60 år, der forventes at stå for ca. halvdelen af den samlede befolkningstilvækst.
Befolkningstilvæksten er ulige fordelt mellem planområderne i regionen, jf. afsnit 5.3.
Den største tilvækst forventes i planområde Syd, der frem mod 2025 forventes at stige
med ca. 50.000 borgere, men også i de øvrige planområder forventes en tilvækst. I
nedenstående figur 1 ses den forventede befolkningstilvækst fordelt på regionens fire
planområder samt på Bornholm.
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Figur 1. Forventet befolkningstilvækst frem til 2025
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Kilde: Befolkningsprognoser fra hhv. Danmarks Statistik og Københavns Kommune i 2018
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Især i planområde Nord og på Bornholm ses en tendens med en aldrende befolkning.
Borgere over 60 år udgør i forvejen en større andel af befolkningen i disse planområder.
En tendens med en aldrende befolkning indebærer, at andelen af borgere under 60 år vil
falde, og andelen af borgere over 60 år vil stige yderligere i de to områder.
Forventet udvikling i hospitalsydelser
Der har gennem en årrække i regionen været fokus på at omlægge behandlinger og
arbejdsgange for at sikre mere og bedre behandling inden for den økonomiske ramme.
Det har betydet, at flere behandlinger i dag foretages ambulant, og patienter udskrives
hurtigere end tidligere.
Fra 2007 til 2015 er den gennemsnitlige indlæggelsestid blev ca. én dag kortere - fra 4,3
dage i 2007 til 3,2 dage i 2015. Udviklingen i sengebehov varierer dog inden for de
enkelte hospitaler og funktioner, hvor fx omlægning fra indlæggelse til ambulant
behandling har været mere tydelig på det kirurgiske end det medicinske område.
Den forventede udvikling i sengeaktivitet på regionens hospitaler er vist i nedenstående
figur 2. Fremskrivningen af sengeaktivitet tager hensyn til den forventede udvikling i
befolkningsstørrelse og -sammensætning, og det er forudsat, at udviklingen i
hospitalsydelser med blandt andet kortere liggetider fortsætter i samme takt som tidligere.
Figur 2. Forventet udvikling i sengeaktivitet på hospitaler
Fremskrivning af sengedage på regionens hospitaler frem til 2025
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Kilde: Aktivitetsfremskrivning for Region Hovedstaden i 2018

I de kommende år vil efterspørgslen efter hospitalsydelser stige i takt med, at vi bliver
flere borgere i regionen, og at befolkningen bliver ældre. Der forventes flere indlæggelser,
men at indlæggelserne bliver kortere. Ovenstående udviklingstendenser med blandt andet
omlægning til ambulant behandling og kortere liggetider er usikre, men det forventes, at
tendenserne vil fortsætte, ligesom der fortsat vil være fokus på at opnå effektiviseringer.
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Udviklingen understøttes af, at flere ydelser vil blive varetaget af kommunerne og almen
praksis, blandt andet som følge af kommunale akutpladser. Det stiller krav til et tæt
samarbejde og koordination omkring de indsatser, der går på tværs af sektorer.
Det vurderes, at der samlet set er tilstrækkelig antal senge på regionens hospitaler til at
rumme den forventede aktivitetsudvikling frem til 2025. Såfremt der bliver behov for at
håndtere et kapacitetspres, er det muligt at lave tilpasninger på tværs af hospitalerne, fx
vil der være mulighed for ændre i optageområderne for de enkelte hospitaler og
funktioner, så et fremadrettet pres på kapaciteten på et hospital kan håndteres af et andet
hospital med ledig kapacitet.

I Region Hovedstaden er der igangsat en række tiltag for at imødekomme de tendenser og
udfordringer, som forventes de kommende år. Tiltagene skal blandt andet understøtte, at
man som patient bliver behandlet på højt fagligt niveau og i et sammenhængende forløb,
hvor man bliver udredt og behandlet til tiden. Et væsentligt element i udviklingen af
sundhedsvæsenet i disse år er nye teknologiske og digitale muligheder, der vil give nye
udrednings- og behandlingsmuligheder og medvirke til at styrke kommunikationen i
patientforløbene.
Behandling til tiden
Patienter i det danske sundhedsvæsen har en række rettigheder om udredning og
behandling på hospitalerne, der blandt andet er fastlagt i Sundhedsloven. Det gælder
retten til hurtig udredning og til at bestemme, hvilket hospital man ønsker at blive
undersøgt eller behandlet på. Derudover har man for visse livstruende kræft- og
hjertesygdomme ret til at blive behandlet inden for maksimale ventetider.
Patientrettighederne stiller krav til, at regionen sikrer effektive forløb og prioriterer
kapaciteten til nyhenviste patienter.
For i højere grad at sikre alle regionens borgere ensartede tilbud om hurtig udredning og
behandling, har regionen i foråret 2018 oprettet garantiafdelinger indenfor udvalgte
funktioner. En garantiafdeling er en eksisterende afdeling på et af regionens hospitaler,
der får en regional garantiforpligtelse til at sikre kapacitet til hurtig udredning og
behandling, hvis der opstår kapacitetsmangel på de øvrige afdelinger i regionen.
De diagnostiske funktioner har endvidere en afgørende rolle i forhold til at reducere
ventetider og sikre overholdelse af udredning- og behandlingsgarantier. Det diagnostiske
område har i de seneste år udviklet sig med stor hast, og den teknologiske og digitale
udvikling vil betyde, at patienterne fremover vil opleve en højere kvalitet, hurtigere
svartider samt diagnostik tættere på patienten. For at understøtte denne udvikling vil der i
de kommende år blive igangsat en række konkrete initiativer inden for det diagnostiske
område, der blandt andet skal sikre øget koordination på tværs af de diagnostiske
funktioner og hospitaler.
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Bedre og mere sammenhængende behandling for alle borgere
Regionsrådet har i 2016 nedsat ’Udvalget for Sammenhængende Patientforløb’, der har
fremsat 12 anbefalinger til mere sammenhængende udrednings- og behandlingsforløb.
Målet er, at patienterne i højere grad skal inddrages i egen behandling, og at
kommunikationen og koordinationen mellem hospitalsafdelinger, kommuner og
praktiserende læger forbedres. Med afsæt i udvalgets anbefalinger er der fx etableret
fælles medicinske ambulatorier på hospitalerne i Frederiksberg og Amager, hvor
patienterne kan udredes og behandles for flere sygdomme samme sted. Med
anbefalingerne er der endvidere fokus på at understøtte, at flere forløb kan foregå hos
praktiserende læger.
Indførelsen af patientansvarlig læge skal ligeledes sikre bedre sammenhæng og
koordination i patientforløbene samt øge patientens tryghed og tilfredshed med forløbet
på hospitalet. Den patientansvarlige læge har det overordnede ansvar for patienter med
eksempelvis længerevarende, kroniske og komplicerede forløb samt overblikket over
patientens forløb på hospitalet. Indførelsen af patientansvarlig læge skal være fuldt
implementeret inden udgangen af 2019.
Der har i de senere år været udfordringer med overbelægning på regionens hospitaler,
særligt på medicinske afdelinger i vintermånederne. For at øge kapaciteten og nedbringe
overbelægningen er der igangsat flere målrettede initiativer på hospitalerne. Blandt andet
er bemandingen på medicinske afdelinger blevet øget, der arbejdes med at forbedre
patientflow ved hjælp af hurtigere diagnostik og dermed hurtigere udskrivning af
patienterne, samt ved oprettelse af ’bufferstuer’ (rum der kan ændres til sengestuer). Der
er endvidere igangsat indsatser, som skal forebygge infektioner og dermed undgå ekstra
indlæggelsestid. Blandt andet er der opmærksomhed på at overholde de
infektionshygiejniske retningslinjer på hospitalerne, ligesom anvendelse af isolationsstuer
og enestuer kan reducere smitterisikoen. For at undgå at patienterne er indlagt længere
end nødvendigt, er det endvidere afgørende med et tæt samarbejde mellem hospital,
kommune og praktiserende læge, så der sikres gode tilbud til patienterne i overgangen
efter hospitalsindlæggelse, særligt når det gælder de ældre medicinske patienter.
Nye digitale muligheder
Sundhedsplatformen blev indført i løbet af 2016-2017 på alle hospitaler i Region
Hovedstaden og Region Sjælland og har erstattet 30 forældede og usammenhængende itsystemer. Et sammenhængende it-system understøtter kommunikation og viden om
patienterne på tværs af hospitaler og sektorer og er med til at skabe større sammenhæng i
behandlingen.
Med sundhedsplatformen samles alle patientens informationer i én elektronisk journal.
Det giver personalet et fælles arbejdsredskab og betyder, at alle hospitaler i de to regioner
arbejder i et samlet system, hvor data konstant opdateres, og personalet får hurtigt svar på
fx blodprøver, scanninger og røntgenbilleder. Samtidig kan borgerne følge med i deres
behandling på Min Sundhedsplatform. Her kan de blandt andet gå i dialog med
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sundhedspersonalet, se journalnotater og prøvesvar. Samtidig kan patienter med
længerevarende forløb aktivt deltage i booking af aftaler. I løbet af de kommende år
arbejdes der med at opgradere funktionaliteterne og øge anvendelsesmulighederne i
sundhedsplatformen.
Personlig medicin
Såvel nationalt som internationalt ses en udvikling, hvor personlig medicin i stigende grad
anvendes til at sikre patienterne en bedre forebyggelse og behandling med færrest mulige
bivirkninger. I personlig medicin bruges detaljeret viden om fx genmateriale, prøver og
sygdomsforløb til at målrette diagnostik og behandling for den enkelte patient. Region
Hovedstaden og Region Sjælland er gået sammen med Københavns Universitet og
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) om at opbygge et forpligtende samarbejde om
personlig medicin.
I det østdanske samarbejde vil der blive opbygget et fælles datacenter, genomcenter og
biobank. Datacentret skal gøre det muligt for forskere og hospitaler at få adgang til
relevant data. Genomcentret kan analysere patienters genmasse og udgør sammen med
viden fra biologiske prøver et stærkt fundament for forskning og behandling inden for
personlig medicin.

Sundhedsforskning og -innovation er afgørende for, at borgerne får adgang til den nyeste
viden og til de bedste metoder og teknologier, der skal garantere den bedste
patientbehandling og livskvalitet. Hospitalsplan 2025 skal understøtte mulighederne for
fortsat stærke faglige miljøer, hvor fundamentet for kvalitet, forskning, innovation og
uddannelse er til stede på regionens hospitaler.
Inden for sundhedsforskning står Region Hovedstaden allerede i dag stærkt i den globale
konkurrence. I 2017 var der i alt cirka 3.750 aktive forskere i regionen, og der er brugt
ressourcer svarende til cirka 2,2 mia. kroner på forskning, hvoraf godt halvdelen blev
finansieret af eksterne parter. Opgørelser viser også, at flere faggrupper i regionen
deltager aktivt i forskning.
Formålet med sundhedsforskning og -innovation er blandt andet at sikre borgerne adgang
til et effektivt sundhedsvæsen, som kan tilbyde den bedst mulige behandling, pleje og
omsorg på både kort og længere sigt. Aktive forsknings- og innovationsmiljøer sikrer
grundlaget for forskningsbaserede uddannelser og efteruddannelser af sundhedspersonalet
og medvirker til at gøre sundhedsvæsenet attraktivt i forhold til rekruttering af forskere og
sundhedspersonale. Desuden bidrager det til at styrke regionens erhvervsmæssige
udvikling til gavn for hele landet.
Forskning som kilde til nye løsninger til gavn for patienter og hospitaler
I Region Hovedstaden er sundhedsforskningen organiseret i tæt samspil med den kliniske
behandling og med udgangspunkt i, at den nye viden skal implementeres og bidrage til
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nye behandlingsmuligheder og teknologier i klinisk praksis. Patientnær og international
stærk sundhedsforskning og -innovation spiller således en helt central rolle i indsatsen for
at udvikle nye medicinske, kirurgiske og medicotekniske løsninger (Life Scienceområdet). Dette sker i et tæt samspil med universiteter, professionshøjskoler, andre
forskningsinstitutioner og med erhvervslivet – blandt andet for at styrke den nationale
indsats for Life Science.
Politik for Sundhedsforskning 2020 skabte forbedrede rammer for sundhedsforskningen
på en række områder, og den efterfølgende Forskningsstrategi for Sundhedsforskning
2018-2022 viderefører indsatsen.
Også i de kommende år er der særlig fokus på at sikre, at forskning og innovation af høj
kvalitet kan fremmes yderligere, så det kan bidrage til at løse de mere langsigtede
udfordringer, som sundhedsvæsenet står over for. Udfordringer der blandt andet
udspringer af ændret demografi, stigende krav om effektivisering og patienter med
komplekse sygdomsforløb.
Regionens Forskningsstrategi for Sundhedsforskning 2018-2022 prioriterer fire
forskningsområder, der skal understøtte løsninger på sundhedsvæsenets samlede
udfordringer:
-

Klinisk forskning
Forskning i forebyggelse og sundhedsfremme
Forskning i individbaseret medicin (personlig medicin)
Sundhedstjenesteforskning

Regionens innovationsindsats har en central betydning for, at ny og relevant viden og
teknologi, som udvikles gennem forskning og innovation, får optimale muligheder for at
blive implementeret.
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Udviklingen af sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden blev grundlagt med de første
hospitals- og psykiatriplaner i 2007, der sidenhen er blevet revideret i flere omgange. De
efterfølgende hospitalsplaner har bygget på de grundsten, der blev lagt med planerne fra
2007.
I hospitalsplanen fastlægges rammen for udviklingen af det regionale sundhedsvæsen,
herunder hospitalsstrukturen og opgavefordelingen mellem regionens hospitaler. Det
fremgår fx af hospitalsplanen, hvilken faglig profil de enkelte hospitaler har, samt hvilke
sygdomsområder hospitalerne skal udrede og behandle for.
Regionsrådet beslutter hvert år, om der er behov at ændre i hospitalsplanen, så planen
lever op til udviklingen, samt de krav og forventninger som borgerne har til
hospitalsvæsenet. Den politiske forankring af ændringer i hospitalsplanen er med til at
sikre løbende fokus på forbedringer - samtidig med at patienter og medarbejdere oplever
en stabil retning for udviklingen af sundhedsvæsenet.

Planlægning og tilrettelæggelse af sundhedsydelserne og hospitalsplanlægningen sker
inden for rammerne af de nationale krav og anbefalinger på sundhedsområdet.
Sundhedsloven
Regionen skal i henhold til sundhedslovens § 206 udarbejde en samlet plan for
tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet. Hospitalsplanen indgår
som en del af den samlede plan for sundhedsområdet. Som det fremgår af sundhedsloven,
vil der ved udarbejdelse af hospitalsplanen blive indhentet rådgivning fra
Sundhedsstyrelsen.
Hospitalsplanlægningen er desuden reguleret i sundhedslovens bestemmelser for
specialeplanlægning, jf. sundhedsloven § 207-209. Sundhedsstyrelsen har vedtaget en
specialeplan for 2017, der fastlægger, hvilke hospitaler der må varetage de specialiserede
udrednings- og behandlingsfunktioner i Danmark. De specialiserede funktioner på
hospitalerne varetages i overensstemmelse med deres faglige profiler i Hospitalsplan
2025.
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Region Hovedstaden har fastlagt en klinisk grundstruktur for det regionale
sundhedsvæsen. Den kliniske grundstruktur blev fastlagt i 2011, og er fortsat relevant og
rammesættende. Med den kliniske grundstruktur forstås, hvilke organisatoriske rammer
der skal være til stede for at gennemføre et fagligt og patientoplevet veltilrettelagt
patientforløb. Udgangspunktet for regionens kliniske grundstruktur er, at det er patientens
situation, der styrer forløbet, samt at den sundhedsfagligt ubegrundede ventetid skal
reduceres mest muligt.
Den kliniske grundstruktur har afsæt i, at der skal være et akuthospital med akutafdeling i
hvert af regionens planområder, jf. afsnit 5.3. Etablering af akutafdelinger har medført en
gennemgribende ændring i organiseringen af hospitalerne. I denne hospitalsplans
tidshorisont vil alle de nybyggede akutafdelinger i regionen blive ibrugtaget. Fremover
bliver akutafdelingerne den samlede indgang for borgere med akut sygdom. Borgere med
akut sygdom vil møde specialisterne i akutafdelingen fremfor på de forskellige
hospitalsafdelinger, hvor de på alle tider af døgnet skal opleve sammenhæng og hurtig
afklaring af deres videre forløb. Hurtig og nem adgang til diagnostiske undersøgelser i
den indledende udredning er afgørende for et hurtigt og godt flow. Den nye organisering
betyder, at der stilles andre krav til de sundhedsfaglige kompetencer, og der vil også
fremadrettet være fokus på at sikre et organisatorisk set-up, som kan understøtte denne
udvikling.
Regionen som én udredende og behandlende enhed
Regionen er én udredende og behandlende enhed og skal betragtes som én hospitalsenhed.
Det betyder, at behandlingen skal leveres med den samme høje kvalitet i hele regionen.
Regionens borgere skal modtage behandling på et højt fagligt kvalitets- og serviceniveau,
uanset hvor de bor, samt hvor og hvornår de kommer i kontakt med det regionale
sundhedsvæsen.
Hospitalerne er afdelingsopbygget med udgangspunkt i funktioner (de lægefaglige
specialer), som hospitalernes ledelsesstrukturer også tager afsæt i. Hospitalerne skal
indrette sig og tilrettelægge behandlingen, så det understøtter gode patientforløb på tværs
af regionens hospitalsmatrikler, afdelinger og faggrænser. Hospitalerne har delvist
forskellige faglige profiler og forskellige optageområder, og de har et fælles ansvar for at
samarbejde om at levere den bedst mulige hospitalsbehandling til alle regionens borgere.
Nærmere information om regionens kliniske grundstruktur kan ses i rapporten:
’Anbefalinger til fremtidens kliniske grundstruktur – Region Hovedstaden, februar 2011’.

Rigshospitalet som landets højest specialiserede hospital
Rigshospitalet er regionens og landets højest specialiserede hospital, hvor eksperter og
forskere er samlet for at sikre, at hospitalet i sin behandling, forskning og uddannelse kan
måle sig med de bedste internationalt. På Rigshospitalet tilbydes højt specialiserede
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behandlinger af borgere i Danmark, Færøerne og Grønland, og hvis behandlinger kun skal
varetages ét sted i landet, bør det være på Rigshospitalet. På den måde sikres, at alle
borgere i rigsfællesskabet kan få højt specialiseret behandling og ekspertise ved sjældne
og fagligt komplicerede sygdomme.
Rigshospitalet har regionens traumecenter, hvor svært tilskadekomne samt kritisk syge
patienter modtages. Disse patienter kræver en specialiseret indsats og samarbejde
med mange diagnostiske og kliniske funktioner på højt specialiseret niveau.
Ét akuthospital i hvert planområde
Region Hovedstaden er inddelt i fire planområder med ét akuthospital og mindst ét
psykiatrisk center i hvert område, jf. figur 3. Planområdet er det geografiske område, som
akuthospitalets patienter hovedsageligt kommer fra.
Med Hospitalsplan 2025 sikres mere ligeværdige akuthospitaler, hvor størstedelen af
funktionerne er til stede. Inddelingen i planområder sikrer, at borgerne kan få behandlet
de almindeligt og hyppigt forekommende sygdomme i nærheden af deres bopæl. Der er
akutafdelinger på hvert akuthospital, der modtager akut syge eller tilskadekomne
patienter. De fire akuthospitaler vil fortsat have delvist forskellige faglige profiler og skal
samarbejde for at sikre den bedste behandling for alle regionens borgere, uanset hvilket
planområde borgerne bor i. Flere af akuthospitalerne vil også fremover have aktivitet på
flere matrikler.
Hertil kommer Bornholms Hospital, der indtager en særstatus på grund af de særlige
geografiske forhold.
Figur 3. Hospitaler og psykiatriske centre i planområder
Planområde

Hospital

Psykiatrisk Center

Hele regionen

Rigshospitalet

Psykiatrisk Center Sct. Hans
Psykoterapeutisk Center Stolpegård

Nord

Nordsjællands Hospital

Psykiatrisk Center Nordsjælland

Midt

Herlev og Gentofte Hospital

Psykiatrisk Center Ballerup

Syd

Amager og Hvidovre Hospital

Psykiatrisk Center Amager
Psykiatrisk Center Glostrup

Byen

Bispebjerg Hospital

Psykiatrisk Center København

Bornholm

Bornholms Hospital

Psykiatrisk Center Bornholm

Opdelingen i planområder sikrer, at hvert område har et passende befolkningsgrundlag, så
der kan opretholdes bæredygtige hospitaler og afdelinger. Planområderne giver et
grundlag for et godt tværsektorielt samarbejde med de kommuner og praktiserende læger,
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der ligger inden for planområdet, og opdeling i planområder er dermed med til at
understøtte sammenhængende patientforløb uden unødvendige overflytninger.
De fire planområder følger kommunegrænserne, og for Københavns Kommune følger
planområderne bydelsinddelingen. Den geografiske inddeling af planområderne er vist på
nedenstående kort.
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Den konkrete kommunesammensætning af planområderne er baseret på en samlet
betragtning, der afvejer hensyn til såvel befolkningsunderlag som regionens geografi og
trafikale infrastruktur. Planområderne har på nuværende tidspunkt et befolkningsgrundlag
på mellem ca. 320.000-550.000 indbyggere. Denne størrelse anses for hensigtsmæssigt
for at varetage de akutte hovedfunktioner inden for både det kirurgiske og medicinske
område. Prognoser for befolkningsudviklingen viser, at befolkningsgrundlaget inden for
de fire planområder vil ændre sig frem mod 2025, jf. afsnit 4.1. Prognoserne og den reelle
befolkningsudvikling i planområderne vil blive fulgt tæt for at vurdere, om der på et
senere tidspunkt er behov for at ændre i fordelingen af bydele og kommuner mellem
planområderne.
Region Hovedstadens Psykiatri
Region Hovedstadens Psykiatri er ét hospital, som har aktivitet fordelt på flere matrikler
og psykiatriske centre. Psykiatrien er ligeledes inddelt i fire planområder, og der er stort
sammenfald mellem de somatiske hospitalers og de psykiatriske centres optageområder.
Der er en til to psykiatriske centre i hvert planområde, der varetager en overvejende del af
den psykiatriske behandling.
Region Hovedstadens Psykiatri udgør sammen med de seks somatiske hospitaler
regionens samlede hospitalsvæsen.
Der henvises til kapitel 6 for uddybende beskrivelse af hospitalernes faglige profil.

De fire optageområder i Region Hovedstaden er udgangspunktet for visitation af borgere
til sundhedsfaglig behandling. Som udgangspunkt er alle kommuner og bydele i regionen
kun knyttet til ét optageområde for så vidt angår behandling på hovedfunktionsniveau dvs.
de almindeligt og hyppigt forekommende sygdomme.
I hvert planområde er der en central visitationsenhed (CVI), der videreformidler planlagte
og akutte henvisninger fra praktiserende læger, speciallæger og Akuttelefonen 1813 til
hospitalsafdelingerne. Der er fortsat mulighed for kontakt mellem henvisende læge og
modtagende afdeling. Patienter der indbringes med ambulance sker udenom CVI.
Formålet med central visitation er at optimere logistikken omkring henvisningsforløb og
at skabe sikre henvisningsforløb.
Hospitalernes optageområder følger ikke altid planområderne, da det ikke er alle
funktioner (lægefaglige specialer), der er til stede på de enkelte akuthospitaler. Inden for
specifikke områder varetages behandlingen således for patienter fra flere forskellige
planområder, jf. kapitel 6 om hospitalernes faglige profiler. Fordelingen af funktioner
mellem regionens somatiske hospitaler fremgår af afsnit 6.9.
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Af Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning (jf. rapporten ’Specialeplanlægning –
begreber, principper og krav’ fra 2015) fremgår, hvordan de specialiserede udrednings- og
behandlingsfunktioner skal varetages i Danmark:
-

Regionsfunktioner vedrører funktioner, som har en vis kompleksitet, er relativt
sjældent forekommende og/eller kræver mange ressourcer, fx samarbejde med
flere andre funktioner (lægefaglige specialer).
Højtspecialiserede funktioner vedrører funktioner, som har en stor kompleksitet,
er sjældent forekommende og/eller kræver mange ressourcer.

På baggrund af Region Hovedstadens befolkningsstørrelse og organiseringen med fire
store akuthospitaler varetages regionsfunktioner typisk 3-5 steder i regionen.
For højt specialiserede funktioner er udgangspunktet, at de kun skal varetages ét sted i
regionen. En stor del af den højtspecialiserede behandling varetages på Rigshospitalet,
men også andre hospitaler i regionen varetager højt specialiseret behandling.
Nogle specialfunktioner er af så stor kompleksitet eller så sjældne, at behandlinger ikke
kan tilbydes i Danmark. I de tilfælde indstilles patienten til højt specialiseret behandling i
udlandet.
Optageområderne for den akutte behandling er knyttet til placeringen af akutafdelinger og
akutklinikker i regionen. Som udgangspunkt følger de planområderne. Akutbetjeningen er
nærmere beskrevet i kapitel 7.
Funktioner på flere hospitalsmatrikler
På nogle hospitaler er der afdelinger, der har funktioner på flere matrikler. Det kan være
en funktion, der varetages af personale (ofte speciallæger) fra et andet hospital. Det kan
eksempelvis organiseres som en udefunktion, faste konsulentordninger, tilsyn eller
tilkaldeordninger. Udefunktioner kan særligt på det ambulante område være
hensigtsmæssigt for at sikre tilstedeværelse af lægefaglige kompetencer inden for
behandlingsområder, som ikke i forvejen varetages på det pågældende hospital.
Ved etablering af afdelinger med funktioner på flere hospitaler er det vigtigt, at der tages
hensyn til en faglig optimal drift af funktionerne. I forhold til etablering af funktioner
inden for de tværgående kliniske funktioner, fx patologi, som er ledet af en anden
hospitalsdirektion, skal der sikres en optimal betjening af øvrige kliniske funktioner, så
der sikres patientforløb uden unødvendige forsinkelser.

Region Hovedstaden samarbejder med de andre regioner i landet, særligt vedrørende den
specialiserede behandling. Den enkelte region har et ansvar for at indgå aftaler med
øvrige regioner i de tilfælde, hvor den pågældende region ikke varetager en given
specialfunktion med henblik på at viderehenvise patienten til den rette behandling. I de få
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tilfælde, hvor hospitalerne i Region Hovedstaden ikke varetager en specialfunktion, eller i
tilfælde af eventuelle kapacitetsudfordringer, bliver regionens borgere henvist til
specialbehandling andre steder i landet eller eventuelt i udlandet. Regionen har derfor
fokus på at skabe velfungerende samarbejder med de øvrige regioner.
I kraft af den geografiske nærhed er der et særligt tæt samarbejde med Region Sjælland.
Hospitalerne i Region Hovedparten behandler patienter fra hele landet, men hovedparten
af disse patienter er fra Region Sjælland. Baggrunden er især, at Region Sjælland ikke
varetager alle specialiserede behandlinger, jf. afsnit 5.3.1 om Sundhedsstyrelsens
specialeplanlægning. Patienter fra Region Sjælland henvises som udgangspunkt til Region
Hovedstaden, og de specialiserede behandlinger er derfor planlagt med udgangspunkt i et
samlet patientgrundlag for de to regioner.
For at styrke hospitalsvæsenet og sikre at borgerne i Østdanmark får den optimale
behandling, har Region Hovedstaden og Region Sjælland indgået et forpligtende og
styrket samarbejde om blandt andet behandling, kapacitet og faglig udvikling. Med
samarbejdet skal der sikres en tæt dialog mellem de to regioner om varetagelsen af
specialiserede behandlinger, inden der eventuelt inddrages andre regioner. Region
Hovedstaden vil endvidere via det tætte samarbejde understøtte, at Region Sjælland
hjemtager flere specialiserede funktioner, hvor det er fagligt hensigtsmæssigt.
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I Region Hovedstaden er hospitalsstrukturen og opgavefordelingen mellem hospitalerne
løbende blevet tilpasset med de foregående hospitalsplaner. En af de væsentligste
ændringer er den organisatoriske og ledelsesmæssige sammenlægning af de tidligere nærog områdehospitaler til fire store akuthospitaler: Amager og Hvidovre Hospital,
Bispebjerg Hospital, Herlev og Gentofte Hospital samt Nordsjællands Hospital. Flere af
akuthospitalerne har således aktivitet på flere matrikler.
Foruden de fire akuthospitaler består hospitalsstrukturen af Rigshospitalet som regionens
og landets højest specialiserede hospital, samt Bornholms Hospital der indtager en
særstatus på grund af de særlige geografiske forhold.
Region Hovedstadens Psykiatri er ét hospital, der sammen med de øvrige seks hospitaler
udgør regionens samlede hospitalsvæsen.
På de enkelte akuthospitaler varetages ikke alle funktioner (lægefaglige specialer), men
hospitalerne samarbejder for at sikre den bedste behandling for alle regionens borgere.
Nedenfor er den vedtagne hospitalsstruktur for 2025, herunder fordeling af funktioner på
hospitalerne, beskrevet. Der er anvendt danske betegnelser i beskrivelsen af funktionerne,
idet det er besluttet at igangsætte en udvikling i retning af, at afdelingsnavne på regionens
hospitaler skal være mere patientvenlige.
For overblik over hvilke ændringer, der er foretaget i hospitalsplanen, henvises til kapitel
9.
De seks somatiske hospitaler bliver med implementeringen af Hospitalsplan 2025
geografisk placeret som vist på kortet nedenfor.
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Den 1. januar 2015 blev Rigshospitalet og Glostrup Hospital organisatorisk fusioneret.
Rigshospitalet har funktion på matriklerne Blegdamsvej og Glostrup.
Rigshospitalet er regionens og landets højest specialiserede hospital med mange
højtspecialiserede funktioner og afdelinger. Hospitalet har en særlig status, da det
varetager et stort antal specialfunktioner for hele landet samt for de færøske og
grønlandske sundhedsvæsener. Alle funktioner (lægefaglige specialer), der varetages på
Rigshospitalet, varetages på specialfunktionsniveau og for de fleste områders
vedkommende kun på dette niveau.
På matriklen på Blegdamsvej ligger regionens traumecenter med højt specialiseret
traumecenterfunktion. Her modtages svært tilskadekomne patienter og kritisk syge
patienter, som kræver en speciel indsats og samarbejde på stedet mellem mange
diagnostiske og kliniske funktioner på højt specialiseret niveau.
Hospitalet varetager såvel akutte som planlagte funktioner inden for en lang række
områder som fx kirurgi, led- og knoglekirurgi, det medicinske område, hjerne- og
nervesygdomme, urinvejskirurgi, kvindesygdomme samt øre-næse-halskirurgi. For det
medicinske område på Glostrup-matriklen gælder, at det hører under Amager og
Hvidovre Hospital.
Inden for fx karkirugi, hjerne- og nervekirurgi, arvelige sygdomme, laboratorie for
vævsygdomme og blodbank, gigt, bindevævs- og rygsygdomme og øjensygdomme
varetager hospitalet hoved- og specialfunktioner for hele regionen. Desuden vil
behandling af blodsygdomme i regionen fremover blive varetaget på Rigshospitalet.
Herudover varetager hospitalet for hele regionen en særlig tværfaglig funktion for sjældne
sygdomme, og yder døgndækkende billeddiagnostik og akutte operationsfaciliteter.
Rigshospitalet varetager endvidere en stor del af regionens kræftbehandling, herunder
stråleterapi, samt flere specialfunktioner for hele landet. Alle transplantationer, som
foretages i Region Hovedstaden, udføres på Rigshospitalet. Rigshospitalet varetager
endvidere børnehjertekirurgi hos børn og unge under 18 år for hele landet.
Hospitalet huser også et demensteam, et hovedpinecenter og en række regionsdækkende
funktioner: Klinik for Rygmarvsskade, Afsnit for Traumatisk Hjerneskade samt
Respirations Center Øst.
Hospitalets funktioner i 2025
Akutfunktioner
• Traumecenter
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Kirurgiske funktioner
• Led- og knoglekirurgi
• Hjerne- og nervekirurgi
• Kirurgi
• Børnekirurgi og kirurgi på børn under 2 år
• Karkirurgi
• Hjerte- og Lungekirurgi
• Urinvejskirurgi
• Plastikkirurgi inkl. brandsårsbehandling
• Rygkirurgi
Intern medicinske funktioner
• Hjertesygdomme
• Lungesygdomme
• Mave-, tarm- og leversygdomme
• Hormon- og stofskiftesygdomme
• Ældresygdomme
• Gigt-, bindevævs- og rygsygdomme
• Infektionssygdomme
• Nyresygdomme
• Blodsygdomme
For de medicinske funktioner på Glostrup-matriklen gælder, at de hører under Amager og
Hvidovre Hospital.
Kvinde-barn funktioner
• Kvindesygdomme, graviditet og fødsel inkl. fertilitetsbehandling
• Børne- og ungesygdomme, herunder behandling af nyfødte
Tværgående funktioner
• Anæstesi (bedøvelse) og intensivbehandling inkl. anæstesi af børn samt tværfagligt
smertecenter
• Røntgen og skanning
• Biokemisk laboratorie
• Nuklearmedicin
• Laboratorie for vævsygdomme og blodbank inkl. transplantationsimmunologi og
transfusionsmedicinsk rådgivning
• Mikrobiologisk laboratorie
• Patologi
• Arvelige sygdomme
Øvrige kliniske funktioner
• Hjerne- og nervesygdomme inkl. klinisk neurofysiologi og specialiseret
neurorehabilitering
• Øjensygdomme - med tilsyns- og akutfunktion for hele regionen
• Kræftsygdomme inkl. strålebehandling
• Øre-, næse- og halskirurgi inkl. høresygdomme
• Tand-, mund- og kæbekirurgi
Andre funktioner
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• Palliativ enhed (lindrende behandling)
• Demensenhed (varetages i samarbejde med Bispebjerg Hospital)
• Center for Sjældne Sygdomme
• Trykkammerbehandling
• Patienthotel
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Amager og Hvidovre Hospital blev fusioneret den 1. januar 2012. Hospitalet har aktivitet
på hospitalsmatriklerne Amager, Hvidovre og Glostrup.
Amager og Hvidovre Hospital er akuthospital for planområde Syd. Planområdet omfatter
kommunerne: Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj,
Tårnby, Vallensbæk, og følgende bydele i Københavns Kommune; Amager Vest, Amager
Øst, Valby og Vesterbro. Befolkningsprognosen viser, at der i 2025 vil bo cirka 610.000
borgere i dette optageområde. Hospitalet er dermed det akuthospital, som har det største
optageområde.
Hospitalet har akutafdeling på Hvidovre-matriklen og en akutklinik og medicinsk afdeling
på Amager-matriklen. Hospitalet har også ansvaret for den medicinske funktion og
akutklinikken på Rigshospitalet (Glostrup-matriklen).
For planområde Syd varetager hospitalet akutte og planlagte funktioner inden for fx
kirurgi, led- og knoglekirurgi, det medicinske område, lindrende behandling og kvindebarn sygdomme.
Hospitalet varetager også en række specialfunktioner inden for blandt andet kirurgi,
mave-, tarm- og leversygdomme, infektionssygdomme samt børne-og ungesygdomme.
Desuden er den diagnostiske enhed for planområde Syd beliggende her, ligesom
regionens screeningsprogram for livmoderhalskræft ledes af hospitalet.
Hospitalets infektionsmedicinske afdeling varetager den østdanske beredskabsfunktion for
behandling og isolation af patienter med smitsomme sygdomme.
Hospitalets funktioner i 2025
Akutfunktioner
• Akutafdeling
• Akutklinikker
Kirurgiske funktioner
• Led- og knoglekirurgi
• Kirurgi
Intern medicinske funktioner
• Hjertesygdomme
• Lungesygdomme
• Mave-, tarm- og leversygdomme
• Hormon- og stofskiftesygdomme
• Ældresygdomme
• Infektionssygdomme
• Nyresygdomme (dialysefunktion - ledet af Herlev og Gentofte Hospital)
Kvinde-barn funktioner
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• Kvindesygdomme, graviditet og fødsel inkl. fertilitetsbehandling

• Børne- og ungesygdomme, herunder behandling af nyfødte

Øvrige kliniske funktioner
• Hjerne- og nervesygdomme (funktion varetages af Rigshospitalet).
Tværgående funktioner
• Anæstesi (bedøvelse) og intensivbehandling
• Røntgen og skanning
• Biokemisk laboratorie
• Nuklearmedicin
• Laboratorie for vævsygdomme og blodbank (funktion ledet af Rigshospitalet)
• Mikrobiologisk laboratorie
• Patologi
Andre funktioner
• Palliativ enhed (lindrende behandling)
• Diagnostisk enhed
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Bispebjerg og Frederiksberg Hospital blev fusioneret den 1. januar 2012, men har fortsat
aktivitet på to matrikler. Når det nye hospital på Bispebjerg Bakke er klar til ibrugtagning,
skal aktiviteten på de to matrikler samles. Indtil det nye hospital står klar, navngives
hospitalet Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Derefter vil det blive navngivet
Bispebjerg Hospital.
Bispebjerg Hospital er akuthospital for planområde Byen. Planområdet omfatter de
københavnske bydele Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre by, Nørrebro, Vanløse og
Østerbro samt Frederiksberg Kommune. Befolkningsprognosen viser, at der i 2025 vil bo
cirka 490.000 borgere i optageområdet.
Hospitalet har akutafdeling på Bispebjerg-matriklen, og en akutklinik på Frederiksbergmatriklen. Med ibrugtagning af det nye Bispebjerg Hospital samles aktiviteten her, og
akutklinikken på Frederiksberg-matriklen lukkes senest i 2023.
Hospitalet varetager såvel de akutte som de planlagte funktioner for planområde Byen
inden for fx kirurgi, led- og knoglekirurgi samt funktionerne på det medicinske område. I
samarbejde med Rigshospitalet varetages patienter med hjerne- og nervesygdomme i
planområderne Byen og Syd.
Hospitalet varetager også en række specialfunktioner inden for blandt andet
lungesygdomme, hud-, allergi- og kønssygdomme, hjertesygdomme, kirurgi samt hjerneog nervesygdomme. Endvidere er den diagnostiske enhed for planområde Byen
beliggende på hospitalet.
Bispebjerg Hospital har endvidere en afdeling for hud-, allergi- og kønssygdomme, der
har et videncenter for sårheling, som betjener hele regionen.
Hospitalet varetager forebyggelse og udredning af arbejds- og miljøbetingede lidelser for
hele regionen. Desuden varetages den klinisk farmakologiske funktion for hele regionen,
herunder den landsdækkende giftinformation, der rådgiver om alle former for
forgiftninger.
Med ibrugtagning af Nyt Hospital Bispebjerg oprettes et kvinde-barn center på Bispebjerg
Hospital, der skal rumme plads til ca. 3500 fødsler årligt. Der etableres afdelinger for
kvindesygdomme, graviditet og fødsel samt børn- og ungesygdomme inkl. behandling af
nyfødte.
Hospitalets funktioner i 2025
Akutfunktioner
• Akutafdeling
Kirurgiske funktioner
• Led- og knoglekirurgi
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• Kirurgi
Kvinde-barn funktioner
• Kvindesygdomme, graviditet og fødsel
• Børne- og ungesygdomme, herunder behandling af nyfødte
Intern medicinske funktioner
• Hjertesygdomme
• Lungesygdomme
• Mave-, tarm- og leversygdomme
• Hormon- og stofskiftesygdomme
• Infektionssygdomme
• Ældresygdomme
• Gigt, bindevævs- og rygsygdomme (ambulant funktion ledet af Rigshospitalet)
Øvrige kliniske funktioner
• Hud-, allergi- og kønssygdomme
• Hjerne- og nervesygdomme (inkl. en neurofysiologisk funktion, som er ledet af
Rigshospitalet)
• Høresygdomme (funktion ledet af Rigshospitalet)
• Arbejds- og miljømedicin
• Farmakologi
Tværgående funktioner
• Anæstesi (bedøvelse) og intensivbehandling
• Røntgen og skanning
• Biokemisk laboratorie
• Nuklearmedicin
• Laboratorie for vævsygdomme (funktion ledet af Rigshospitalet)
• Mikrobiologisk laboratorie (funktion ledet af Amager og Hvidovre Hospital)
• Patologi (funktion ledet af Rigshospitalet)
Andre funktioner
• Demens enhed (varetages i samarbejde med Rigshospitalet)
• Diagnostisk enhed
• Palliativ enhed (lindrende behandling)
• Giftlinjen
• Socialmedicinsk Enhed
• Parker Instituttet
• Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
• Center for Komplekse Symptomer
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Herlev og Gentofte Hospital blev fusioneret d. 1. januar 2015, og har aktivitet på to
matrikler.
Herlev og Gentofte Hospital er akuthospital for planområde Midt. Planområdet omfatter
kommunerne: Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk,
Rudersdal og Rødovre. Befolkningsprognosen viser, at der i 2025 vil bo cirka 470.00
borgere i optageområdet.
Hospitalet har akutafdeling på Herlev-matriklen og en akutklinik og medicinsk afdeling
på Gentofte-matriklen.
Hospitalet varetager såvel de akutte som de planlagte funktioner for planområde Midt
inden for fx kirurgi, led- og knoglekirurgi, hjerne- og nervesygdomme, det medicinske
område og kvinde-barn sygdomme.
Hospitalet er regionens udviklingshospital for planlagt kirurgi på Gentofte-matriklen.
Hospitalet varetager også en række specialfunktioner inden for blandt andet
lungesygdomme, børne- og ungesygdomme, urinsvejskirurgi, brystkirurgi og
plastikkirurgi. Herudover huser hospitalet den diagnostiske enhed for planområde Midt.
Hospitalet har desuden en Hud- og Allergiafdeling, der har en stærk profil i forhold til
allergisygdomme. Afdelingen omfatter blandt andet Videncenter for allergi og Dansk
Børne Astma Center.
Hospitalet skal for hele regionen varetage brystkirurgi, som primært er kirurgisk
behandling af brystkræftpatienter samt varetage mammaradiologi (billeddiagnostisk af
brystet) og lede regionens brystkræftscreeningsprogram.
Herlev og Gentofte Hospital har som et af landets kræftcentre en markant profil på
kræftområdet med blandt andet døgndækkende billeddiagnostiske undersøgelser, akutte
operationsfaciliteter og stråleterapienhed.
Hospitalets funktioner i 2025
Akutfunktioner
• Akutafdeling
• Akutklinik
Kirurgiske funktioner
• Led- og knoglekirurgi
• Kirurgi
• Urinvejskirurgi
• Plastikkirurgi
• Brystkirurgi

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Punkt nr. 10 - Ny Hospitalsplan 2025 i høring
Bilag 1 - Side -46 af 76

• Karkirurgi (planlagt behandling - funktion ledet af Rigshospitalet)
Intern medicinske funktioner
• Hjertesygdomme
• Lungesygdomme
• Mave-, tarm- og leversygdomme
• Hormon- og stofskiftesygdomme
• Ældresygdomme
• Infektionssygdomme
• Nyresygdomme
• Gigt-, bindevævs- og rygsygdomme (ambulant funktion ledet af Rigshospitalet)
Kvinde-barn funktioner
• Kvindesygdomme, graviditet og fødsel inkl. fertilitetsbehandling
• Børne- og ungesygdomme, herunder behandling af nyfødte
Øvrige kliniske funktioner
• Hjerne- og nervesygdomme
• Kræftsygdomme inkl. strålebehandling
• Øre-, næse- og halskirurgi inkl. høresygdomme (planlagt behandling - funktion ledet af
Rigshospitalet)
• Hud-, allergi- og kønssygdomme
Tværgående funktioner
• Anæstesi (bedøvelse) og intensivbehandling samt tværfagligt smertecenter
• Røntgen og skanning
• Biokemisk laboratorie
• Nuklearmedicin
• Laboratorie for vævsygdomme og blodbank (funktion ledet af Rigshospitalet)
• Mikrobiologisk laboratorie
• Patologi
Andre funktioner
• Palliativ enhed (lindrende behandling)
• Demens enhed
• Diagnostisk enhed
• Center for Cancer Immun Terapi
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Steno Diabetes Center blev overtaget af Region Hovedstaden d. 1. januar 2017 og er
navngivet Steno Diabetes Center Copenhagen. Centret er beliggende i Gentofte, indtil
byggeriet af et nyt diabetescenter på Herlev-matriklen er klar til ibrugtagning.
Steno Diabetes Center Copenhagen varetager behandling af diabetes og forskning på
området sammen med andre hospitaler i Region Hovedstaden. På centret modtager
borgere med diabetespatienter individuel behandling og forebyggelse med udgangspunkt i
borgernes situation, herunder i samarbejde med hospitaler, kommuner, praktiserende
læger og øvrige aktører.
Centret har en regional funktion i forhold til at udvikle og løfte den samlede
diabetesindsats i Region Hovedstaden, både på hospitaler, hos praktiserende læger og i
kommuner. Visionen for centret er, at det skal være drivkraften i et klinisk samarbejde om
behandling og forebyggelse af diabetes, der understøttes af stærke miljøer inden for
klinisk diabetesforskning, sundhedsfremmeforskning samt uddannelse af patienter,
pårørende og sundhedsprofessionelle.
Centret varetager ambulante funktioner for hele regionen og særligt for planområde Midt.
Størstedelen af diabetesbehandlingen varetages på hovedfunktionsniveau, men centret
varetager også specialfunktioner.
Hospitalets funktioner i 2025
Intern medicinsk funktion
• Hormon- og stofskiftesygdomme
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Nordsjællands Hospital blev etableret i februar 2013 som en fusion af Hillerød Hospital,
Frederikssund Hospital og Helsingør Hospital (lukket i 2013). Hospitalets funktioner
varetages fra matriklerne i Hillerød og Frederikssund samt fra sundhedshuset i Helsingør.
Når Nyt Hospital Nordsjælland er færdigbygget i forventeligt 2022, skal aktiviteten i
Hillerød og Frederikssund samles her, og der etableres et sundhedshus med akutklinik i
Frederikssund. Sundhedshuset i Helsingør, som rummer en akutklinik og en række
ambulatoriefunktioner, hører også under Nordsjællands Hospital.
Nordsjællands Hospital er akuthospital for planområde Nord. Planområdet omfatter
kommunerne: Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør,
Hillerød samt Hørsholm. Befolkningsprognosen viser, at der i 2025 vil bo cirka 330.000
borgere i optageområdet.
Nordsjællands Hospital har akutafdeling på matriklen i Hillerød og akutklinikker i
Helsingør og Frederikssund.
Hospitalet varetager såvel de akutte som de planlagte funktioner for planområde Nord
inden for fx kirurgi, led- og knoglekirurgi, hjerne- og nervesygdomme, det medicinske
område, og kvinde-barn området. Desuden varetager hospitalet øre-, næse- og halskirurgi
inkl. høresygdomme for planområde Midt og Nord.
Hospitalet varetager også en række specialfunktioner inden for blandt andet led- og
knoglekirurgi, kræftsygdomme (medicinsk behandling), øre-, næse- og halskirurgi samt
børne- og ungesygdomme. Herudover er den diagnostiske enhed for planområde Nord
beliggende på hospitalet.
Nordsjællands Hospital leder endvidere genoptræningscentret Montebello, som
geografisk er placeret i Spanien, hvortil patienter fra hele landet kan henvises.
Hospitalets funktioner i 2025
Akutfunktioner:
• Akutafdeling
• Akutklinikker
Kirurgiske funktioner
• Led- og knoglekirurgi
• Kirurgi
Intern medicinske funktioner
• Hjertesygdomme
• Lungesygdomme
• Mave-, tarm- og leversygdomme
• Hormon- og stofskiftesygdomme
• Ældresygdomme
• Infektionssygdomme
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• Nyresygdomme inkl. dialyseafsnit
• Gigt, bindevævs- og rygsygdomme (ambulant funktion ledet af Rigshospitalet)
Kvinde-barn funktioner
• Kvindesygdomme, graviditet og fødsel inkl. fertilitetsbehandling
• Børne- og ungesygdomme, herunder behandling af nyfødte
Øvrige kliniske funktioner
• Hjerne- og nervesygdomme, inkl. en neurofysiologisk funktion som er ledet af
Rigshospitalet
• Øre-, næse- og halskirurgi inkl. høresygdomme
• Kræftsygdomme (medicinsk behandling)
Tværgående funktioner
• Anæstesi (bedøvelse) og intensivbehandling
• Røntgen og skanning
• Nuklearmedicin
• Biokemisk laboratorie
• Laboratorie for vævsygdomme og blodbank (funktion ledet af Rigshospitalet)
• Mikrobiologisk laboratorie (funktion ledet af Herlev og Gentofte Hospital)
• Patologi (funktion ledet af Herlev og Gentofte Hospital)
Andre funktioner
• Palliativ enhed (lindrende behandling)
• Demens enhed
• Diagnostisk enhed
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Bornholms Hospital indtager en særstatus i Region Hovedstaden på grund af de særlige
geografiske forhold.
Bornholms Hospital betjener øens faste befolkning samt turister og andre besøgende (ca.
600.000 personer årligt). Befolkningsprognosen viser, at der i 2025 vil bo cirka 39.000
borgere på Bornholm.
Bornholms Hospital har en akutafdeling. Desuden tilbyder hospitalet behandling på en
række områder inden for kirurgi og medicin og varetager fødsler for Bornholm.
Bornholms Hospital varetager selv de fleste funktioner på hovedfunktionsniveau. Med
henblik på at sikre, at så mange patientforløb som muligt kan varetages på Bornholms
Hospital, er der etableret et tæt samarbejde med regionens øvrige hospitaler. Desuden
varetager særligt Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital de hoved-og specialfunktioner,
som ikke kan varetages på Bornholm. For nogle funktioner sikres den lægelige
bemanding på Bornholms Hospital ved samarbejdsaftaler og konsulentfunktioner, ligesom
hospitalet anvender telemedicin til en række opgaver.
Hospitalets funktioner i 2025
Akutfunktioner
• Akutafdeling
Kirurgiske funktioner
• Led- og knoglekirurgi*
• Kirurgi
• Urinvejskirurgi*
• Plastikkirurgi*
Intern medicinske funktioner
• Hjertesygdomme
• Lungesygdomme*
• Mave-, tarm- og leversygdomme*
• Hormon- og stofskiftesygdomme
• Ældresygdomme
• Gigt, bindevævs- og rygsygdomme*
• Nyresygdomme*
• Blodsygdomme*
Kvinde-barn funktioner
• Kvindesygdomme, graviditet og fødsel
• Børne- og ungesygdomme*
Tværgående funktioner
• Anæstesi (bedøvelse) og intensivbehandling
• Røntgen og skanning
• Biokemisk laboratorie
• Laboratorie for vævsygdomme og blodbank (funktion ledet af Rigshospitalet)
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• Mikrobiologisk laboratorie*
• Patologi*
Øvrige kliniske funktioner
• Kræftsygdomme*
• Øjensygdomme*
• Øre-, næse- og halskirurgi*
• Hud-, allergi- og kønssygdomme*
• Hjerne- og nervesygdomme*
Andre funktioner
• Palliativ enhed (lindrende behandling)
• Hospicefunktion (varetages med samarbejdsaftale)
* Funktionerne varetages i samarbejde med andet hospital i regionen.
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Psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri er organiseret som ét hospital i Region
Hovedstaden og benævnt Region Hovedstadens Psykiatri.
Region Hovedstadens Psykiatri udreder og behandler borgere med psykisk sygdom, der
ikke kan varetages hos praktiserende læge, speciallæge eller psykolog.
Psykiatrien har gennemgået en omstilling mod øget akut og intensiv ambulant behandling
samt en omlægning fra åbne til intensive senge. De ambulante akutte og udgående
funktioner skal forebygge indlæggelser samt sikre behandling i nærmiljøet. Samtidig er
antallet af patienter øget med 25% siden 2009, hvilket blandt andet er muliggjort ved en
generel udbygning af den ambulante kapacitet samt harmonisering af tilbuddene, herunder
introduktion af pakkeforløb. Endelig arbejdes der med at inddrage brugere og pårørende
og at skabe en recovery-orienteret kultur, hvor der i højere grad bygges på den
psykiatriske patients egne ressourcer, ønsker og mål, ligesom der fortsat arbejdes på at
nedbringe brugen af tvang.

Voksenpsykiatri varetages på otte psykiatriske centre i regionen. Psykiatrien er i lighed
med somatikken inddelt i fire planområder, og der er stort sammenfald mellem de
somatiske hospitaler og de psykiatriske centres optageområder. Det understøtter
samarbejdet mellem de somatiske hospitaler og psykiatrien samt mellem kommunerne og
de psykiatriske centre, så der hermed sikres sammenhængende tilbud til især de
psykiatriske patienter, som har behov for en koordineret indsats.
Der er i hvert planområde mindst et psykiatrisk center, som varetager hovedfunktion og
dermed den overvejende del af den psykiatriske behandling. Under hvert af de 6
almenpsykiatriske centre hører akutmodtagelser og ambulante akutteams (bortset fra på
Bornholm), åbne og intensive sengeafsnit, psykoterapeutiske og psykiatriske ambulatorier
(herunder udgående og opsøgende teams) for patienter med svære psykiske lidelser. Hver
kommune (og i Københavns Kommune den enkelte bydel) har ét psykiatrisk center som
primær samarbejdspartner.
De voksenpsykiatriske centre bliver med implementeringen af Hospitalsplan 2025
geografisk placeret som vist på kortet nedenfor.
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I planområde Nord har Psykiatrisk Center Nordsjælland aktivitet i Hillerød,
Frederikssund og Helsingør. Her betjenes kommunerne Frederikssund, Halsnæs,
Gribskov, Hillerød, Allerød, Hørsholm, Fredensborg, Helsingør og Rudersdal.
I planområde Midt dækker Psykiatrisk Center Ballerup kommunerne Egedal, Furesø,
Lyngby-Taarbæk, Ballerup, Herlev, Gladsaxe og Gentofte.
I planområde Syd er aktiviteten fordelt på henholdsvis Psykiatrisk Center Glostrup og
Psykiatrisk Center Amager. Psykiatrisk Center Glostrup dækker kommunerne HøjeTaastrup, Albertslund, Glostrup, Rødovre, Ishøj og Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre
samt den københavnske bydel Valby. Psykiatrisk Center Amager dækker de
københavnske bydele Amager Vest, Amager Øst og Vesterbro samt kommunerne Tårnby
og Dragør.
I planområde Byen er der Psykiatrisk Center København, som dækker bydelene BrønshøjHusum, Bispebjerg, Nørrebro, Østerbro, Indre By, Vanløse og Frederiksberg Kommune.
Psykiatrisk Center København, som i dag har aktivitet på Bispebjerg-, Gentofte-,
Rigshospitals- og Frederiksberg-matriklerne, vil blive samlet på Ny Psykiatri Bispebjerg,
når dette er klar til ibrugtagning. Der vil fortsat være ambulante funktioner i de enkelte
bydele.
Hertil kommer Psykiatrisk Center Bornholm, der dækker Bornholms Regionskommune.
Den akutte indsats i psykiatrien er ganske betydelig, idet de akutte indlæggelser udgør
omkring 90 procent af alle indlæggelser i voksenpsykiatrien og ca. 2/3 af alle
indlæggelser i børne- og ungdomspsykiatrien. Organiseringen af den akutte psykiatriske
indsats er derfor af central betydning for den samlede patientbehandling, jf. kapitel 7. Den
akutte hospitalsindsats omfatter psykiatriske akutmodtagelser og psykiatriske senge
afsnit.
Der er psykiatriske akutmodtagelser på følgende fem centre:
• Psykiatrisk Center Amager
• Psykiatrisk Center Ballerup
• Psykiatrisk Center Glostrup
• Psykiatrisk Center København
• Psykiatrisk Center Nordsjælland
Region Hovedstadens Psykiatri varetager alle funktioner i psykiatrien på hoved- og
specialfunktionsniveau, bortset fra den højt specialiserede behandling af særligt farlige
psykotiske patienter. Desuden varetages enkelte højt specialiserede funktioner for hele
landet.
Enkelte psykiatriske centre har specialiseret sig i særlige funktioner og dermed i at
behandle særlige patientgrupper. Således er behandling af patienter med spiseforstyrrelser
samlet på Psykiatrisk Center Ballerup. På Psykiatrisk Center Nordsjælland har de såkaldt
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'særlige pladser’, som blev besluttet oprettet af folketinget i 2017, og Psykiatrisk Center
Glostrup har en særlig funktion for nedtrapning af medicin.
Regionsdækkende centre
Den retspsykiatriske funktion på Psykiatrisk Center Sct. Hans, der er beliggende i
Roskilde, betjener borgerne i hele regionen. Derudover varetager centret behandling af
psykotiske patienter med svært behandleligt misbrug.
Psykoterapeutisk Center Stolpegård varetager ligeledes behandling af borgere fra hele
regionen, dog primært fra planområde Midt, og behandler patienter med ikke-psykotiske
lidelser som angst, personlighedsforstyrrelser og psykiske vanskeligheder, der knytter sig
til traumer.

Børne- og ungdomspsykiatrien, som dækker patienter i aldersgruppen 0-17 år, er samlet i
ét Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, som i 2025 vil bestå af tre funktioner: En
funktion i Hillerød, en i Glostrup og en i Bispebjerg. Der er retspsykiatrisk funktion for
børn og unge på afdelingen i Glostrup.
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center betjener alle kommuner i Region Hovedstaden.
Funktionerne i Glostrup varetager ambulant behandling og indlæggelser, mens
funktionerne i Hillerød og Bispebjerg alene varetager ambulant behandling.
Ambulatorierne i Hillerød betjener Bornholm, hvor der er et børne- og
ungdomspsykiatrisk ambulatorium, og har konsulentfunktioner for Bornholm for psykisk
syge børn og unge. Endvidere servicerer Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Grønland
og Færøerne.
Akutafdelingen for børne- og ungdomspsykiatri er beliggende i Glostrup.
Børne-og ungdomspsykiatrien er godkendt til at varetage alle funktioner på hoved- og
specialfunktionsniveau. Desuden varetages enkelte højtspecialiserede funktioner for hele
landet.
Nedenstående kort viser placeringen af regionens børne- og ungdomspsykiatriske center i
2025.
Nærmere oplysninger om udvikling af psykiatrien i Region Hovedstaden fremgår af
’Psykiatriudvalgets treårsplan 2017-2019, maj 2016’.
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Fordelingen af funktioner på hoved- og specialfunktionsniveau på de enkelte hospitaler er
vist i nedenstående figur 4.
Hovedfunktionsniveau dækker over det almindelige og hyppige inden for et område,
mens specialfunktionsniveau har to niveauer, henholdsvis regionsfunktioner og højt
specialiserede funktioner, jf. afsnit 5.3.1. Der er i oversigten ikke skelnet mellem
specialfunktionsniveauer, herunder regions- og højt specialiserede funktioner.
Visse specialfunktioner varetages i formaliseret samarbejde, hvilket betyder, at funktionen
varetages i tæt samarbejde med et andet hospital, der også er godkendt til at varetage
specialfunktionen.
For Bornholms Hospital gælder, at flere funktioner varetages i samarbejde med et andet
hospital i regionen. Der er i oversigten ikke skelnet mellem, om Bornholms Hospital
varetager en funktion selvstændigt eller som en ude- eller konsulentfunktion. Dette
fremgår af hospitalsprofilen, jf. afsnit 6.7.
Symbolerne er placeret de steder, hvor funktionen er organisatorisk og ledelsesmæssigt
forankret frem for den fysiske placering af funktionen. Dette gælder dog ikke for
udefunktioner, der i oversigten er placeret på det hospital, hvor den fysisk varetages.
Udefunktioner er typisk mindre funktioner, der fysisk varetages på et hospital, men ledes
af et andet hospital.
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Bornholms Hospital

Amager og Hvidovre Hospital

Bispebjerg Hospital

Herlev og Gentofte Hospital

Nordsjællands Hospital

Figur 4. Fordeling af funktioner på hospitalerne
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Note: Symbolerne er sat de steder, hvor funktionen er organisatorisk og ledelsesmæssigt forankret.
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Herudover varetager Steno Diabetes Center Copenhagen hoved- og specialfunktionsniveau inden for hormon- og stofskiftesygdomme.
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En stor andel af kontakterne til sundhedsvæsenet vedrører akut syge og tilskadekomne
borgere. Det drejer sig om alt fra almindelig akut sygdom og småskader, som i dagtid kan
håndteres hos egen læge, til alvorlige akutte og livstruende tilstande, som kræver
øjeblikkelig indsats.
Alle borgere i Region Hovedstaden, der har behov for hjælp i tilfælde af akut sygdom
eller skade, skal have let og hurtig adgang til kompetent døgndækkende akutbetjening.
Borgerne skal kun huske to telefonnumre, nemlig 1-1-2 ved akut livstruende sygdom og
tilskadekomst, og 1813. Akuttelefonen 1813 yder generel sundhedsfaglig rådgivning og
sikrer, at borgerne henvises til det rette akutte tilbud.
På hverdage mellem klokken 8 og 16 skal borgerne ved akut sygdom og mindre skader
kontakte egen læge.

Akuttelefonen 1813 er bemandet af læger og sygeplejersker, som guider borgerne til den
rette og hurtigste hjælp – døgnet rundt. Akuttelefonen 1813 kan på baggrund af en
sundhedsfaglig vurdering:
-

Rådgive om egenomsorg og kontakt til egen læge
Visitere til og give en forventet mødetid på en akutmodtagelse eller akutklinik
Sende en kørende læge ud til hjemmebesøg
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-

Henvise til akut tandlægehjælp ved tandskade eller pludselig tandpine uden for
egen tandlæges åbningstid
Guide til psykiatrisk tilbud ved behov for akut psykiatrisk hjælp
Sende en ambulance, indhente rådgivning eller viderestille opkaldet til 1-1-2
AMK-Vagtcentralen.

Personalet på Akuttelefonen 1813 har læseadgang til sundhedsplatformens
hospitalsjournaler. Herved skabes sammenhæng i patientforløbene og overblik over
områder som kroniske sygdomme, nylige indlæggelser samt lægemidler en patient ikke
bør få, typisk på grund af allergi (CAVE).
Der er etableret et godt og velfungerende netværk mellem de enkelte kommuner og
Region Hovedstadens Akutberedskab, således at akut hjælp i højere grad end tidligere kan
koordineres mellem kommuner og region.
Region Hovedstaden ønsker at styrke dette samarbejde, herunder mulighederne for at
kommunale akutte sygeplejersker uden for egen læges åbningstid kan køre ud og foretage
observationer eller målinger i hjemmet og melde tilbage til lægen på Akuttelefonen 1813.
Aktuelt er kommunerne i gang med at etablere kommunale akutfunktioner, så de er rustet
til at kunne håndtere akutte patienter døgnet rundt. Med akutfunktionerne opnås nye
kompetencer i kommunerne, og der vil være døgndækket sygeplejebemanding.
Regionerne har i fællesskab besluttet at etablere et landsdækkende fælles akutnummer 11-3 ved udgangen af 2019. Det vil på landsplan sikre borgerne én samlet indgang til det
akutte system. Borgerne i Region Hovedstaden vil således ikke længere skulle ringe 1813
men 1-1-3. I livstruende situationer skal borgerne fortsat ringe 1-1-2.

I tilfælde af alvorlig, akut sygdom eller skade er det afgørende, at den syge eller
tilskadekomne hurtigt får professionel hjælp. Opkald til 1-1-2 vedrørende akut sygdom og
ulykker viderestilles derfor til 1-1-2 AMK-Vagtcentralen, der er bemandet med
sygeplejersker og paramedicinere. En paramediciner er en specialuddannet
ambulancebehandler med kompetence til at yde akut livreddende behandling. Ved behov
sendes ambulance og akutlægebil.
Foruden de akutte livreddende kørsler er Region Hovedstadens Akutberedskab ansvarlig
for disponering, drift og vedligehold af Babylancen, der er specielt designet til at
transportere svært syge børn og deres familier, når de skal have højt specialiseret intensiv
behandling på Rigshospitalet. Babylancen står klar til udrykning hele døgnet året rundt.
Den bemandes af Rigshospitalets neonatale transporthold og Akutberedskabets
specialuddannede paramedicinere.
Regionens AMK-Vagtcentral varetager endvidere planlægning og disponering af den
liggende såvel som den siddende sygetransport.
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Et fokusområde er ’hurtigere hjælp ved hjertestop’. Her arbejder regionens akutberedskab
på flere niveauer for at hjælpe borgere med hjertestop. Udredningskørsler benyttes altid
ved mistanke om hjertestop. Herudover er der etableret en Hjerteløberordning, hvor
frivillige hjerteløbere alarmeres via Region Hovedstadens vagtcentral samt First
Responders, hvor regionen har indgået aftale med en række beredskabsmyndigheder.
Sundhedsberedskab
Ved hændelser, hvor der er behov for at iværksætte et særligt sundhedsberedskab,
herunder henvendelse fra centrale myndigheder, vil regionens AMK-vagtcentral
koordinere opgaverne internt og i forhold til eksterne samarbejdspartnere. Regionen har
udarbejdet en sundhedsberedskabsplan, der skal gøre det muligt hurtigt og effektivt at
koordinere og løse regionens opgaver i relation til patientbehandling både præhospitalt og
på det enkelte hospital. Nærmere oplysninger om regionens sundhedsberedskab kan ses i
rapporten: ’Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan’ fra 2017.

Der er som supplement til regionernes præhospitale beredskaber (den indsats, der
varetages uden for hospitalerne) etableret en tværregional akutlægehelikopterordning, der
skal bidrage til, at akut syge borgere med livstruende symptomer, der er bosat eller
opholder sig langt fra specialiserede hospitaler, sikres hurtig adgang til præhospital
speciallægebehandling.
Den daglige drift af organisationen ledes af Region Midtjylland.

Borgere og pårørende der har behov for øjeblikkelig psykiatrisk hjælp, kan henvende sig
på en af regionens døgnåbne psykiatriske akutmodtagelser, jf. afsnit 6.8 Region
Hovedstadens Psykiatri.
Det er ikke nødvendigt at ringe først, men Akuttelefonen 1813 kan rådgive om det rette
tilbud til borgerne, herunder viderestille til 1-1-2 AMK-Vagtcentralen ved behov.
1-1-2 AMK-Vagtcentralen kan ved behov sende en ambulance, det psykiatriske
akutberedskab eller sociolancen, jf. nedenstående beskrivelser.
Det psykiatriske akutberedskab er et særligt tilbud til de borgere, der har behov for
psykiatrisk akuthjælp. Det psykiatriske akutberedskab opererer i tidsrummet kl. 16 til 08
på hverdage samt hele døgnet i weekender og på helligdage. Akutberedskabet består af et
køretøj med en paramediciner og en psykiater, der kan sendes ud til psykisk syge - ofte
selvmordstruede borgere.
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Borgere eller pårørende kan kontakte enten Akuttelefonen 1813 eller 1-1-2 AMKVagtcentralen. Det er 1-1-2 AMK-Vagtcentralen, der vurderer, om det psykiatriske
akutberedskab skal aktiveres. Bliver det aktiveret, afgør den vagthavende psykiater, hvad
der videre skal ske.
Sociolancen er et supplerende tilbud til socialt udsatte borgere i Københavns Kommune,
der primært har brug for en socialfaglig indsats. Sociolancen består af et køretøj med en
socialfaglig medarbejder fra Københavns Kommunes Socialforvaltning og en
paramediciner eller ambulancebehandler fra enten Region Hovedstadens Akutberedskab
eller Hovedstadens Beredskab. Sociolancen kan tilkaldes gennem 1-1-2 opkald, og kører
hver dag fra kl. 11.00-23.00

På hospitalerne foregår den akutte indsats i dag på tre niveauer, alt efter hvilket behov den
enkelte patient har: Traumecenter, akutafdeling og akutklinik.
Regionens traumecenter ligger på Rigshospitalet og er en specialiseret akutafdeling. Her
modtages svært tilskadekomne patienter samt kritisk syge patienter, som kræver speciel
indsats og samarbejde med mange diagnostiske og kliniske specialer på højt specialiseret
niveau. Akutafdelingerne er placeret på akuthospitalerne. Her kan modtages alle akut syge
eller tilskadekomne patienter både til ambulant behandling og indlæggelse. Både
traumecenter og akutafdelinger har åbent døgnet rundt.
Akutklinikkerne er enten placeret på hospitalsmatrikel i fysisk tilknytning til en medicinsk
sengeafdeling med deraf mulighed for indlæggelse eller i sundhedshus uden mulighed for
indlæggelse. Akutklinikker i tilknytning til sundhedshus kan alene modtage patienter
henvist med mindre skader og akut almen medicinsk sygdom, dvs. sygdom der i dagtid
varetages af praktiserende læger. På hospitalsmatrikler, hvor der både er akutklinik og
medicinske senge, modtages endvidere akut syge intern medicinske patienter. Der
visiteres dog til akutafdeling, hvis der kan være tale om mere alvorlig sygdom.
Akutklinikkerne har åbent i dag- og aftentimerne.
Akut behandling af medicinsk sygdom hos børn under 12 år er samlet i et børnespor i
akutafdelingerne. Børn under 12 år med mindre skader behandles både på akutafdelinger
og akutklinikker.
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Det nære sundhedsvæsen skal styrkes i de kommende år. Baggrunden er, at der bliver
flere ældre borgere i regionen, og at der er flere borgere, som lever med flere kroniske
sygdomme eller med samtidig psykisk og somatisk sygdom. Disse borgere har i dag
typisk forløb både i kommunen, hos praktiserende læge, på hospitalet og/eller i
psykiatrien, og de mange kontakter øger risikoen for usammenhængende forløb.
Derfor arbejder regionen for at sikre sammenhæng i patientforløbene, og at patienter skal
modtage mere behandling væk fra hospitalerne, når dette er muligt. Af hensyn til
patienterne skal den tid, de er væk fra hjemmet i forbindelse med sygdom samtidig
minimeres, hvis det er fagligt velbegrundet.

For at udnytte kapaciteten bedst muligt og give mest mulig sundhed til borgerne er det
afgørende med et stærkt samarbejde mellem de praktiserende læger, kommunerne og
hospitalerne.
Et væsentligt element i omstillingen til mere nærhed er en løbende vurdering af, om
behandlingen kan foregå på et lavere effektiviserings- og omsorgsniveau. Det kan fx være
at gå fra indlæggelse til ambulant behandling, fra ambulant behandling til telemedicin
eller behandling i praksissektoren eller kommunen.
Denne bevægelse understøttes yderligere af, at nærhedsfinansiering i de kommende år vil
erstatte den aktivitetsbaserede styring. Med den ny styringsmodel, i aftalen om
regionernes økonomi for 2019, ændres det nuværende fokus på sygehusaktivitet til
bredere mål, der understøtter sammenhæng og omstilling af behandlingen af mennesker
med kroniske sygdomme og ældre medicinske patienter fra hospitalerne til tilbud tættere
på patienten.
Praktiserende læger
Hovedparten af de indledende kontakter til det regionale sundhedsvæsen modtages af de
praktiserende læger, hvoraf en mindre andel henvises videre til hospitalerne.
Praktiserende læger, speciallægepraksis og den øvrige praksissektor varetager en del
patientforløb i fællesskab med hospitalerne. For en række kroniske sygdomme
struktureres samarbejdet mellem de praktiserende læger, behandlere i kommunerne og
hospitalerne om udredning og behandlingsforløb. De praktiserende læger er i disse forløb
tovholder på tværs af sektorerne og er patientens faste kontakt til sundhedsvæsenet.
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De praktiserende læger skal som følge af Overenskomst om almen praksis 2018 varetage
behandlingen af størstedelen af patienterne med KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom)
og type 2-diabetes. I fremtiden vil flere patientgrupper derfor have forløb i almen praksis i
stedet for på hospitalet. Formålet hermed er at sikre bedre ressourceudnyttelse i det
samlede sundhedsvæsen, færre henvisninger til specialiseret niveau på hospitalerne samt
mere sammenhængende patientforløb og nærhed for patienten. Det kræver, at der er de
nødvendige kompetencer og den nødvendige kapacitet hos de praktiserende læger, samt at
hospitalerne i højere grad understøtter dem med faglig rådgivning.
Kommunerne
Kommunerne løser sammen med de praktiserende læger de sundhedsopgaver, hvor der
ikke kræves specialistkompetencer og den tværfaglighed eller det udstyr, som findes på
hospitalerne. Det gælder især i forhold til børns sundhed og patienter med kroniske
sygdomme samt ældre medicinske patienter. Fx varetager kommunerne mange af de
forebyggende indsatser, der tilbydes til mennesker med fx KOL eller type 2-diabetes.
Kommunerne er også i gang med at implementere kvalitetstandarder for kommunale
akutfunktioner i hjemmesygeplejen, så de er rustet til at kunne håndtere patienter, der har
brug for en særlig indsats fra kommunen enten for at undgå en indlæggelse eller i
forlængelse af en hospitalsindlæggelse. Flere kommuner har de seneste år også etableret
fælleskommunale specialiserede sygeplejeteams med det formål at styrke de sygefaglige
kompetencer lokalt og forebygge unødvendige ind- og genindlæggelser.
Den overordnede politiske ramme for det tværsektorielle samarbejde om sundhed aftales i
regi af Sundhedsaftalen. Der er udarbejdet en ny sundhedsaftale for perioden 2019–2022,
som har særligt fokus på samarbejdet om sundhed i forhold til:
•
•
•

Ældre borgere og borgere med kronisk sygdom
Mennesker med psykisk sygdom
Børn og unge

Aftalen forventes at blive en fokuseret og dynamisk aftale, hvor der løbende gennem
aftaleperioden vil være mulighed for at arbejde med de områder, hvor der er størst behov
for at udvikle det tværsektorielle samarbejde. Sundhedsaftalen stiller konkrete krav til
opgaver og indsatser på hospitalerne, og aftalen har dermed også en tæt kobling og
betydning for hospitalsplanlægningen.

Der udvikles løbende nye behandlingsformer og teknologiske muligheder, der sammen
med nye samarbejdsformer mellem patienter, kommuner og de praktiserende læger kan
være med til at flytte mere behandling til det nære sundhedsvæsen og dermed tættere på
borgeren.
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Nære sundhedstilbud kan være, at hospitalerne varetager opgaver i patientens hjem eller
nærmiljø fx gennem telemedicinske løsninger, der gør det muligt for patienterne at blive
tilset uden at skulle møde op på hospitalet. For eksempel tilbydes regionens borgere med
svær KOL et telemedicinsk forløb, hvor patienterne via en skærm i eget hjem kan deltage
i træning. Grundet patientgruppens helbredstilstand kan det være vanskeligt fysisk at
møde frem til træning, men med det telemedicinske træningsforløb, som giver lige adgang
for alle borgere, kan patienterne opnå en bedring af deres fysiske og psykiske tilstand og
eventuelt undgå ekstra indlæggelser. Med tilbuddet er der også mulighed for via skærmen
at tale med en hospitalspræst eller deltage i patientundervisning, rygestopkursus og
kostvejledning. Desuden kan opgaver løses af praktiserende læger eller i kommunerne i
tæt samarbejde med hospitaler frem for på hospitalet.
Sundhedshuse
Region Hovedstaden har sammen med kommunerne og de praktiserende læger udarbejdet
en vision for fælles sundhedshuse. Visionen opfordrer til lokal dialog om eventuel
etablering af fælles sundhedshuse.
Visionen er, at fælles sundhedshuse bidrager til:
•
•
•

Et stærkt nært sundhedsvæsen, som medvirker til, at borgerne oplever høj kvalitet
og øget sammenhæng i indsatsen
Bedre udnyttelse af ressourcerne og en større fleksibilitet i opgavevaretagelsen på
tværs af sektorer
Let og lige adgang til praksissektoren og hospitalsydelser der, hvor det er en
udfordring

Regionen er aktuelt engageret i etablering eller drift af fire fælles sundhedshuse,
henholdsvis i Helsingør, Frederikssund, Ishøj og Huset for Psykisk Sundhed i København.
Mange kommuner i hovedstadsregionen har egne sundhedshuse, hvor de kommunale
opgaver med forebyggelse, genoptræning og rehabilitering foregår. Som led i udviklingen
af det nære sundhedsvæsen vil Region Hovedstaden gerne understøtte et tættere
samarbejde omkring de eksisterende kommunale sundhedshuse.
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Formålet med hospitalsplanerne for Region Hovedstaden har været at give en langsigtet
ramme for udviklingen af det regionale sundhedsvæsen. Hvert år tager regionsrådet
stilling til, om det er nødvendigt at ændre i den gældende hospitalsplan, så den lever op til
de krav og forventninger, der stilles af patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle.
Hospitalsplanen er løbende blevet revideret i takt med, at ændringer har været fagligt eller
økonomisk nødvendige.
De første hospitalsplaner fra 2007 satte retningen for den omstilling og udvikling, der er
sket siden dannelsen af regionen. Her blev grundstenene for hospitalsstrukturen og
opgavefordelingen mellem hospitalerne lagt. Regionen blev endvidere inddelt i fire
planområder, der fortsat udgør grundlaget for bæredygtige akuthospitaler og psykiatriske
centre.
Som det ses på nedenstående tidslinje er der ca. hver 4. år blevet vedtaget en ny
hospitalsplan for regionen.

De overordnede linjer i de første hospitalsplaner blev videreført med Hospitals- og
Psykiatriplan 2020 fra 2011 og senere med Hospitalsplan 2020 fra 2015. Der har i
planerne været et vedvarende fokus på at sikre et regionalt sundhedsvæsen, der er
kendetegnet af udvikling, høj faglig kvalitet i behandlingen samt stærke og toneangivende
faglige miljøer.
Med hospitalsplanerne er der sket en række større ændringer i regionens hospitalsstruktur.
Fx er nær- og områdehospitalerne blevet fusioneret til fire store akuthospitaler, der kan
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behandle de almindeligt forekommende sygdomme i nærheden af borgeren. Der bygges
nye akutafdelinger, der bliver akuthospitalernes samlede indgang for borgere med akut
sygdom.
Der er løbende ændret i organiseringen af behandlingstilbud til borgerne, fx
sammenlægning af hospitalsafdelinger og psykiatriske funktioner med henblik på at
styrke den faglige kvalitet i behandlingen og at give et bedre grundlag for forskning og
udvikling. Samtidig er der af hensyn til nærhed i behandlingen etableret fx udgående
hospitalsfunktioner og sundhedshuse tæt på borgerne.

Indeværende hospitalsplan afløser Hospitalsplan 2020, der blev vedtaget af regionsrådet i
2015. Formålet med ændringerne i Hospitalsplan 2020 var samlet set at understøtte, at
regionen fortsat kunne levere behandling af høj faglig kvalitet og sammenhæng i
patientforløb. Det betød, at opgavefordelingen mellem hospitalerne blev tilpasset, blandt
andet for at understøtte mulighederne for effektiviseringer i årene frem.
Store dele af hospitalsplanen er blevet gennemført, men en fuld realisering af planen
afventer nye hospitalsbyggerier, der ibrugtages i de kommende år. Først når byggerierne
står færdige, kan den fulde effekt af nye akutafdelinger opnås.
Nedenfor er en status over de ændringer, som er gennemført på baggrund af Hospitalsplan
2020:
•

Kvinde-barn sygdomme
Optageområder for kvinde-barn sygdomme (fødsler, kvindesygdomme og børneog ungesygdomme) er primo 2017 ensrettet.

•

Brystkirurgi
Regionens to brystkirurgiske afdelinger er medio 2017 fusioneret med én
afdelingsledelse. Afdelingen er forankret på Herlev og Gentofte Hospital med
udefunktion på Rigshospitalet. Der vil endvidere ske en fysisk sammenlægning af
brystkirurgien, jf. afsnit 9.2.

•

Led- og knoglekirurgi
Den kirurgiske behandling af led og knogler på Frederiksberg-matriklen er lukket
i 2016. Behandling af borgere i planområde Byen er nu samlet på Bispebjerg
Hospital og på Herlev og Gentofte Hospital.

•

Urinvejskirurgi
Den urologiske afdeling på Frederiksberg-matriklen er i 2016 administrativt og
fysisk flyttet til Herlev og Gentofte Hospital. Den urologiske aktivitet i regionen
varetages nu af Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital.
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•

Gigt, bindevævs- og rygsygdomme
De fire afdelinger for gigt, bindevævs- og rygsygdomme blev primo 2016
organisatorisk samlet til én afdeling; Videncenter for Reumatologi og
Rygsygdomme. Klinikken har primært tilhørsforhold på Rigshospitalet.

•

Psykiatri
Psykiatrisk Center København og Psykiatrisk Center Frederiksberg er primo 2017
organisatorisk sammenlagt til ét center; Psykiatrisk Center København. For
oplysninger om en fysisk samling af centret henvises til afsnit 9.2.
Psykiatrisk Center Glostrup og Psykiatrisk Center Hvidovre er organisatorisk
sammenlagt primo 2016.

Det er i Hospitalsplan 2020 endvidere vedtaget, at specialiseret håndkirurgi fra hele
regionen samles på Herlev og Gentofte Hospital. Det er efterfølgende i 2016 besluttet at
bibeholde den eksisterende organisering, så funktionen fortsat varetages på
Rigshospitalet, Nordsjællands Hospital og Herlev og Gentofte Hospital. Dette skyldes, at
størstedelen af den specialiserede behandling af lægefaglige grunde kræver samarbejde
med andre funktioner, som fysisk ligger på Rigshospitalet.
Med afsæt i beslutninger i Hospitalsplan 2020 er der endvidere set nærmere på følgende
områder:
•

Hud-, allergi- og kønssygdomme
Der er udarbejdet en analyse af organiseringen af området for hud-, allergi- og
kønssygdomme. I analysen er forskellige modeller for organisering af området
belyst, og det er i forbindelse med Hospitalsplan 2025 vurderet, at der ikke på
nuværende tidspunkt er tungtvejende faglige grunde til at ændre den nuværende
organisering. Der skal derfor fortsat være to afdelinger for hud- og
kønssygdomme på henholdsvis Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Herlev
og Gentofte Hospital, som fortsat bør styrke samarbejdet om patienterne.

•

Medicinske afdelinger
Der er i 2016 udarbejdet et oplæg om den samlede kapacitet på det medicinske
område og sammenhængen til indsatser i kommuner og praktiserende læger. Der
er vedtaget en række målsætninger og løsninger for at forbedre den samlede
kapacitet og nedbringe overbelægning på det medicinske område. Fx arbejdes på
at sikre en tæt kobling mellem de medicinske funktioner og modtagelsen af
medicinske patienter i akutafdelinger samt indsatser for at rekruttere og fastholde
personale. Der er vedvarende fokus på at nedbringe overbelægningen.

•

Kræftbehandling
Med henblik på at sikre kvaliteten i udredning, behandling og senfølger på
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kræftområdet igangsættes en analyse og udarbejdes en ny regional plan for
kræftområdet i Region Hovedstaden, jf. afsnit 9.2.
For nærmere oplysning om baggrund for ændringer, der blev besluttet i Hospitalsplan
2020, henvises til https://www.regionh.dk/hospitalsplan
Udover de organisatoriske ændringer besluttet med Hospitalsplan 2020 er
hospitalsstrukturen også løbende blevet tilpasset. Der er blandt andet givet et løft på
følgende områder:
•

Oprettelse af Center for Kønsidentitetsforhold
Primo 2019 oprettes et Center for Kønsidentitetsforhold. Centret forankres i
somatikken på Rigshospitalet. Etablering af et center for kønsidentitet skal være
med til at give transkønnede borgere forbedrede og individualiserede udredningsog behandlingstilbud samt skabe ny viden om langtidskonsekvenserne af
behandlingen.

•

Oprettelse af Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse blev oprettet primo 2018.
Forskningscentret hører under Bispebjerg Hospital og er en fusion af Afdeling for
Klinisk Epidemiologi og Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed.
Formålet med centret er blandt andet at udføre forskning i sygdomsårsager og
forekomst af sygdom samt optimeringer af behandlinger samt modeller for
implementering.

•

Oprettelse af Center for Komplekse Symptomer
Center for Komplekse Symptomer oprettes primo 2019 og er beliggende under
Socialmedicinsk Center på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Centret skal
varetage udredning og behandling af patienter med svære fysiske symptomer,
som ikke har anden påviselig fysisk eller psykisk sygdom. Centret skal sikre
bedre behandling og afklaring af symptomer for de patienter, som tidligere har
været tilknyttet forskellige hospitalsafdelinger.

•

Oprettelse af Steno Diabetes Center Copenhagen
Steno Diabetes Center Copenhagen blev oprettet primo 2017, og vil være
beliggende på Herlev Hospitals matrikel, når det nye diabetes center er klar til
ibrugtagning. Centret varetager behandling, forskning, forebyggelse af diabetes
og uddannelse af sundhedspersonale inden for diabetes. Der henvises til afsnit 6.5
for nærmere oplysninger om centrets profil.
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Med Hospitalsplan 2025 videreføres de overordnede linjer i de tidligere hospitalsplaner.
Formålet med hospitalsplanen er at sikre, at regionens borgere også fremover modtager en
behandling af højeste kvalitet. Desuden skal der være sammenhæng i patientforløbene og
nærhed til behandlingen, under hensyntagen til at der skabes mest mulig sundhed for
regionens borgere. Som det fremgår af nedenstående, skal ændringerne primært være med
til at sikre fortsat høj kvalitet og mere sammenhængende patientforløb i hospitalsvæsenet.
I tidligere hospitalsplaner har organisatoriske ændringer været matrikelspecifikke i de
tilfælde, hvor hospitalerne er beliggende på flere matrikler. Koblingen til matrikler
ophæves i denne hospitalsplan, og dermed specificerer hospitalsplanen kun, hvilket
samlet hospital der varetager funktionen.
Nogle af ændringerne forudsætter anlægs- og driftsmidler, som i givet fald skal
tilvejebringes, inden ændringen kan implementeres.
•

Styrkelse af kvinde-barn området
Oprettelse af Kvinde-Barn-Center på Bispebjerg Hospital
Der oprettes et nyt Kvinde-Barn-Center på Bispebjerg Hospital, der skal skabe
plads til et forventet stigende antal fødsler i de kommende år. Oprettelsen sker i
forbindelse med ibrugtagning af Nyt Hospital Bispebjerg.
Centret vil få plads til ca. 3.500 fødsler om året og vil komme til at bestå af en
fødeafdeling, en børne- og ungeafdeling inkl. afsnit for behandling af nyfødte
samt en afdeling for kvindesygdomme. Med etablering af centret kan Bispebjerg
Hospital – i lighed med regionens ørige akuthospitaler – behandle for kvindesamt børne- og ungesygdomme. Hermed sikres ensartethed på tværs af
akuthospitalerne.
Oprettelse af fødeklinikker
Med henblik på at imødekomme borgernes ønske om mere differentierede
fødetilbud oprettes i 2019 skærmede in-house fødeklinikker for forventede
normale fødsler på regionens fire store fødesteder.
In-house fødeklinikkerne har til formål at imødekomme mange nybagte familiers
ønske om en mindre hospitaliseret fødeoplevelse, hvor der samtidig sikres bedst
mulig patientsikkerhed ved, at fødeklinikken ligger på hospitalet, hvor der ved
behov for akut hjælp kan tilkaldes speciallæge eller den fødende kan flyttes til
fødegang.
Etablering af hjemmefødselsordning
I 2019 etableres en fælles regional hjemmefødselsordning, der erstatter, at hvert
fødested håndterer hjemmefødsler i eget opgaveområde. Der har gennem årene
været en stigning i antallet af hjemmefødsler, og formålet med
hjemmefødselsordningen er at sikre en god og ensartet kvalitet i
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hjemmefødslerne, hvor de jordemødre, der indgår i ordningen, har særlig
interesse og erfaring med hjemmefødsler. Med en regional hjemmefødselsordning
sikres et særskilt vagtberedskab til hjemmefødsler, så jordemødre ikke skal
forlade fødegangen for at betjene en hjemmefødende.
Oprettelse af Center for Reproduktion
Det er ultimo 2018 besluttet at etablere et murstensløst Center for Reproduktion i
Region Hovedstaden. Formålet med centret er at styrke fertilitetsområdet, således
at kvaliteten af behandlingen øges. Centret skal over tid udvide og udvikle
samarbejdet om behandling, uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling til gavn
for kvinder og par på fertilitetsområdet.
•

Varetagelse af brystkirurgi inkl. mammaradiologi samles på Herlev og Gentofte
Hospital, Gentofte-matriklen
Det blev i Hospitalsplan 2020 besluttet at samle brystkirurgi inklusiv
mammaradiologi (røntgenundersøgelse af brystet) på Herlev og Gentofte
Hospital, Herlev-matriklen. Med Hospitalsplan 2025 samles området på Herlev
og Gentofte Hospital, Gentofte-matriklen. Dette sikrer, at hospitalets samlede
kapacitet kan udnyttes optimalt.

•

Samling af funktioner i Børne- og Ungdomspsykiatri samt Psykiatri
Samling af senge i børne- og ungdomspsykiatrien
Børne- og ungdomspsykiatriske senge samles på matriklen i Glostrup. Det
betyder, at de eksisterende sengepladser på matriklen i Bispebjerg lukkes.
Herudover vil ambulatorier på Vibeholmsvej (Brøndbyvester) samt enkelte
ambulatorier relateret til sengeafdelingen blive samlet på Glostrup-matriklen.
Ambulatorier på Bispebjerg og i Hillerød fastholdes. Forslaget indebærer, at
matriklen i Glostrup skal udbygges.
Formålet med samlingen er at sikre bedre sammenhæng i forløbene, særligt
mellem akutfunktion og øvrige sengeafsnit. Vurderingen er, at det vil give den
bedst mulige kvalitet. Samtidig vil en samling sikre, at sengefunktionen har en
bedre størrelse i forhold til at sikre en effektiv drift. En samling vil understøtte
gode rammer for indlæggelse af børn og unge med psykiatriske problemstillinger
gennem udendørsarealer, fælles opholdsrum og mulighed for aktiviteter.
Samling af funktioner i voksenpsykiatrien
Psykiatrisk Center København samles på Ny Psykiatri Bispebjerg, bortset fra
ambulante funktioner, som ligger i de enkelte bydele. Hermed samles de
funktioner, som ligger på Rigshospitalet samt Bispebjerg-, Gentofte- og
Frederiksberg-matriklerne. Med Hospitalsplan 2020 blev det besluttet
organisatorisk at sammenlægge Psykiatrisk Center Frederiksberg og Psykiatrisk
Center København. Ændringen i Hospitalsplan 2025 indebærer, at også
funktionerne på Frederiksberg-matriklen flyttes. Forslaget indebærer, at byggeriet
af Ny Psykiatri Bispebjerg udvides.
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Behovet for en samling øges, når de somatiske hospitalsfunktioner fraflytter
Frederiksberg-matriklen i forbindelse med ibrugtagning af Nyt Hospital
Bispebjerg. Det vil betyde, at fx somatisk tilsyn og eventuel anæstesiassistance
skal leveres fra Bispebjerg-matriklen. En samling af funktionerne vil sikre mere
sammenhængende patientforløb uden overflytninger mellem matrikler samt mere
effektiv drift og dermed bedre ressourceudnyttelse.
•

Nedlæggelse af patienthoteller på akuthospitalerne
Som konsekvens af tidligere beslutninger, blandt andet i aftaler om regionens
budget, vil der ikke være patienthoteller i tilknytning til akuthospitalerne.
Patienthotellet på Herlev og Gentofte Hospital nedlægges i 2019. På
Rigshospitalet vil der fortsat være patienthotel fortrinsvis til gavn for patienter fra
øvrige dele af landet, der modtager specialiseret behandling på Rigshospitalet.
I de senere år opleves en ændring, hvor flere patienter har et højere pleje- og
behandlingsbehov, end de tilbud der findes på patienthotellerne. Det har på den
baggrund ikke været muligt at sikre en tilstrækkelig høj udnyttelse af
patienthotellerne. Denne udvikling forventes at fortsætte, og med lukning af
patienthotellerne kan der opnås en bedre udnyttelse af ressourcerne til gavn for
patienterne.

Herudover er der funktioner, som skal fremmes med Hospitalsplan 2025, samt funktioner
og områder som der skal arbejdes videre med og undersøges nærmere, inden der eventuelt
ændres i den nuværende organisering.
•

Regional kræftplan
Der udarbejdes en regional kræftplan for Region Hovedstaden, som skal
understøtte en fortsat høj kvalitet i kræftbehandlingen og gode sammenhængende
patientforløb. Der forventes en øget subspecialisering på kræftområdet. Dette
kræver, at kompetencer og viden samles med henblik på at have de nødvendige
kompetencer samt et tilstrækkeligt patientgrundlag. Der vil derfor på sigt være
behov for et endnu tættere samarbejde i regionen.
Kræftplanen skal indeholde en analyse og kortlægning af patientforløbene på
kræftområdet. Som en del heraf skal der ses på regionens samlede kræfttilbud,
herunder også diagnostik, senfølger samt behandlingen af blodsygdomme.
Kræftplanen skal komme med anbefalinger til den fremtidige varetagelse og
organisering af kræftområdet, herunder om der er tilstrækkelig kapacitet.

•

Ensartet tilbud på alle akutafdelinger
Behandling af infektionssygdomme varetages på alle akuthospitaler. Der er dog
behov for at styrke den infektionsmedicinske funktion på Bispebjerg Hospital i
samarbejde med Rigshospitalet. Infektionstilstande udgør en væsentlig del af alle
akutte indlæggelser, og en øget infektionsmedicinsk tilstedeværelse vil bidrage til
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at sikre triagering (sundhedsfaglig vurdering af hvor akut en patients tilstand er)
og visitering på højt fagligt grundlag.
På alle regionens akuthospitaler, undtagen Amager og Hvidovre Hospital, er der
afdelinger, der kan behandle for hjerne- og nervesygdomme. For at sikre bedre og
hurtigere tilsyn af patienter med symptomer på disse sygdomme på Amager og
Hvidovre Hospital, styrkes den eksisterende tilsynsfunktion fra Rigshospitalet.
Dette skal medvirke til at sikre en mere effektiv vurdering og overflytning af
patienter til afdelinger, der behandler for hjerne- og nervesygdomme.
•

Flytning af behandling af høresygdomme til Rigshospitalet
Der vil blive set nærmere på, om behandling af patienter med høresygdomme skal
samles på Rigshospitalet. I dag har Rigshospitalet funktioner for høresygdomme
på Bispebjerg Hospital samt Herlev og Gentofte Hospital. Med en eventuel
flytning af høresygdomme kan der frigøres plads på de berørte hospitaler.

•

Kapaciteten på Nyt Nordsjællands Hospital og udnyttelse af den samlede
sengekapacitet i regionen
Regionens fremskrivninger af hospitalsaktivitet viser, at der samlet set er
tilstrækkelig antal senge på regionens hospitaler til at rumme den forventede
aktivitetsudvikling frem til 2025, jf. afsnit 4.1.
Der forventes en aldrende befolkning især i planområde Nord, der indebærer, at
der bliver flere ældre borgere med fx kroniske sygdomme, som typisk har større
behov for hospitalsbehandling. Når Nyt Hospital Nordsjælland ibrugtages, vil der
være den samme kapacitet til rådighed som på det eksisterende hospital. På den
baggrund vil behovet for sengepladser blive fulgt tæt med henblik på at sikre, at
den fremtidige hospitalsaktivitet kan rummes på Nyt Hospital Nordsjælland.

•

Sammenhæng mellem retspsykiatriske funktioner
Forud for ibrugtagningen af Ny Retspsykiatri Sct. Hans er der behov for at se på
sammensætningen af den samlede specialiserede retspsykiatriske sengekapacitet,
herunder antallet af intensive og åbne sengepladser. Formålet er at sikre en
sammenhængende indsats og gode fysiske forhold for de retspsykiatriske
patienter, der i dag indlægges på regionsfunktionerne på Psykiatrisk Center Sct.
Hans og Psykiatrisk Center Glostrup.

Der henvises til afsnit 6.9 for en oversigt over den fremtidige opgavefordeling mellem
hospitalerne.
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2018

jan.

mar.

jun.

apr.

2019

aug./sept.

Udarbejdelse af
hospitalsplan

Forslag til og principper for
ny hospitalsplan

Politisk
behandling

1

3

2

dec.

okt./nov.

5

4

6

maj

Høring af
hospitalsplan

sept.

Endelig
version

8

7

9

Politiske drøftelser
Høring

Forslag til ny hospitalsplan

Administrativ
behandling

1
Proces godkendes
FU d. 6. mar. 2018
RR d. 13. mar. 2018

Dialogmøde med
kommuner

Dialogmøde om
principper

Sundhedsfaglig
inddragelse

Implementering

Interessentinddragelse

Udarbejdelse af
høringsudkast

Forslag til principper

2
Oplæg til dialogmøde
godkendes
Sund d. 19. mar. 2018
FU d. 10. apr. 2018
RR d. 17. apr. 2018

3
Opsamling på
dialogmøde
Sund d. 20. juni 2018
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5

Principper godkendes
Sund d. 28. aug. 2018
FU d. 18. sep. 2018
RR d. 25. sep. 2018

Temadrøftelse af
akut behandling
Sund d. 3. okt. 2018

6
Plan for akut
behandling godkendes
Sund d. 31. okt. 2018
FU d. 13. nov. 2018
RR d. 20. nov. 2018

Høringssvar

7

8

9

Høringsudkast
godkendes
FU d. 11. dec. 2018
RR d. 18. dec. 2018

Høringssvar drøftes
Sund d. 22. maj 2019

Ny hospitalsplan
godkendes
FU d. 17. sept. 2019
RR d. 24. sept. 2019
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Supplerende oplysninger om ændringsforslag i Hospitalsplan 2025 om fysisk
sammenlægning af brystkirurgi inkl. mammaradiologi på Herlev og Gentofte
Hospital, Gentofte-matriklen

Det er vedtaget i Hospitalsplan 2020, at regionens to brystkirurgiske afdelinger inkl.
mammaradiologien (røntgenundersøgelser af brystet) på hhv. Herlev og Gentofte Hospital og Rigshospitalet samt ledelsen af brystkræftscreeningsprogrammet skal sammenlægges på Herlev-matriklen. Sammenlægningen skulle først finde sted, når Nyt
Hospital Herlev står færdigt.
I februar 2017 blev en organisatorisk sammenlægning besluttet, hvor en sammenlægning af den del, der handler om brystkirurgi (kirurgisk behandling af brystkræftpatienter), blev fremskyndet. De to brystkirurgiske afdelinger blev fusioneret med én afdelingsledelse d. 1. juni 2017, og afdelingen er forankret på Herlev og Gentofte Hospital
med udefunktion på Rigshospitalet.
I Hospitalsplan 2025 bliver der generelt ikke længere skelnet mellem matrikler, idet
det driftsmæssigt kan give mening af flytte funktioner inden for de fusionerede hospitalers matrikler. Det blev forudsat i forbindelse med Hospitalsplan 2020, at varetagelsen af brystkirurgi skulle placeres på Herlev-matriklen, idet væsentlige samarbejdende
specialer var til stede på denne matrikel. Med Rigshospitalets hjemtagning af øre-,
næse-, halsfunktionen i forbindelse med ibrugtagning af Nordfløjen bliver det muligt
at etablere de nødvendige funktioner, som patologi, mammaradiologi og plastikkirurgi, på Gentofte-matriklen.
Samling af brystkirurgi på Gentofte-matriklen
Det foreslås i Hospitalsplan 2025, at Brystkirurgisk afdeling inkl. mammaradiologien
samles på Gentofte-matriklen i stedet for på Herlev-matriklen, som det var forudsat i
Hospitalsplan 2020. Forslaget vil give en mere optimal udnyttelse af hospitalets samlede operationskapacitet.
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På Gentofte-matriklen frigøres operationskapacitet svarende til 5 operationsstuer, eller
18 % af den samlede operationskapacitet, når Rigshospitalet hjemtager øre- næse-,
halsfunktionen i 2020 i forbindelse med ibrugtagningen af Nordfløjen. Det er tidligere
besluttet, at Gentofte-matriklen i forhold til operationer skal være regionens elektive
hospital. Derfor foreslås det, at brystkirurgi samles fysisk på Gentofte-matriklen. Det
vil sikre udnyttelse af operationsstuerne.
I nybyggeriet på Herlev-matriklen etableres 11 nye akutte operationsstuer i Akuthuset,
og der nedlægges tilsvarende 13 udtjente operationsstuer i den eksisterende behandlingsbygning. Dermed reduceres det samlede antal operationsstuer på Herlev-matriklen.
En samling af regionens brystkirurgiske afdeling på Gentofte-matriklen nødvendiggør
fysisk tilstedeværelse af mammaradiologi og patologi. Som led heri foreslår Herlev og
Gentofte Hospital at samle mammaradiologien fra Herlev-matriklen og Rigshospitalet
på Gentofte-matriklen og at etablere et patologisk laboratorieafsnit i tilknytning til
operationsgangen på Gentofte-matriklen.
Hospitalet har i tæt samarbejde med Center for Ejendomme foretaget en analyse af de
fysiske muligheder på Gentofte-matriklen for at samle brystkirurgien inkl. mammaradiologien og etablere et patologisk laboratorieafsnit samt flytte plastikkirurgien fra
Herlev-matriklen. Behandlingen for brystkræft foregår i tæt fagligt samarbejde mellem
bryst- og plastikkirurger i forbindelse med indgrebet for brystrekonstruktioner, ligesom overvågningen om natten af indlagte brystkirurgiske patienter i dag varetages af
personalet i Plastikkirurgisk afdeling.
Det vurderes samlet, at den fornødne fysiske kapacitet til afdelingernes funktioner
(senge, ambulatorie og operationsstuer) kan tilvejebringes via en række interne rokader af funktioner og en ombygning/renovering af et bygningsområde efter den planlagte hjemtagning af Rigshospitalets funktioner. I regi af Center for Ejendomme pågår
aktuelt en konkretisering af mulighedsstudiet inkl. estimat af de anlægsøkonomiske
konsekvenser.
Samlingen gennemføres, når de økonomiske muligheder tilsiger det.
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Supplerende oplysninger om ændringsforslag i Hospitalsplan 2025 om samling af
funktioner i Region Hovedstadens Psykiatri

Nedenfor er forslag til ændringer i Hospitalsplan 2025 inden for Region Hovedstadens
Psykiatri uddybet. Ændringsforslag vedrører samling af funktioner inden for henholdsvis voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri.
Børne- og ungdomspsykiatri
Der er i dag 74 senge i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, som er fordelt på afsnit
i Glostrup og på Bispebjerg. Funktionen på Bispebjerg-matrikel rummer 25 senge,
hvilket driftsmæssigt er dyrt, og de nuværende bygningsmæssige rammer er ikke optimale for moderne recovery-orienterede patientforløb under indlæggelse.
Hovedparten af børne- og ungdomspsykiatriens ambulante funktioner er placeret på
adresser i Hillerød, Glostrup og på Bispebjerg. Langt størstedelen af patienterne i
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center udredes og behandles ambulant, og der forventes en stigning i antallet af ambulante besøg. De ambulante funktioner fastholdes på de
tre adresser med henblik på at sikre bedst mulig tilgængelighed til de almene funktioner.
Samling af senge i børne- og ungdomspsykiatrien
I Hospitalsplan 2025 foreslås det, at de børne- og ungdomspsykiatriske senge samles
på matriklen i Glostrup. Det betyder, at de eksisterende sengepladser på matriklen i
Bispebjerg lukkes. Herudover vil ambulatorier på Vibeholmsvej (Brøndbyvester) samt
enkelte ambulatorier relateret til sengeafdelingen blive samlet på Glostrup-matriklen.
Ambulatorier på Bispebjerg og i Hillerød fastholdes. Formålet med samlingen er at
sikre bedre sammenhæng i forløbene, særligt mellem akutfunktion og øvrige sengeafsnit. Vurderingen er, at det vil give den bedst mulige kvalitet. Samtidig vil en samling
sikre, at sengefunktionen har en bedre størrelse i forhold til at sikre en effektiv drift.
I Glostrup kan der etableres en sammenhængende og langt mere tidssvarende bygningsmasse, der kan huse alle centrets 74 børne- og ungdomspsykiatriske senge, en
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række dagpladser, ambulatorier, kliniske støttefunktioner, specialrum, udearealer og
kontorer.
Med nybyggeriet kan der opnås markante forbedringer for børn, unge og deres familier ved at skabe nye rammer for recovery. Der kan opnås bedre plads i både sengestuerne, ambulatorierne, opholds- og ventearealer samt flere og bedre udearealer med
bedre plads til fysisk aktivitet. Der vil være plads til medindlagte forældre, både på patientstuerne, som vil få eget bad og toilet, og i opholdsrum, samt plads til besøg af pårørende.
Der er udarbejdet en foranalyse, som konkluderer, at det er muligt at udbygge matriklen i Glostrup. Det er estimeret til at tage 6 år at etablere centret. Centret forventes at
kunne opretholde driften i denne periode, bortset fra korte flytteperioder mv.
Voksenpsykiatri
I 2017 blev Psykiatrisk Center København og Psykiatrisk Center Frederiksberg fusioneret organisatorisk - til Psykiatrisk Center København. Psykiatrisk Center København
har sengefunktioner placeret på fire matrikler; Rigshospitalet, Bispebjerg, Gentofte og
Frederiksberg. Psykiatrisk Center København har efter fusioneringen fået en størrelse,
som overstiger de kapacitetsmæssige forudsætninger, der ligger til grund for det
igangværende byggeprojekt på Bispebjerg-matriklen.
Herudover er der ambulante funktioner, som ligger i de enkelte bydele. Placeringen af
de ambulante funktioner fastholdes.
Samling af funktioner i voksenpsykiatrien
Det eksisterende byggeprojekt Ny Psykiatri Bispebjerg sigter mod at samle de funktioner, som i dag ligger på Rigshospital, Bispebjerg og Gentofte. Af hensyn til såvel patientforløb som ønsket om effektiv drift foreslås det i Hospitalsplan 2025, at Psykiatrisk
Center København på sigt samles på én matrikel (bortset fra ambulante funktioner).
Dette betyder, at alle funktionerne fra Frederiksberg-matriklen også skal flyttes til Bispebjerg.
En udvidelse af byggeprojektet på Bispebjerg-matriklen samt flytning af børne- og
ungdomspsykiatriske senge fra Bispebjerg til Glostrup vil muliggøre, at også psykiatriske senge og ambulatorier fra Frederiksberg kan flyttes til Bispebjerg. Ifølge et foreløbigt estimat vil udgifterne til en udvidelse af Ny Psykiatri Bispebjerg beløbe sig til
ca. 140 mio. kr. Der udestår en yderligere kvalificering heraf.
På Frederiksberg-matriklen drejer sig om 73 almenpsykiatriske sengepladser, et psykoterapeutisk ambulatorium samt den ambulante funktion ”Akut Psykiatrisk Hjælp”.
Behovet for en flytning øges, når de somatiske sygehusfunktioner fraflytter Frederiksberg-matriklen, idet somatisk tilsyn, anæstesiassistance ved electrochok-behandling,
teknisk support og andre leverancer fra det somatiske hospital vil skulle leveres fra Bispebjerg.
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Med en samling kan der opnås mere sammenhængende indlæggelsesforløb uden overflytning mellem matriklerne. Desuden vil det sikre en mere effektiv drift og dermed en
bedre ressourceudnyttelse.
Ændringerne kan gennemføres når de økonomiske muligheder tilsiger det.
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Overblik over ændringsforslag i Hospitalsplan 2025

Med Hospitalsplan 2025 fastholdes den overordnede hospitalsstruktur i Region Hovedstaden. Det er vurderingen, at strukturen er fremtidssikret og forberedt til de nye
og renoverede hospitalsbyggerier.
Der foreslås en række tilpasninger i opgavefordelingen mellem hospitalerne med afsæt
i input fra alle regionens sundhedsfaglige råd. Der er ligeledes afholdt møder med udvalgte sundhedsfaglige råd og alle hospitalsdirektioner med henblik på en konkretisering af ændringsforslagene. Forslagene skal især være med til at sikre, at regionens
borgere også fremover modtager en behandling af højeste kvalitet i et sammenhængende forløb.
De enkelte forslag til ændringer i opgavevaretagelsen ses nedenfor og er beskrevet
nærmere i kapitel 9 i udkast til Hospitalsplan 2025:
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Markering i oversigt:
Ændringsforslag

Oversigt over hhv. ændringsforslag og øvrige områder (analyser og præciseringer)

Øvrige områder

Nedenfor fremgår forslag til ændringer samt øvrige områder, der skal fremmes, eller som vil blive analyseret nærmere, inden der eventuelt træffes beslutning om at tilpasse den nuværende organisering.
Speciale

Nuværende struktur

Anæstesi (bedøvelse)

Ingen ændringer

Arbejdsmedicin

Ingen ændringer

Arvelige sygdomme

Ingen ændringer

Biokemisk laboratorie

Ingen ændringer

Blodsygdomme

Behandling af blodsygdomme varetages på Rigshospitalet samt Herlev og Gentofte Hospital.

Området for behandling af blodsygdomme indgår i
analyse og kortlægning af patientforløb på kræftområdet, jf. specialet for kræftbehandling.

Børne- og ungdomspsykiatri

I børne- og ungdomspsykiatrien er sengene placeret på afdelingerne i Glostrup og på Bispebjerg.

Sengene i børne- og ungdomspsykiatri samles på
matriklen i Glostrup, og de eksisterende senge på
Bispebjerg lukkes. Der vil fortsat være ambulante
funktioner i planområde Nord og Byen.

Børne- og ungesygdomme

På alle akuthospitaler, undtagen Bispebjerg Hospital, er der afdelinger, der behandler for børneog ungesygdomme.

Der oprettes et Kvinde-Barn-Center på Bispebjerg Hospital, herunder en børne- og ungeafdeling.

Farmakologi

Ingen ændringer

Gigt-, bindevævs- og rygsygdomme Ingen ændringer
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Hjerne- og nervekirurgi

Ingen ændringer

Hjerne- og nervesygdomme

På alle akuthospitaler, undtagen Amager og Hvidovre
Hospital, er der afdelinger, der behandler for hjerneog nervesygdomme.

Hjerte- og lungekirurgi

Ingen ændringer

Hjertesygdomme

Ingen ændringer

Hormon- og stofskiftesygdomme

Ingen ændringer

Hud-, allergi- og kønssygdomme

Ingen ændringer

Infektionssygdomme

Behandling af infektionssygdomme varetages på alle
akuthospitaler.

Karkirurgi

Ingen ændringer

Kirurgi

Der er i Hospitalsplan 2020 besluttet en fysisk
sammenlægning af området for brystkirurgi på
Herlev og Gentofte Hospital, Herlev-matriklen.

Området for brystkirurgi samles fysisk på Herlev
og Gentofte Hospital, Gentofte-matriklen.

Kræftsygdomme

Den onkologiske kræftbehandling varetages på Rigshospitalet, Herlev og Gentofte Hospital samt Nordsjællands hospital.

Der udarbejdes en regional kræftplan, der skal indeholde en analyse og kortlægning af patientforløbene
på kræftområdet. Som en del heraf skal der ses på regionens samlede kræfttilbud, herunder også diagnostik, senfølger samt behandlingen af blodsygdomme.

Kvindesygdomme, graviditet og
fødsler

Der er i dag fire store fødesteder på Rigshospitalet, Amager og Hvidovre Hospital, Herlev og Gentofte Hospital og Nordsjællands Hospital.

Der oprettes et Kvinde-Barn-Center på Bispebjerg Hospital, herunder en fødeafdeling og en afdeling for kvindesygdomme. Desuden oprettes
skærmede fødeklinikker på de nuværende fødesteder, en fælles regional hjemmefødselsordning
og et murstensløst Center for Reproduktion.

Laboratorie for vævsygdomme

Ingen ændringer

Overblik over ændringsforslag i Hospitalsplan 2025
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Led- og knoglekirurgi

Ingen ændringer

Lungesygdomme

Ingen ændringer

Mave-, tarm- og leversygdomme

Ingen ændringer

Mikrobiologisk laboratorie

Ingen ændringer

Nuklarmedicin

Ingen ændringer

Nyresygdomme

Ingen ændringer

Patologi

Ingen ændringer

Plastikkirurgi

Ingen ændringer

Psykiatri

I 2017 blev Psykiatrisk Center København og Psykiatrisk Center Frederiksberg fusioneret organisatorisk - til Psykiatrisk Center København, der
har sengefunktioner placeret på Rigshospitalet,
Bispebjerg, Gentofte og Frederiksberg. Med byggeprojektet Ny Psykiatri Bispebjerg samles de
funktioner, som i dag ligger på Rigshospitalet, Bispebjerg og Gentofte.

Psykiatrisk Center København samles i Ny Psykiatri Bispebjerg, hvilket betyder, at også funktionerne på Frederiksberg-matriklen flyttes til Bispebjerg.

Den specialisererede retspsykiatri varetages på Psykiatrisk Center Sct. Hans og Psykiatrisk Center Glostrup.

Forud for ibrugtagningen af Ny Retspsykiatri Sct.
Hans vil der blive set på den samlede specialiserede
retspsykiatriske sengekapacitet.

Røntgen og scanning

Ingen ændringer

Tand-, mund- og kæbekirurgi

Ingen ændringer

Urinvejskirurgi

Ingen ændringer

Ældresygdomme

Ingen ændringer

Overblik over ændringsforslag i Hospitalsplan 2025
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Øjensygdomme

Ingen ændringer

Øre-, næse- og halskirurgi

Behandling for høresygdomme varetages på Nordsjællands Hospital og Rigshospitalet, der også har
funktioner på Bispebjerg Hospital samt Herlev og
Gentofte Hospital (Gentofte).

Der vil blive set nærmere på, om behandlingen af patienter med høresygdomme kan samles på færre matrikler.

Patienthotel

I Hospitalsplan 2020 fremgår det, at der er patienthospital på akuthospitalerne. Som konsekvens
af tidligere beslutninger, blandt andet i aftaler om
regionens budget, vil der ikke være patienthoteller
i tilknytning til akuthospitalerne.

Hospitalsstrukturen i Hospitalsplan 2025 opdateres med tidligere beslutninger om at nedlægge patienthoteller på akuthospitalerne.

Kapacitet

Der forventes en udvikling med flere borgere i regionen og en aldrende befolkning især i planområde
Nord.

Behovet for sengepladser i regionen vil blive fulgt
tæt med henblik på at sikre udnyttelse af regionens
samlede sengekapacitet, herunder at aktiviteten kan
rummes på Nyt Hospital Nordsjælland

Øvrige områder

Overblik over ændringsforslag i Hospitalsplan 2025
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Oversigt over høringsparter til Hospitalsplan 2025

A Statslige myndigheder
Sundheds- og Ældreministeriet
Sundhedsstyrelsen
B Øvrige myndigheder
Grønlands Hjemmestyre, Departementet for Sundhed
Færøernes Landsstyre
C Uddannelsesinstitutioner
Københavns Universitet
Danmarks Tekniske Universitet
Københavns Professionshøjskole
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
SOPU København og Nordsjælland
SOSU C
UC Diakonissestiftelsen
Copenhagen Business School
NEXT Uddannelse København
Hotel- og Restaurantskolen
D Regioner
Danske Regioner (til orientering)
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
E Kommuner
Kommunernes Landsforening (til orientering)
Halsnæs Kommune
Gribskov Kommune
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Helsingør Kommune
Frederikssund Kommune
Hillerød Kommune
Fredensborg Kommune
Allerød Kommune
Hørsholm Kommune
Egedal Kommune
Furesø Kommune
Rudersdal Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Ballerup Kommune
Herlev Kommune
Gladsaxe Kommune
Gentofte Kommune
Rødovre Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Albertslund Kommune
Glostrup Kommune
Ishøj Kommune
Vallensbæk Kommune
Brøndby Kommune
Hvidovre Kommune
Tårnby Kommune
Dragør Kommune
Bornholms Regionskommune
Frederiksberg Kommune
Københavns Kommune
F Videnskabelige selskaber
Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab
Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Danmarks Mikrobiologiske Selskab
Dansk Cardiologisk Selskab
Dansk Dermatologisk Selskab
Dansk Endokrinologisk Selskab
Dansk Epidemiologisk Selskab
Dansk Epilepsi Selskab
Dansk Etnomedicinsk Selskab
Dansk Flyve- og Dykkemedicinsk Selskab
Dansk Forening for Onkoradiologi
Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi
Dansk Gerontologisk Selskab
Dansk Glaukom Forening
Dansk Hovedpine Selskab
Dansk Hypertensionsselskab
Dansk Hæmatologisk Selskab

Oversigt over høringsparter til Hospitalsplan 2025
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Dansk idrætsmedicinsk Selskab
Dansk Karkirurgisk Selskab
Dansk Katastrofemedicinsk Selskab
Dansk Kirurgisk Selskab
Dansk Knoglemedicinsk Selskab
Dansk Laryngologisk Selskab
Dansk Lungemedicinsk Selskab
Dansk Medicinsk-Historisk Selskab
Dansk Medicoteknisk Selskab
Dansk Nefrologisk Selskab
Dansk Neurokirurgisk Selskab
Dansk Neurologisk Selskab
Dansk Neuropædiatrisk Selskab
Dansk Oftalmologisk Selskab
Dansk Ortopædisk Selskab
Dansk Patologiselskab
Dansk Psykiatrisk Selskab
Dansk Pædiatrisk Selskab
Dansk Radiologisk Selskab
Dansk Reumatologisk Selskab
Dansk Rygkirurgisk Selskab
Dansk Samfundsmedicinsk Selskab
Dansk Selskab for Adipositasforskning
Dansk Selskab for Akutmedicin
Dansk Selskab for Allergologi
Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)
Dansk Selskab for Ambulant Kirurgi og Gastroenterologi
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
Dansk Selskab for Apopleksi
Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin
Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi
Dansk Selskab for Dagkirurgi
Dansk Selskab for Flowcytometri
Dansk Selskab for Folkesundhed
Dansk Selskab for Geriatri
Dansk Selskab for Good Clinical Practice
Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi
Dansk Selskab for Hoved- og Halsonkologi
Dansk Selskab for Håndkirurgi
Dansk Selskab for Infektionsmedicin
Dansk Selskab for Intensiv Terapi
Dansk Selskab for Intern Medicin
Dansk Selskab for Klinisk Biokemi
Dansk Selskab for Klinisk Ernæring
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin
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Dansk Selskab for Klinisk Immunologi
Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi
Dansk Selskab for Klinisk Neurofysiologi
Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin
Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren
Dansk Selskab for Maritim Medicin
Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode
Dansk Selskab for Medicinsk Genetik
Dansk Selskab for Medicinsk Informatik
Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering
Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse
Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin
Dansk Selskab for Neurorehabilitering
Dansk Neurologisk Selskab
Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi
Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved- & Halskirurgi
Dansk Selskab for Palliativ Medicin
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi
Dansk Selskab for Psykiatrisk Epidemiologi
Dansk Selskab for Rejsemedicin
Dansk Selskab for Retsmedicin
Dansk Selskab for Sårheling
Dansk Selskab for Søvnmedicin
Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase
Dansk Selskab for Tropemedicin og International Sundhed
Dansk Selskab for Ulykkes- og Skadeforebyggelse
Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG)
G Faglige organisationer
Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden
Lægeforeningen Hovedstaden
PLO-Hovedstaden
Foreningen af Speciallæger (FAS)
Dansk Psykologforening
Danske Fysioterapeuter
Dansk Kiropraktor Forening
Dansk Laborant-Forening
Ergoterapeutforeningen
Danske Bioanalytikere
Radiograf Rådet Dansk Socialrådgiverforening
FOA
Tandlægeforeningen
Dansk Tandplejerforening
Foreningen af specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
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Pharmadanmark
Danmarks Apotekerforening
Jordemoderforeningen
Farmakonomforeningen
Foreningen af Kliniske Diætister
DJØF
HK
Kost- og ernæringsforbundet
Dansk Magisterforening
H Patientforeninger
Adipositasforeningen
Dansk Blindesamfund
Danske Patienter
Danske Handicaporganisationer
Diabetesforeningen
Hjernesagen
Dansk Selskab for Distriktspsykiatri
Psykiatriforeningernes Fællesråd
I Andre sammenslutninger
Hospice Forum Danmark
Ældresagen
Regionsældrerådet Region Hovedstaden
Patientinddragelsesudvalget, Region Hovedstaden
J Interne parter
Alle regionens sundhedsfaglige råd og komiteer
Alle Virksomheds-medarbejderudvalg (MED)
Region H-medarbejderudvalg (til orientering)
Hvis der er foreninger og organisationer, som ikke er anført på denne oversigt,
men som ønske at afgive høringssvar, vil deres høringssvar blive behandlet på
lige fod med øvrige høringssvar.
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Herlev og Gentofte Hospital blev fusioneret d. 1. januar 2015, og har aktivitet på to
matrikler.
Herlev og Gentofte Hospital er akuthospital for planområde Midt. Planområdet omfatter
kommunerne: Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk,
Rudersdal og Rødovre. Befolkningsprognosen viser, at der i 2025 vil bo cirka 470.00
borgere i optageområdet.
Hospitalet har akutafdeling på Herlev-matriklen og en akutklinik og medicinsk afdeling
på Gentofte-matriklen.
Hospitalet varetager såvel de akutte som de planlagte funktioner for planområde Midt
inden for fx kirurgi, led- og knoglekirurgi, hjerne- og nervesygdomme, det medicinske
område og kvinde-barn sygdomme.
Hospitalet er regionens udviklingshospital for planlagt kirurgi på Gentofte-matriklen.
Hospitalet varetager også en række specialfunktioner inden for blandt andet
lungesygdomme, børne- og ungesygdomme, urinsvejskirurgi, brystkirurgi og
plastikkirurgi. Herudover huser hospitalet den diagnostiske enhed for planområde Midt.
Hospitalet har desuden en Hud- og Allergiafdeling, der har en stærk profil i forhold til
allergisygdomme. Afdelingen omfatter blandt andet Videncenter for allergi og Dansk
Børne Astma Center.
Hospitalet skal for hele regionen varetage brystkirurgi, som primært er kirurgisk
behandling af brystkræftpatienter samt varetage mammaradiologi (billeddiagnostisk af
brystet) og lede regionens brystkræftscreeningsprogram.
Herlev og Gentofte Hospital har som et af landets kræftcentre en markant profil på
kræftområdet med blandt andet døgndækkende billeddiagnostiske undersøgelser, akutte
operationsfaciliteter og stråleterapienhed.
Hospitalets funktioner i 2025
Akutfunktioner
• Akutafdeling
• Akutklinik
Kirurgiske funktioner
• Led- og knoglekirurgi
• Kirurgi
• Urinvejskirurgi
• Plastikkirurgi
• Brystkirurgi
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• Karkirurgi (planlagt behandling - funktion ledet af Rigshospitalet)
Intern medicinske funktioner
• Hjertesygdomme
• Lungesygdomme
• Mave-, tarm- og leversygdomme
• Hormon- og stofskiftesygdomme
• Ældresygdomme
• Infektionssygdomme
• Nyresygdomme
• Blodsygdomme
• Gigt-, bindevævs- og rygsygdomme (ambulant funktion ledet af Rigshospitalet)
Kvinde-barn funktioner
• Kvindesygdomme, graviditet og fødsel inkl. fertilitetsbehandling
• Børne- og ungesygdomme, herunder behandling af nyfødte
Øvrige kliniske funktioner
• Hjerne- og nervesygdomme
• Kræftsygdomme inkl. strålebehandling
• Øre-, næse- og halskirurgi inkl. høresygdomme (planlagt behandling - funktion ledet af
Rigshospitalet)
• Hud-, allergi- og kønssygdomme
Tværgående funktioner
• Anæstesi (bedøvelse) og intensivbehandling samt tværfagligt smertecenter
• Røntgen og skanning
• Biokemisk laboratorie
• Nuklearmedicin
• Laboratorie for vævsygdomme og blodbank (funktion ledet af Rigshospitalet)
• Mikrobiologisk laboratorie
• Patologi
Andre funktioner
• Palliativ enhed (lindrende behandling)
• Demens enhed
• Diagnostisk enhed
• Center for Cancer Immun Terapi
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Nordsjællands Hospital blev etableret i februar 2013 som en fusion af Hillerød Hospital,
Frederikssund Hospital og Helsingør Hospital (lukket i 2013). Hospitalets funktioner
varetages fra matriklerne i Hillerød og Frederikssund samt fra sundhedshuset i Helsingør.
Når Nyt Hospital Nordsjælland er færdigbygget i forventeligt 2022, skal aktiviteten i
Hillerød og Frederikssund samles her, og der etableres et sundhedshus med akutklinik i
Frederikssund. Sundhedshuset i Helsingør, som rummer en akutklinik og en række
ambulatoriefunktioner, hører også under Nordsjællands Hospital.
Nordsjællands Hospital er akuthospital for planområde Nord. Planområdet omfatter
kommunerne: Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør,
Hillerød samt Hørsholm. Befolkningsprognosen viser, at der i 2025 vil bo cirka 330.000
borgere i optageområdet.
Nordsjællands Hospital har akutafdeling på matriklen i Hillerød og akutklinikker i
Helsingør og Frederikssund.
Hospitalet varetager såvel de akutte som de planlagte funktioner for planområde Nord
inden for fx kirurgi, led- og knoglekirurgi, hjerne- og nervesygdomme, det medicinske
område, og kvinde-barn området. Desuden varetager hospitalet øre-, næse- og halskirurgi
inkl. høresygdomme for planområde Midt og Nord.
Hospitalet varetager også en række specialfunktioner inden for blandt andet led- og
knoglekirurgi, kræftsygdomme (medicinsk behandling), øre-, næse- og halskirurgi samt
børne- og ungesygdomme. Herudover er den diagnostiske enhed for planområde Nord
beliggende på hospitalet.
Nordsjællands Hospital leder endvidere genoptræningscentret Montebello, som
geografisk er placeret i Spanien, hvortil patienter fra hele landet kan henvises.
Hospitalets funktioner i 2025
Akutfunktioner:
• Akutafdeling
• Akutklinikker
Kirurgiske funktioner
• Led- og knoglekirurgi
• Kirurgi
Intern medicinske funktioner
• Hjertesygdomme
• Lungesygdomme
• Mave-, tarm- og leversygdomme
• Hormon- og stofskiftesygdomme
• Ældresygdomme
• Infektionssygdomme
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• Nyresygdomme inkl. dialyseafsnit
• Gigt, bindevævs- og rygsygdomme (ambulant funktion ledet af Rigshospitalet)
Kvinde-barn funktioner
• Kvindesygdomme, graviditet og fødsel inkl. fertilitetsbehandling
• Børne- og ungesygdomme, herunder behandling af nyfødte
Øvrige kliniske funktioner
• Hjerne- og nervesygdomme, inkl. en neurofysiologisk funktion som er ledet af
Rigshospitalet
• Øjensygdomme (funktion ledet af Rigshospitalet)
• Øre-, næse- og halskirurgi inkl. høresygdomme
• Kræftsygdomme (medicinsk behandling)
Tværgående funktioner
• Anæstesi (bedøvelse) og intensivbehandling
• Røntgen og skanning
• Nuklearmedicin
• Biokemisk laboratorie
• Laboratorie for vævsygdomme og blodbank (funktion ledet af Rigshospitalet)
• Mikrobiologisk laboratorie (funktion ledet af Herlev og Gentofte Hospital)
• Patologi (funktion ledet af Herlev og Gentofte Hospital)
Andre funktioner
• Palliativ enhed (lindrende behandling)
• Demens enhed
• Diagnostisk enhed
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Bornholms Hospital

Amager og Hvidovre Hospital

Bispebjerg Hospital

Herlev og Gentofte Hospital

Nordsjællands Hospital

Figur 4. Fordeling af funktioner på hospitalerne
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Note: Symbolerne er sat de steder, hvor funktionen er organisatorisk og ledelsesmæssigt forankret.
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Region Hovedstaden er landets største sundhedsvæsen. Udredning og behandling af
borgere i regionen foregår på syv hospitaler, otte psykiatriske centre og et børne- og
ungdomspsykiatrisk center. Det sker i tæt samspil med over 1.000 praktiserende læger og
29 kommuner i hovedstadsregionen. Udover udrednings- og behandlingsopgaver
varetager regionen uddannelse af sundhedsprofessionelle samt udvikling og forskning i
tæt samarbejde med universiteterne, professionshøjskolerne og erhvervslivet. Dette
bidrager til, at patienter får den bedste behandling og de bedste vilkår for et godt liv.
Regionen leverer sundhed til ca. 1,8 mio. borgere - et antal der forventes at stige i
fremtiden. Der behandles flere og flere patienter, og det er en udvikling, der forventes at
fortsætte. Vi lever længere, og dermed bliver vi flere, der lever med kroniske sygdomme
og får livstruende sygdomme fx hjerte- og kræftsygdomme, der ofte kræver dyr og
længerevarende behandling. Samtidig kommer der nye behandlingsmuligheder og nyt
teknologisk udstyr, som gør det muligt at behandle for flere sygdomme. Med stigende
forventninger om kvalitet i behandlingen og sammenhæng i forløbet er det vigtigt fortsat
at have et regionalt sundhedsvæsen, som inden for den økonomiske ramme kan leve op til
disse krav.
Indførelse af værdibaseret styring i regionen skal medvirke til at leve op til kravene.
Ambitionen med værdibaseret styring er at skabe mest mulig værdi for patienterne inden
for den økonomiske ramme. Det understøtter en af regionens overordnede politiske
målsætninger om, at patientens situation styrer forløbet, og at det regionale
sundhedsvæsen altid skal tage udgangspunkt i det enkelte menneske, når patientens forløb
tilrettelægges.

Hospitalsplanen udstikker en langsigtet ramme for hospitalsvæsenet i Region
Hovedstaden. I Hospitalsplan 2025 fastholdes den overordnede hospitalsstruktur og
opgavefordeling mellem hospitalerne. Planen bygger videre på grundelementerne i de
foregående hospitalsplaner og har fokus på at leve op til de krav og forventninger til
sundhedsvæsenet, som stilles af regionens borgere, deres pårørende og de
sundhedsprofessionelle.
Med Hospitalsplan 2025 foretages en række ændringer i organiseringen på hospitalerne,
der er nærmere beskrevet i kapitel 9. Ændringerne har afsæt i anbefalinger fra
hospitalerne og regionens sundhedsfaglige råd. De gennemføres ud fra en samlet
betragtning om at give patienterne den bedst mulige oplevelse i mødet med
sundhedsvæsenet. Samtidig understøtter ændringerne den fortsatte udvikling af stærke
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faglige miljøer, der er et fundament for fortsat høj kvalitet, uddannelse, udvikling og
forskning.
Ændringerne er foretaget med udgangspunkt i fire politisk vedtagne principper for
hospitalsplanen, der er drøftet på dialogmøder med blandt andet politikere, borgere,
kommuner og faglige organisationer. Principperne er prioriteret i følgende rækkefølge:
1.
2.
3.
4.

Kvalitet
Sammenhængende patientforløb
Nærhed
Effektivitet

Principperne sætter retning for, hvordan det regionale hospitalsvæsen skal udvikle sig de
kommende år.
Med principperne er ambitionen, at patienter skal modtage en behandling af høj faglig
kvalitet. Behandlingen skal være sammenhængende og samtidig ske så tæt på borgerens
bopæl som muligt - under hensyntagen til, at der skal opnås mest mulig sundhed for
pengene. Selvom de fire principper er prioriterede, er de tæt koblet og indbyrdes
forbundne. Når principperne er benyttet som grundlag for at vurdere, om der skal
foretages ændringer i strukturen, er det sket under hensyntagen til lokale forhold, fx
borgernes afstand til nærmeste behandlingstilbud.
Nedenfor er principperne for hospitalsplanlægningen i regionen beskrevet. Udover de fire
principper, er 'lighed i sundhed' også et grundlæggende princip, der vægtes højt og går på
tværs af de øvrige principper. Alle borgere uanset baggrund og ressourcer skal tilbydes
den behandling, som de har behov for. Udsatte borgere tilbydes derfor differentierede og
særligt målrettede indsatser, som sikrer, at der opnås det bedst mulige resultat af
behandlingen.
1. Kvalitet
Borgere, som benytter hospitalerne i Region Hovedstaden, skal modtage behandling
på internationalt niveau. Derfor skal hospitalsplanen først og fremmest understøtte en
fortsat høj kvalitet i patientbehandlingen. Det skal sikres, at faglig kvalitet vægtes
højest, uanset hvor i forløbet borgerne møder sundhedsvæsenet - og om det er i
behandlingen af almindeligt forekommende sygdomme eller højt specialiseret
behandling.
Der er dokumentation for sammenhængen mellem kvalitet, erfaring og volumen,
både på afdelings- og hospitalsniveau samt i forhold til den enkelte medarbejder. Et
tilstrækkeligt patientvolumen er væsentligt for at sikre erfaring og kvalitet i
behandlingen. Derfor skal hospitaler og afdelinger have en vis størrelse og
patientvolumen, og behandlinger skal ud fra et kvalitetshensyn ikke varetages flere
steder, end der er behov for.
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2. Sammenhængende patientforløb
Region Hovedstadens borgere skal opleve gode og sammenhængende patientforløb,
som er kendetegnet ved, at det er patientens situation, der styrer forløbet. Patienter og
pårørende giver udtryk for, at det kan være svært at finde rundt i det komplekse
sundhedssystem. Derfor skal behandlingen være organiseret, så det understøtter
sammenhængende forløb uden unødvendige overgange mellem afdelinger, centre og
hospitaler. Når det af kvalitetshensyn er nødvendigt med overgange undervejs i
forløbet, fx ved specialiseret behandling, skal der sikres koordination og
sammenhæng mellem behandlingstilbuddene.
Sammenhængende patientforløb har tæt kobling til patientoplevet kvalitet i
behandlingen. Undersøgelser viser, at skift mellem hospitaler, behandlere og sektorer
giver større risiko for forsinkelser og fejl i behandlingen. Som patient skal man kunne
føle sig tryg i overgange, og når der er brug for en samtidig indsats fra flere sektorer.
Hospitalsplanen skal være med til at sikre sammenhængende forløb, både på
hospitalet samt i kontakten med kommunen og den praktiserende læge. Det er derfor
afgørende, at samarbejdet på tværs af hospitaler og sektorer fortsætter og
videreudvikles.

3. Nærhed
Behandlingen har i en årrække bevæget sig i retning af mere specialisering og
centralisering. For samtidig at sikre nærhed og tryghed for den enkelte borger er det
vigtigt, at udvalgte behandlinger udføres så tæt på borgerne som muligt.
Region Hovedstaden er opdelt i fire planområder, der sikrer, at borgerne kan få
behandlet størstedelen af de almindeligt forekommende sygdomme i nærheden af
deres bopæl uden unødvendige overflytninger til andre hospitaler/psykiatriske centre.
Af kvalitetshensyn udføres den specialiserede behandling ikke i alle planområder,
hvorfor nærhed især prioriteres for sygdomme med stort patientvolumen samt for
borgere med fx kroniske sygdomme og den ældre medicinske patient, som har mange
årlige hospitalsbesøg.
Ud over den geografiske nærhed til regionens hospitaler kan nærhed også
imødekommes ved etablering af fx udgående funktioner, hvor borgerne behandles i
eget hjem, gennem digitale løsninger eller i borgernære sundhedshuse, hvor udvalgte
ydelser kan varetages i samarbejde mellem hospitaler, praktiserende læger og
kommuner.
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4. Effektivitet
Hospitalsplanen skal bidrage til en fortsat effektiv drift, så der kan opnås mest mulig
sundhed for pengene. Regionen står overfor en demografisk udvikling med flere
ældre borgere. Samtidig udvikles flere behandlingsmuligheder og der er stigende
forventninger og krav til sundhedsvæsenet. Det nødvendiggør en optimal udnyttelse
af ressourcerne, hvor behandlingen er omkostningseffektiv.
Ressourcemæssige besparelser kan fx opnås ved at samle afdelinger og funktioner på
færre matrikler. De nye hospitalsbyggerier er med til at sikre bedre logistik og
arbejdsgange og dermed en fortsat høj produktivitet og en effektiv drift. Fremadrettet
er der også fokus på at omlægge flere indlæggelser til ambulante besøg, samt at flere
hospitalsydelser skal varetages af praktiserende læger eller af kommuner. For
patienterne vil der være fordele ved denne omlægning, fx færre unødvendige
indlæggelser og mere nærhed i behandlingen.

Nye og tidssvarende rammer
Med Hospitalsplan 2020 blev den overordnede hospitalsstruktur i Region Hovedstaden
fastlagt. Der er i regionen følgende hospitaler: Rigshospitalet som landets højest
specialerede hospital, fire store akuthospitaler, Bornholms Hospital med geografisk
særstatus og ét samlet Region Hovedstadens Psykiatri. I kapitel 6 er hospitalsstrukturen
nærmere beskrevet.
I år 2025 vil nye hospitalsbyggerier og renoverede hospitaler være ibrugtaget. Det vil give
nye og moderne rammer til patienter, pårørende og personale, der skal sikre rammerne for
fremtidens regionale sundhedsvæsen. En væsentlig ændring frem til 2025 er etableringen
af nye akutafdelinger på akuthospitalerne. Det betyder, at borgere med behov for akut
behandling får én indgang til hospitalet. Hospitalsplanen skal understøtte en optimal brug
af nybyggerierne. Tidshorisonten for ibrugtagelse af de nye byggerier gennemgås i kapitel
3.
Et mere menneskeligt sundhedsvæsen
Den ny hospitalsplan sikrer rammerne for, at behandlingen tager udgangspunkt i den
enkelte patient og målrettes efter patientens behov og forudsætninger. Et vigtigt element
er at skabe sammenhæng i behandlingen, hvilket blandt andet kræver en tæt koordination
og samarbejde på tværs af hospitaler og relevante samarbejdspartnere. Borgerne vil også
fremover have brug for hospitalernes ekspertise, men i nogle situationer og for nogle
patientgrupper vil mere nærhed i behandlingen skabe større værdi. Frem mod 2025
arbejder Region Hovedstaden for at sikre endnu større sammenhæng og nærhed i
behandlingen, hvilket er beskrevet i kapitel 8.
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Investeringer i hospitalsstrukturen og nye fysiske rammer tager afsæt i et nationalt behov
for en øget specialisering, hvor behandlinger samles på færre hospitaler. Hensigten er at
øge den faglige kvalitet og udnytte ressourcerne bedst muligt. En central del af at bygge
nye hospitaler er at etablere nye akutafdelinger, der bygges på alle fire akuthospitaler i
regionen. Akutafdelingerne er placeret centralt på hospitalerne, og patienten med akut
behandlingsbehov får dermed én indgang til hospitalerne. Hovedparten af patienterne vil
blive udredt i akutafdelingen og udskrevet derfra eller fortsætte i et ambulant
udredningsforløb.
Implementering af tidligere hospitalsplaner har medført en samling af funktioner og
etablering af større behandlingsenheder i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens
anbefalinger. Hospitalsstrukturen i regionen er således løbende blevet forberedt til de
kommende hospitalsbyggerier, inden de ibrugtages, jf. kapitel 6.
De nye hospitalsbyggerier skal gøre det muligt at tilbyde den bedste behandling, service
og kvalitet for patienterne. Dette understøttes af det strategiske indsatsområde
’Fremtidens Hospital’, der har fokus på at sikre optimal udnyttelse af de nye
hospitalsbyggerier.
Der er på tværs af regionerne fastlagt tre overordnede politiske visioner for byggerierne:
Patienten i centrum, øget effektivitet og fleksible hospitaler. De er beskrevet nærmere
nedenfor.
Patienten i centrum
Kvaliteten skal højnes ved at bygge patientsikkert, ved at bringe patienten i centrum og
ved at indføre nye måder at organisere og tilrettelægge arbejdet på i hospitalsbyggerierne.
Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at der i de nye hospitalsbyggerier bygges
enestuer til alle patienter og plads til, at pårørende kan overnatte, så patienterne får de
bedste muligheder for en god indlæggelse og høj patientsikkerhed. Enestuer giver en
række fordele for patienter og pårørende, blandt andet en reduktion i
hospitalserhververede infektioner, forbedret diskretion omkring patienten, og at mere
behandling kan foregå på stuen. Jo flere funktioner, som er på enestuerne, desto mere tid
bruges sammen med patienten.
I ’Det politiske grundlag for byggeri i Region Hovedstaden’ fra 2011 blev det besluttet at
etablere enestuer i de nye hospitalsbyggerier, men sigtet er enestuer overalt i regionen i
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takt med, at det er økonomisk muligt. Det betyder også, at eksisterende sengestuer
renoveres med henblik på at etablere enestuer.
Øget effektivitet
Effektiviteten skal øges ved at styrke sammenhængen i patientforløbene, ved at nytænke
organisering og indføre nye måder at organisere og tilrettelægge arbejde på samt ved
rationel brug af ny teknologi.
De nye hospitaler bliver bygget ud fra et princip om, at hvert skridt tæller. Placering af
kliniske funktioner og støttefunktioner bliver placeret strategisk, så patienter og personale
bruger kortere tid på at komme rundt. Effektiviseringen skal i sidste ende komme
patienterne til gode.
Fleksible hospitaler
Fleksibilitet i byggeriet skal sikre, at det er let at ændre i indretning, udbygge eller
mindske funktioner afhængig af fremtidens behov for behandling og pleje. Der bygges til
fremtiden, og behandling og logistik skal i nogle tilfælde understøttes af teknologi og
innovative løsninger, der endnu ikke er opfundet.
De fysiske forhold og indretningen af hospitalerne har stor betydning i forhold til den
patientoplevede og faglige kvalitet. Patientens vej gennem hospitalet skal være
sammenhængende, den mest naturlige og den kortest mulige. Placering af funktioner på
hospitalerne skal understøtte stærke faglige miljøer, videndeling og læring.

Byggeprojekterne i Region Hovedstaden frem til 2025 kan opdeles i henholdsvis større
nybyggerier, fx etablering af et nyt hospital i Nordsjælland og nye akutafdelinger på
akuthospitalerne, og ombygningsprojekter, fx eksisterende sengestuer, ambulatorier og
servicebygninger.
Regionen har modtaget tilsagn fra statens Kvalitetsfond om medfinansiering, og
regionsrådet har afsat yderligere midler til projekterne. Herudover er en række
byggeprojekter finansiereret af regionale midler samt tilskud fra private fondsmidler.
Nedenfor er de større bygge- og renoveringsprojekter gennemgået.
De nye hospitalsbyggerier i regionen ibrugtages i perioden 2019-2024. Den forventede
ibrugtagning af de enkelte byggerier ses her:
https://www.regionh.dk/Sundhed/Hospitaler/Hospitalsbyggerier/Faktaark-og-kort.
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På Rigshospitalet er en ny patienthotel- og administrationsbygning samt parkeringshus
taget i brug i 2015. Patienthotellet rummer enkeltværelser, dobbeltværelser og
handicapværelser. Patienthotellet er et attraktivt alternativ for selvhjulpne patienter, der
bor langt væk og som har behov for ophold og overnatning i forbindelse med
undersøgelse og behandling.
Regional Sterilcentral
Bygningen er den ene af to sterilcentraler i Region Hovedstaden, som bliver taget i brug i
2019. De nye sterilcentraler sikrer blandt andet, at der kan opnås en højere effektivitet,
samt at kvaliteten i sterilisering af instrumenter og operationsudstyr forbedres.
Nordfløj
Rigshospitalet udvides med en Nordfløj, der er en ny behandlingsbygning med over 200
enestuer, intensivsenge, operationsstuer, ambulatorier, billeddiagnostisk funktion samt
gode rammer til forskning. I Nordfløjen placeres HovedOrtoCenteret og Neurocentret.
Nordfløjen forventes klar til ibrugtagning i 2019.
BørneRiget
Frem mod 2024 opføres BørneRiget, hvor behandling af børn, unge, fødende og deres
familie samles under ét tag. BørneRiget opføres i samarbejde med Ole Kirk’s Fond. Der
opføres et nyt, innovativt forsknings-, udviklings- og uddannelseshospital, der tager højde
for den sårbare situation, familierne er i, når et barn bliver alvorligt sygt. Byggeriet vil
blandt andet indeholde senge til børn, unge og voksne, operationsstuer, fødestuer,
opvågningsstuer og ambulatorier.
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På Rigshospitalets matrikel i Glostrup bliver der bygget et Nyt Neurorehabiliteringshus,
der skal skabe rammerne for den bedste pleje, behandling og genoptræning af patienter
med skade på hjerne og i rygmarv fra Østdanmark. Byggeriet forventes ibrugtaget i 2022.
Neurorehabiliteringshuset skal skabe god plads til genoptræning af patienter, hvor blandt
andet udendørs træningsarealer og forskellige værksteder give gode muligheder for at
variere hverdagen. Rehabiliteringshuset skal levere en behandling, hvor patienter,
pårørende og personale arbejder sammen om at bringe patienten tilbage til så normalt et
liv som muligt. Samtidig skal huset være med til at udvikle og understøtte faglig
ekspertise og viden inden for neurorehabilitering på højt niveau både nationalt og
internationalt.
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Frem mod 2023 bygges Nyt Hospital Bispebjerg, der omfatter etablering af Laboratorieog Logistikbygning og Akuthuset samt renoverings- og ombygning af det eksisterende
hospital. Nyt parkeringshus blev endvidere taget i brug i 2015.
Laboratorie- og Logistikbygning
Laboratorie- og logistikbygningen opføres med laboratorier, logistik- og lagerfaciliteter
samt fælles forskningsfaciliteter. Formålet med den fælles Laboratorie- og
Logistikbygning er blandt andet at skabe det mest effektive og fremtidssikrede flow for
logistikken på Bispebjerg Hospital samt at skabe nye forbindelser imellem forskellige
forskergrupper. Bygningen er taget i brug i 2018.
Akuthuset
Der bygges blandt andet en ny akutafdeling, operationsstuer, intensiv afdeling, røntgen,
ensengsstuer og ambulatorier i Akuthuset. Akutafdelingen vil være centrum for
størstedelen af Akuthusets aktiviteter og den eneste indgang til hospitalet for alle akutte
patienter. Akuthuset forventes klar til ibrugtagning i 2023.
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Nyt Hospital Herlev består af opførelse af et Kvinde-Barn-Center, et nyt Akuthus, en ny
sterilcentral samt udvidelse af den eksisterende servicebygning og kapel. I 2018 blev nyt
parkeringshus taget i brug. På Herlev matriklen bygges desuden Steno Diabetes Center
Copenhagen samt Center for fordybelse og tro.
Derudover bygger Kræftens Bekæmpelse og Realdania et nyt ’Livsrum’ i tilknytning til
Herlev Hospital, der skal rumme Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivning.
Kvinde-Barn-Center og Akuthus
Opførelsen af Kvinde-barn-Center og en akutafdeling udgør ca. 56.600 m² og placeres syd
for de eksisterende hospitalsbygninger. Kvinde-barn-centeret kommer til at indeholde
børneafdeling, fødegang og barselsgang. Byggeriet forventes klar til ibrugtagning i 2020.
Regional Sterilcentral
Bygningen er den anden af to sterilcentraler i Region Hovedstaden, som bliver taget i
brug i 2019. De nye sterilcentraler sikrer blandt andet, at kvaliteten i sterilisering af
instrumenter og operationsudstyr forbedres.
Steno Diabetes Center Copenhagen
Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden besluttede i efteråret 2015 at samarbejde
om et markant løft af diabetesindsatsen – et nyt Steno Diabetes Center, der etableres ved
Herlev Hospital. Centret skal fungere som et behandlings-, sundhedsfremme-, forskningsog videnscenter for borgere med diabetes og pårørende samt for kommuner og
praktiserende læger. Centret skal desuden være omdrejningspunkt for et nationalt og
internationalt forskningssamarbejde. Steno Diabetes Center Copenhagen forventes at
blive taget i brug i 2021.
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Center for Fordybelse og Tro
Region Hovedstaden har modtaget donation fra A.P. Møller og Hustru Christine
McKinney Møllers Fond til almene formål til at etablere Center for Fordybelse og Tro.
Projektet er planlagt som en mindre, selvstændig bygning på ca. 300 m2.

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Punkt nr. 10 - Ny Hospitalsplan 2025 i høring
Bilag 9 - Side -16 af 76

Nyt Hospital Hvidovre omfatter både ombygninger af ambulatorier og sengebygninger i
det eksisterende hospital samt etablering af et nyt byggeri, der er integreret med og
fungerer i sammenhæng med det eksisterende hospital. Det nye byggeri forventes klar til
ibrugtagning i 2021.
Akutafdeling
Der bygges en ny hovedindgang, hvor også en ny akutafdeling vil blive placeret.
Akutafdelingen bliver indrettet med blandt andet modtagelse, undersøgelses- og
behandlingsrum samt sengeafsnit til de akutte patienter.
Kliniske afdelinger
Det nye byggeri vil herudover rumme en ny afdeling for børn og unge, fødsler og
behandling af nyfødte samt hjertesygdomme. Afdelingerne vil blandt andet indeholde nye
sengeafsnit, ambulatorier og dagafsnit, og patienterne vil opleve et markant løft af de
fysiske rammer.
Ombygning af eksisterende byggeri
I det eksisterende byggeri ombygges de nuværende flersengsstuer til enten ensengs- eller
tosengsstuer, og efter ombygningen vil alle de ombyggede sengeafdelinger have nye
patientmodtagelser ved indgangen til afdelingen.
Store dele af Hvidovre Hospitals ambulatorieetage vil blive moderniseret. Der vil blive
rokeret rundt på de forskellige afdelinger, og der bygges nye modtagelser, venteområder
og undersøgelses- og behandlingsrum.
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Grundet størrelsen af planområde Syd og den forventede befolkningsudvikling kan der på
sigt blive behov for at etablere et nyt hospital i Ørestaden. Derfor har regionen sikret
mulighed for, at der kan bygges et nyt hospital på Amager gennem en option på en grund
i Ørestaden.
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Borgerne i Nordsjælland får et helt nyt hospital på ca. 118.000 m2, der vil komme til at
ligge på en naturgrund i den kommende bydel Favrholm i Hillerød.
Det nye hospital skal være akuthospital for borgere i planområde Nord. Det skal rumme
ca. 20 kliniske funktioner, herunder medicinske og kirurgiske afdelinger med enestuer og
en ny akutafdeling. Ved ibrugtagelsen af Nyt Hospital Nordsjælland sammenlægges de
eksisterende hospitalsmatrikler i Hillerød og Frederikssund til et nyt moderne hospital,
der forventes indflytningsklart i 2022.
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I psykiatrien bygges nye fysiske rammer, der passer til nye behandlingsmetoder, og som
vil sikre bedre sammenhæng på tværs af psykiatrien. Byggerierne omfatter ombygning af
eksisterende byggeri og nybyggeri.
Ny Psykiatri Ballerup
På Psykiatrisk Center Ballerup er der bygget nyt, og eksisterende bygninger er blevet
renoveret, hvilket har muliggjort en samling af de forskellige enheder. Nybyggeriet stod
færdig i 2018.
Ny Psykiatri Bispebjerg
I det nordøstlige hjørne på Bispebjerg Hospitals område (billedet) bygges nye bygninger
til psykiatrien. De skal blandt andet indeholde psykiatrisk akutafdeling og enestuer til
almenpsykiatri. Nybyggeriet forventes ibrugtaget i etaper i perioden 2021 til 2023.
Ny Retspsykiatri Sct. Hans
Det nye Sct. Hans vil rumme Region Hovedstadens retspsykiatriske behandlingsfunktion.
I nybyggeriet vil der blive etableret enestuer til retspsykiatriske patienter, herunder også
til patienter med særlige fysiske handicap, samt ankomsthus, behandlings-, personale- og
kontorfaciliteter. Nybyggeriet forventes ibrugtaget i 2021.
Ny Psykiatri Hvidovre
Fornyelsen af Psykiatrisk Center Hvidovre har både omfattet renovering af eksisterende
arealer og tilbygning af nye. Projektet indbefattede blandt andet ny psykiatrisk
akutafdeling og almenpsykiatriske senge, og ibrugtagning er sket løbende i perioden 2012
til 2015.
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Mange af hospitalerne i Region Hovedstaden blev bygget i 1970’erne, blandt andet de tre
store hospitaler: Rigshospitalet, Herlev og Hvidovre hospitaler. Alderen på hospitalerne
har sat sit aftryk på bygningernes tilstand, og der er i 2016 og 2017 gennemført en
tilstandsanalyse af bygningerne, der konkluderede, at de er i en generel dårlig stand.
På den baggrund har regionsrådet i august 2018 besluttet at igangsætte en omfattende
renovering af alle hospitaler i regionen. Der afsættes ca. 7 mia. kr. over en 10-årig periode
til renoveringen. Dette vil give bedre rammer for behandlingen til gavn for patienterne
samt give medarbejderne bedre forhold, så de kan gøre deres arbejde uden at blive generet
af nedslidte bygninger.
I begyndelsen af tiårsperioden fokuseres der på renovering af områder, hvor der i dag er
mange akutte reparationer af nedbrud, der også generer patienterne og personalet på de
kliniske afdelinger. Derefter fokuseres der på grønne renoveringer, hvor gamle
energiforbrugende ventilationsanlæg, køleanlæg, varmeforsyningsanlæg og
belysningsanlæg udskiftes til mere energibesparende udstyr i bygningerne.
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Sundhedsvæsnet har undergået en markant udvikling siden strukturreformen i 2007. Siden
regionernes dannelse er behandlingen på hospitalerne blevet mere specialiseret, kvaliteten
i behandlingen er steget, og de behandlingsmæssige resultater er blevet bedre. Det
kommer blandt andet til udtryk ved, at flere overlever kræft- og hjertesygdomme, selv om
andelen af borgere som får konstateret kræft også er stigende. I samme periode har der
været en målrettet indsats for at reducere ventetider. Det har resulteret i hurtigere
akutbehandling, kortere ventetider til operationer og i psykiatrien. Der vil også fremover
være fokus på at tilbyde regionens borgere hurtigere udredning og behandling.
Størstedelen af patienterne er tilfredse med deres behandlingsforløb på regionens
hospitaler. De landsdækkende undersøgelser af patientoplevelser ligger på et stabilt højt
niveau både på hospitalerne og i psykiatrien. Størstedelen af patientforløbene fungerer
således fint, men udfordringen ligger især i forløb, hvor patienten har mange
hospitalsbesøg.
I de kommende år forventes der flere ældre borgere og borgere med en eller flere kroniske
sygdomme. Patienter med kroniske sygdomme og ældre medicinske patienter har typisk
et mere komplekst sygdomsbillede og er oftere i kontakt med sundhedsvæsenet. Særligt
når disse patienter har akut sygdom, er der behov for et koordineret forløb, der typisk også
involverer praktiserende læge og kommunale tilbud efter udskrivelse. Samtidig forventes
der også at blive flere borgere med alvorlige sygdomme, der ofte modtager en
længerevarende behandling. Det kræver en særlig indsats for at skabe sammenhængende
forløb, der er veltilrettelagt ud fra patientens situation. Her er der brug for et tæt samspil
mellem de enkelte dele af sundhedsvæsenet, og hospitalsplanen sikrer rammerne herfor.

Region Hovedstaden er et attraktivt sted at bo. Befolkningsprognoser viser, at der
forventes flere borgerne i regionen i de kommende år. Dette stiller krav til den fremtidige
organisering og tilrettelæggelse af hospitalerne. Antallet af borgere i regionen forventes at
stige fra ca. 1,8 mio. i 2019 til knap 2 mio. borgere i 2025, svarende til en stigning på ca.
5 %. Befolkningstilvæksten ses i alle aldersgrupper, men væksten er størst for borgere
over 60 år, der forventes at stå for ca. halvdelen af den samlede befolkningstilvækst.
Befolkningstilvæksten er ulige fordelt mellem planområderne i regionen, jf. afsnit 5.3.
Den største tilvækst forventes i planområde Syd, der frem mod 2025 forventes at stige
med ca. 50.000 borgere, men også i de øvrige planområder forventes en tilvækst. I
nedenstående figur 1 ses den forventede befolkningstilvækst fordelt på regionens fire
planområder samt på Bornholm.
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Figur 1. Forventet befolkningstilvækst frem til 2025
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Kilde: Befolkningsprognoser fra hhv. Danmarks Statistik og Københavns Kommune i 2018
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Især i planområde Nord og på Bornholm ses en tendens med en aldrende befolkning.
Borgere over 60 år udgør i forvejen en større andel af befolkningen i disse planområder.
En tendens med en aldrende befolkning indebærer, at andelen af borgere under 60 år vil
falde, og andelen af borgere over 60 år vil stige yderligere i de to områder.
Forventet udvikling i hospitalsydelser
Der har gennem en årrække i regionen været fokus på at omlægge behandlinger og
arbejdsgange for at sikre mere og bedre behandling inden for den økonomiske ramme.
Det har betydet, at flere behandlinger i dag foretages ambulant, og patienter udskrives
hurtigere end tidligere.
Fra 2007 til 2015 er den gennemsnitlige indlæggelsestid blev ca. én dag kortere - fra 4,3
dage i 2007 til 3,2 dage i 2015. Udviklingen i sengebehov varierer dog inden for de
enkelte hospitaler og funktioner, hvor fx omlægning fra indlæggelse til ambulant
behandling har været mere tydelig på det kirurgiske end det medicinske område.
Den forventede udvikling i sengeaktivitet på regionens hospitaler er vist i nedenstående
figur 2. Fremskrivningen af sengeaktivitet tager hensyn til den forventede udvikling i
befolkningsstørrelse og -sammensætning, og det er forudsat, at udviklingen i
hospitalsydelser med blandt andet kortere liggetider fortsætter i samme takt som tidligere.
Figur 2. Forventet udvikling i sengeaktivitet på hospitaler
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Kilde: Aktivitetsfremskrivning for Region Hovedstaden i 2018

I de kommende år vil efterspørgslen efter hospitalsydelser stige i takt med, at vi bliver
flere borgere i regionen, og at befolkningen bliver ældre. Der forventes flere indlæggelser,
men at indlæggelserne bliver kortere. Ovenstående udviklingstendenser med blandt andet
omlægning til ambulant behandling og kortere liggetider er usikre, men det forventes, at
tendenserne vil fortsætte, ligesom der fortsat vil være fokus på at opnå effektiviseringer.
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Udviklingen understøttes af, at flere ydelser vil blive varetaget af kommunerne og almen
praksis, blandt andet som følge af kommunale akutpladser. Det stiller krav til et tæt
samarbejde og koordination omkring de indsatser, der går på tværs af sektorer.
Det vurderes, at der samlet set er tilstrækkelig antal senge på regionens hospitaler til at
rumme den forventede aktivitetsudvikling frem til 2025. Såfremt der bliver behov for at
håndtere et kapacitetspres, er det muligt at lave tilpasninger på tværs af hospitalerne, fx
vil der være mulighed for ændre i optageområderne for de enkelte hospitaler og
funktioner, så et fremadrettet pres på kapaciteten på et hospital kan håndteres af et andet
hospital med ledig kapacitet.

I Region Hovedstaden er der igangsat en række tiltag for at imødekomme de tendenser og
udfordringer, som forventes de kommende år. Tiltagene skal blandt andet understøtte, at
man som patient bliver behandlet på højt fagligt niveau og i et sammenhængende forløb,
hvor man bliver udredt og behandlet til tiden. Et væsentligt element i udviklingen af
sundhedsvæsenet i disse år er nye teknologiske og digitale muligheder, der vil give nye
udrednings- og behandlingsmuligheder og medvirke til at styrke kommunikationen i
patientforløbene.
Behandling til tiden
Patienter i det danske sundhedsvæsen har en række rettigheder om udredning og
behandling på hospitalerne, der blandt andet er fastlagt i Sundhedsloven. Det gælder
retten til hurtig udredning og til at bestemme, hvilket hospital man ønsker at blive
undersøgt eller behandlet på. Derudover har man for visse livstruende kræft- og
hjertesygdomme ret til at blive behandlet inden for maksimale ventetider.
Patientrettighederne stiller krav til, at regionen sikrer effektive forløb og prioriterer
kapaciteten til nyhenviste patienter.
For i højere grad at sikre alle regionens borgere ensartede tilbud om hurtig udredning og
behandling, har regionen i foråret 2018 oprettet garantiafdelinger indenfor udvalgte
funktioner. En garantiafdeling er en eksisterende afdeling på et af regionens hospitaler,
der får en regional garantiforpligtelse til at sikre kapacitet til hurtig udredning og
behandling, hvis der opstår kapacitetsmangel på de øvrige afdelinger i regionen.
De diagnostiske funktioner har endvidere en afgørende rolle i forhold til at reducere
ventetider og sikre overholdelse af udredning- og behandlingsgarantier. Det diagnostiske
område har i de seneste år udviklet sig med stor hast, og den teknologiske og digitale
udvikling vil betyde, at patienterne fremover vil opleve en højere kvalitet, hurtigere
svartider samt diagnostik tættere på patienten. For at understøtte denne udvikling vil der i
de kommende år blive igangsat en række konkrete initiativer inden for det diagnostiske
område, der blandt andet skal sikre øget koordination på tværs af de diagnostiske
funktioner og hospitaler.
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Bedre og mere sammenhængende behandling for alle borgere
Regionsrådet har i 2016 nedsat ’Udvalget for Sammenhængende Patientforløb’, der har
fremsat 12 anbefalinger til mere sammenhængende udrednings- og behandlingsforløb.
Målet er, at patienterne i højere grad skal inddrages i egen behandling, og at
kommunikationen og koordinationen mellem hospitalsafdelinger, kommuner og
praktiserende læger forbedres. Med afsæt i udvalgets anbefalinger er der fx etableret
fælles medicinske ambulatorier på hospitalerne i Frederiksberg og Amager, hvor
patienterne kan udredes og behandles for flere sygdomme samme sted. Med
anbefalingerne er der endvidere fokus på at understøtte, at flere forløb kan foregå hos
praktiserende læger.
Indførelsen af patientansvarlig læge skal ligeledes sikre bedre sammenhæng og
koordination i patientforløbene samt øge patientens tryghed og tilfredshed med forløbet
på hospitalet. Den patientansvarlige læge har det overordnede ansvar for patienter med
eksempelvis længerevarende, kroniske og komplicerede forløb samt overblikket over
patientens forløb på hospitalet. Indførelsen af patientansvarlig læge skal være fuldt
implementeret inden udgangen af 2019.
Der har i de senere år været udfordringer med overbelægning på regionens hospitaler,
særligt på medicinske afdelinger i vintermånederne. For at øge kapaciteten og nedbringe
overbelægningen er der igangsat flere målrettede initiativer på hospitalerne. Blandt andet
er bemandingen på medicinske afdelinger blevet øget, der arbejdes med at forbedre
patientflow ved hjælp af hurtigere diagnostik og dermed hurtigere udskrivning af
patienterne, samt ved oprettelse af ’bufferstuer’ (rum der kan ændres til sengestuer). Der
er endvidere igangsat indsatser, som skal forebygge infektioner og dermed undgå ekstra
indlæggelsestid. Blandt andet er der opmærksomhed på at overholde de
infektionshygiejniske retningslinjer på hospitalerne, ligesom anvendelse af isolationsstuer
og enestuer kan reducere smitterisikoen. For at undgå at patienterne er indlagt længere
end nødvendigt, er det endvidere afgørende med et tæt samarbejde mellem hospital,
kommune og praktiserende læge, så der sikres gode tilbud til patienterne i overgangen
efter hospitalsindlæggelse, særligt når det gælder de ældre medicinske patienter.
Nye digitale muligheder
Sundhedsplatformen blev indført i løbet af 2016-2017 på alle hospitaler i Region
Hovedstaden og Region Sjælland og har erstattet 30 forældede og usammenhængende itsystemer. Et sammenhængende it-system understøtter kommunikation og viden om
patienterne på tværs af hospitaler og sektorer og er med til at skabe større sammenhæng i
behandlingen.
Med sundhedsplatformen samles alle patientens informationer i én elektronisk journal.
Det giver personalet et fælles arbejdsredskab og betyder, at alle hospitaler i de to regioner
arbejder i et samlet system, hvor data konstant opdateres, og personalet får hurtigt svar på
fx blodprøver, scanninger og røntgenbilleder. Samtidig kan borgerne følge med i deres
behandling på Min Sundhedsplatform. Her kan de blandt andet gå i dialog med
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sundhedspersonalet, se journalnotater og prøvesvar. Samtidig kan patienter med
længerevarende forløb aktivt deltage i booking af aftaler. I løbet af de kommende år
arbejdes der med at opgradere funktionaliteterne og øge anvendelsesmulighederne i
sundhedsplatformen.
Personlig medicin
Såvel nationalt som internationalt ses en udvikling, hvor personlig medicin i stigende grad
anvendes til at sikre patienterne en bedre forebyggelse og behandling med færrest mulige
bivirkninger. I personlig medicin bruges detaljeret viden om fx genmateriale, prøver og
sygdomsforløb til at målrette diagnostik og behandling for den enkelte patient. Region
Hovedstaden og Region Sjælland er gået sammen med Københavns Universitet og
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) om at opbygge et forpligtende samarbejde om
personlig medicin.
I det østdanske samarbejde vil der blive opbygget et fælles datacenter, genomcenter og
biobank. Datacentret skal gøre det muligt for forskere og hospitaler at få adgang til
relevant data. Genomcentret kan analysere patienters genmasse og udgør sammen med
viden fra biologiske prøver et stærkt fundament for forskning og behandling inden for
personlig medicin.

Sundhedsforskning og -innovation er afgørende for, at borgerne får adgang til den nyeste
viden og til de bedste metoder og teknologier, der skal garantere den bedste
patientbehandling og livskvalitet. Hospitalsplan 2025 skal understøtte mulighederne for
fortsat stærke faglige miljøer, hvor fundamentet for kvalitet, forskning, innovation og
uddannelse er til stede på regionens hospitaler.
Inden for sundhedsforskning står Region Hovedstaden allerede i dag stærkt i den globale
konkurrence. I 2017 var der i alt cirka 3.750 aktive forskere i regionen, og der er brugt
ressourcer svarende til cirka 2,2 mia. kroner på forskning, hvoraf godt halvdelen blev
finansieret af eksterne parter. Opgørelser viser også, at flere faggrupper i regionen
deltager aktivt i forskning.
Formålet med sundhedsforskning og -innovation er blandt andet at sikre borgerne adgang
til et effektivt sundhedsvæsen, som kan tilbyde den bedst mulige behandling, pleje og
omsorg på både kort og længere sigt. Aktive forsknings- og innovationsmiljøer sikrer
grundlaget for forskningsbaserede uddannelser og efteruddannelser af sundhedspersonalet
og medvirker til at gøre sundhedsvæsenet attraktivt i forhold til rekruttering af forskere og
sundhedspersonale. Desuden bidrager det til at styrke regionens erhvervsmæssige
udvikling til gavn for hele landet.
Forskning som kilde til nye løsninger til gavn for patienter og hospitaler
I Region Hovedstaden er sundhedsforskningen organiseret i tæt samspil med den kliniske
behandling og med udgangspunkt i, at den nye viden skal implementeres og bidrage til
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nye behandlingsmuligheder og teknologier i klinisk praksis. Patientnær og international
stærk sundhedsforskning og -innovation spiller således en helt central rolle i indsatsen for
at udvikle nye medicinske, kirurgiske og medicotekniske løsninger (Life Scienceområdet). Dette sker i et tæt samspil med universiteter, professionshøjskoler, andre
forskningsinstitutioner og med erhvervslivet – blandt andet for at styrke den nationale
indsats for Life Science.
Politik for Sundhedsforskning 2020 skabte forbedrede rammer for sundhedsforskningen
på en række områder, og den efterfølgende Forskningsstrategi for Sundhedsforskning
2018-2022 viderefører indsatsen.
Også i de kommende år er der særlig fokus på at sikre, at forskning og innovation af høj
kvalitet kan fremmes yderligere, så det kan bidrage til at løse de mere langsigtede
udfordringer, som sundhedsvæsenet står over for. Udfordringer der blandt andet
udspringer af ændret demografi, stigende krav om effektivisering og patienter med
komplekse sygdomsforløb.
Regionens Forskningsstrategi for Sundhedsforskning 2018-2022 prioriterer fire
forskningsområder, der skal understøtte løsninger på sundhedsvæsenets samlede
udfordringer:
-

Klinisk forskning
Forskning i forebyggelse og sundhedsfremme
Forskning i individbaseret medicin (personlig medicin)
Sundhedstjenesteforskning

Regionens innovationsindsats har en central betydning for, at ny og relevant viden og
teknologi, som udvikles gennem forskning og innovation, får optimale muligheder for at
blive implementeret.
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Udviklingen af sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden blev grundlagt med de første
hospitals- og psykiatriplaner i 2007, der sidenhen er blevet revideret i flere omgange. De
efterfølgende hospitalsplaner har bygget på de grundsten, der blev lagt med planerne fra
2007.
I hospitalsplanen fastlægges rammen for udviklingen af det regionale sundhedsvæsen,
herunder hospitalsstrukturen og opgavefordelingen mellem regionens hospitaler. Det
fremgår fx af hospitalsplanen, hvilken faglig profil de enkelte hospitaler har, samt hvilke
sygdomsområder hospitalerne skal udrede og behandle for.
Regionsrådet beslutter hvert år, om der er behov at ændre i hospitalsplanen, så planen
lever op til udviklingen, samt de krav og forventninger som borgerne har til
hospitalsvæsenet. Den politiske forankring af ændringer i hospitalsplanen er med til at
sikre løbende fokus på forbedringer - samtidig med at patienter og medarbejdere oplever
en stabil retning for udviklingen af sundhedsvæsenet.

Planlægning og tilrettelæggelse af sundhedsydelserne og hospitalsplanlægningen sker
inden for rammerne af de nationale krav og anbefalinger på sundhedsområdet.
Sundhedsloven
Regionen skal i henhold til sundhedslovens § 206 udarbejde en samlet plan for
tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet. Hospitalsplanen indgår
som en del af den samlede plan for sundhedsområdet. Som det fremgår af sundhedsloven,
vil der ved udarbejdelse af hospitalsplanen blive indhentet rådgivning fra
Sundhedsstyrelsen.
Hospitalsplanlægningen er desuden reguleret i sundhedslovens bestemmelser for
specialeplanlægning, jf. sundhedsloven § 207-209. Sundhedsstyrelsen har vedtaget en
specialeplan for 2017, der fastlægger, hvilke hospitaler der må varetage de specialiserede
udrednings- og behandlingsfunktioner i Danmark. De specialiserede funktioner på
hospitalerne varetages i overensstemmelse med deres faglige profiler i Hospitalsplan
2025.
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Region Hovedstaden har fastlagt en klinisk grundstruktur for det regionale
sundhedsvæsen. Den kliniske grundstruktur blev fastlagt i 2011, og er fortsat relevant og
rammesættende. Med den kliniske grundstruktur forstås, hvilke organisatoriske rammer
der skal være til stede for at gennemføre et fagligt og patientoplevet veltilrettelagt
patientforløb. Udgangspunktet for regionens kliniske grundstruktur er, at det er patientens
situation, der styrer forløbet, samt at den sundhedsfagligt ubegrundede ventetid skal
reduceres mest muligt.
Den kliniske grundstruktur har afsæt i, at der skal være et akuthospital med akutafdeling i
hvert af regionens planområder, jf. afsnit 5.3. Etablering af akutafdelinger har medført en
gennemgribende ændring i organiseringen af hospitalerne. I denne hospitalsplans
tidshorisont vil alle de nybyggede akutafdelinger i regionen blive ibrugtaget. Fremover
bliver akutafdelingerne den samlede indgang for borgere med akut sygdom. Borgere med
akut sygdom vil møde specialisterne i akutafdelingen fremfor på de forskellige
hospitalsafdelinger, hvor de på alle tider af døgnet skal opleve sammenhæng og hurtig
afklaring af deres videre forløb. Hurtig og nem adgang til diagnostiske undersøgelser i
den indledende udredning er afgørende for et hurtigt og godt flow. Den nye organisering
betyder, at der stilles andre krav til de sundhedsfaglige kompetencer, og der vil også
fremadrettet være fokus på at sikre et organisatorisk set-up, som kan understøtte denne
udvikling.
Regionen som én udredende og behandlende enhed
Regionen er én udredende og behandlende enhed og skal betragtes som én hospitalsenhed.
Det betyder, at behandlingen skal leveres med den samme høje kvalitet i hele regionen.
Regionens borgere skal modtage behandling på et højt fagligt kvalitets- og serviceniveau,
uanset hvor de bor, samt hvor og hvornår de kommer i kontakt med det regionale
sundhedsvæsen.
Hospitalerne er afdelingsopbygget med udgangspunkt i funktioner (de lægefaglige
specialer), som hospitalernes ledelsesstrukturer også tager afsæt i. Hospitalerne skal
indrette sig og tilrettelægge behandlingen, så det understøtter gode patientforløb på tværs
af regionens hospitalsmatrikler, afdelinger og faggrænser. Hospitalerne har delvist
forskellige faglige profiler og forskellige optageområder, og de har et fælles ansvar for at
samarbejde om at levere den bedst mulige hospitalsbehandling til alle regionens borgere.
Nærmere information om regionens kliniske grundstruktur kan ses i rapporten:
’Anbefalinger til fremtidens kliniske grundstruktur – Region Hovedstaden, februar 2011’.

Rigshospitalet som landets højest specialiserede hospital
Rigshospitalet er regionens og landets højest specialiserede hospital, hvor eksperter og
forskere er samlet for at sikre, at hospitalet i sin behandling, forskning og uddannelse kan
måle sig med de bedste internationalt. På Rigshospitalet tilbydes højt specialiserede
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behandlinger af borgere i Danmark, Færøerne og Grønland, og hvis behandlinger kun skal
varetages ét sted i landet, bør det være på Rigshospitalet. På den måde sikres, at alle
borgere i rigsfællesskabet kan få højt specialiseret behandling og ekspertise ved sjældne
og fagligt komplicerede sygdomme.
Rigshospitalet har regionens traumecenter, hvor svært tilskadekomne samt kritisk syge
patienter modtages. Disse patienter kræver en specialiseret indsats og samarbejde
med mange diagnostiske og kliniske funktioner på højt specialiseret niveau.
Ét akuthospital i hvert planområde
Region Hovedstaden er inddelt i fire planområder med ét akuthospital og mindst ét
psykiatrisk center i hvert område, jf. figur 3. Planområdet er det geografiske område, som
akuthospitalets patienter hovedsageligt kommer fra.
Med Hospitalsplan 2025 sikres mere ligeværdige akuthospitaler, hvor størstedelen af
funktionerne er til stede. Inddelingen i planområder sikrer, at borgerne kan få behandlet
de almindeligt og hyppigt forekommende sygdomme i nærheden af deres bopæl. Der er
akutafdelinger på hvert akuthospital, der modtager akut syge eller tilskadekomne
patienter. De fire akuthospitaler vil fortsat have delvist forskellige faglige profiler og skal
samarbejde for at sikre den bedste behandling for alle regionens borgere, uanset hvilket
planområde borgerne bor i. Flere af akuthospitalerne vil også fremover have aktivitet på
flere matrikler.
Hertil kommer Bornholms Hospital, der indtager en særstatus på grund af de særlige
geografiske forhold.
Figur 3. Hospitaler og psykiatriske centre i planområder
Planområde

Hospital

Psykiatrisk Center

Hele regionen

Rigshospitalet

Psykiatrisk Center Sct. Hans
Psykoterapeutisk Center Stolpegård

Nord

Nordsjællands Hospital

Psykiatrisk Center Nordsjælland

Midt

Herlev og Gentofte Hospital

Psykiatrisk Center Ballerup

Syd

Amager og Hvidovre Hospital

Psykiatrisk Center Amager
Psykiatrisk Center Glostrup

Byen

Bispebjerg Hospital

Psykiatrisk Center København

Bornholm

Bornholms Hospital

Psykiatrisk Center Bornholm

Opdelingen i planområder sikrer, at hvert område har et passende befolkningsgrundlag, så
der kan opretholdes bæredygtige hospitaler og afdelinger. Planområderne giver et
grundlag for et godt tværsektorielt samarbejde med de kommuner og praktiserende læger,
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der ligger inden for planområdet, og opdeling i planområder er dermed med til at
understøtte sammenhængende patientforløb uden unødvendige overflytninger.
De fire planområder følger kommunegrænserne, og for Københavns Kommune følger
planområderne bydelsinddelingen. Den geografiske inddeling af planområderne er vist på
nedenstående kort.
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Den konkrete kommunesammensætning af planområderne er baseret på en samlet
betragtning, der afvejer hensyn til såvel befolkningsunderlag som regionens geografi og
trafikale infrastruktur. Planområderne har på nuværende tidspunkt et befolkningsgrundlag
på mellem ca. 320.000-550.000 indbyggere. Denne størrelse anses for hensigtsmæssigt
for at varetage de akutte hovedfunktioner inden for både det kirurgiske og medicinske
område. Prognoser for befolkningsudviklingen viser, at befolkningsgrundlaget inden for
de fire planområder vil ændre sig frem mod 2025, jf. afsnit 4.1. Prognoserne og den reelle
befolkningsudvikling i planområderne vil blive fulgt tæt for at vurdere, om der på et
senere tidspunkt er behov for at ændre i fordelingen af bydele og kommuner mellem
planområderne.
Region Hovedstadens Psykiatri
Region Hovedstadens Psykiatri er ét hospital, som har aktivitet fordelt på flere matrikler
og psykiatriske centre. Psykiatrien er ligeledes inddelt i fire planområder, og der er stort
sammenfald mellem de somatiske hospitalers og de psykiatriske centres optageområder.
Der er en til to psykiatriske centre i hvert planområde, der varetager en overvejende del af
den psykiatriske behandling.
Region Hovedstadens Psykiatri udgør sammen med de seks somatiske hospitaler
regionens samlede hospitalsvæsen.
Der henvises til kapitel 6 for uddybende beskrivelse af hospitalernes faglige profil.

De fire optageområder i Region Hovedstaden er udgangspunktet for visitation af borgere
til sundhedsfaglig behandling. Som udgangspunkt er alle kommuner og bydele i regionen
kun knyttet til ét optageområde for så vidt angår behandling på hovedfunktionsniveau dvs.
de almindeligt og hyppigt forekommende sygdomme.
I hvert planområde er der en central visitationsenhed (CVI), der videreformidler planlagte
og akutte henvisninger fra praktiserende læger, speciallæger og Akuttelefonen 1813 til
hospitalsafdelingerne. Der er fortsat mulighed for kontakt mellem henvisende læge og
modtagende afdeling. Patienter der indbringes med ambulance sker udenom CVI.
Formålet med central visitation er at optimere logistikken omkring henvisningsforløb og
at skabe sikre henvisningsforløb.
Hospitalernes optageområder følger ikke altid planområderne, da det ikke er alle
funktioner (lægefaglige specialer), der er til stede på de enkelte akuthospitaler. Inden for
specifikke områder varetages behandlingen således for patienter fra flere forskellige
planområder, jf. kapitel 6 om hospitalernes faglige profiler. Fordelingen af funktioner
mellem regionens somatiske hospitaler fremgår af afsnit 6.9.
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Af Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning (jf. rapporten ’Specialeplanlægning –
begreber, principper og krav’ fra 2015) fremgår, hvordan de specialiserede udrednings- og
behandlingsfunktioner skal varetages i Danmark:
-

-

Regionsfunktioner vedrører funktioner, som har en vis kompleksitet, er relativt
sjældent forekommende og/eller kræver mange ressourcer, fx samarbejde med
flere andre funktioner (lægefaglige specialer).
Højtspecialiserede funktioner vedrører funktioner, som har en stor kompleksitet,
er sjældent forekommende og/eller kræver mange ressourcer.

På baggrund af Region Hovedstadens befolkningsstørrelse og organiseringen med fire
store akuthospitaler varetages regionsfunktioner typisk 3-5 steder i regionen.
For højt specialiserede funktioner er udgangspunktet, at de kun skal varetages ét sted i
regionen. En stor del af den højtspecialiserede behandling varetages på Rigshospitalet,
men også andre hospitaler i regionen varetager højt specialiseret behandling.
Nogle specialfunktioner er af så stor kompleksitet eller så sjældne, at behandlinger ikke
kan tilbydes i Danmark. I de tilfælde indstilles patienten til højt specialiseret behandling i
udlandet.
Optageområderne for den akutte behandling er knyttet til placeringen af akutafdelinger og
akutklinikker i regionen. Som udgangspunkt følger de planområderne. Akutbetjeningen er
nærmere beskrevet i kapitel 7.
Funktioner på flere hospitalsmatrikler
På nogle hospitaler er der afdelinger, der har funktioner på flere matrikler. Det kan være
en funktion, der varetages af personale (ofte speciallæger) fra et andet hospital. Det kan
eksempelvis organiseres som en udefunktion, faste konsulentordninger, tilsyn eller
tilkaldeordninger. Udefunktioner kan særligt på det ambulante område være
hensigtsmæssigt for at sikre tilstedeværelse af lægefaglige kompetencer inden for
behandlingsområder, som ikke i forvejen varetages på det pågældende hospital.
Ved etablering af afdelinger med funktioner på flere hospitaler er det vigtigt, at der tages
hensyn til en faglig optimal drift af funktionerne. I forhold til etablering af funktioner
inden for de tværgående kliniske funktioner, fx patologi, som er ledet af en anden
hospitalsdirektion, skal der sikres en optimal betjening af øvrige kliniske funktioner, så
der sikres patientforløb uden unødvendige forsinkelser.

Region Hovedstaden samarbejder med de andre regioner i landet, særligt vedrørende den
specialiserede behandling. Den enkelte region har et ansvar for at indgå aftaler med
øvrige regioner i de tilfælde, hvor den pågældende region ikke varetager en given
specialfunktion med henblik på at viderehenvise patienten til den rette behandling. I de få
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tilfælde, hvor hospitalerne i Region Hovedstaden ikke varetager en specialfunktion, eller i
tilfælde af eventuelle kapacitetsudfordringer, bliver regionens borgere henvist til
specialbehandling andre steder i landet eller eventuelt i udlandet. Regionen har derfor
fokus på at skabe velfungerende samarbejder med de øvrige regioner.
I kraft af den geografiske nærhed er der et særligt tæt samarbejde med Region Sjælland.
Hospitalerne i Region Hovedparten behandler patienter fra hele landet, men hovedparten
af disse patienter er fra Region Sjælland. Baggrunden er især, at Region Sjælland ikke
varetager alle specialiserede behandlinger, jf. afsnit 5.3.1 om Sundhedsstyrelsens
specialeplanlægning. Patienter fra Region Sjælland henvises som udgangspunkt til Region
Hovedstaden, og de specialiserede behandlinger er derfor planlagt med udgangspunkt i et
samlet patientgrundlag for de to regioner.
For at styrke hospitalsvæsenet og sikre at borgerne i Østdanmark får den optimale
behandling, har Region Hovedstaden og Region Sjælland indgået et forpligtende og
styrket samarbejde om blandt andet behandling, kapacitet og faglig udvikling. Med
samarbejdet skal der sikres en tæt dialog mellem de to regioner om varetagelsen af
specialiserede behandlinger, inden der eventuelt inddrages andre regioner. Region
Hovedstaden vil endvidere via det tætte samarbejde understøtte, at Region Sjælland
hjemtager flere specialiserede funktioner, hvor det er fagligt hensigtsmæssigt.
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I Region Hovedstaden er hospitalsstrukturen og opgavefordelingen mellem hospitalerne
løbende blevet tilpasset med de foregående hospitalsplaner. En af de væsentligste
ændringer er den organisatoriske og ledelsesmæssige sammenlægning af de tidligere nærog områdehospitaler til fire store akuthospitaler: Amager og Hvidovre Hospital,
Bispebjerg Hospital, Herlev og Gentofte Hospital samt Nordsjællands Hospital. Flere af
akuthospitalerne har således aktivitet på flere matrikler.
Foruden de fire akuthospitaler består hospitalsstrukturen af Rigshospitalet som regionens
og landets højest specialiserede hospital, samt Bornholms Hospital der indtager en
særstatus på grund af de særlige geografiske forhold.
Region Hovedstadens Psykiatri er ét hospital, der sammen med de øvrige seks hospitaler
udgør regionens samlede hospitalsvæsen.
På de enkelte akuthospitaler varetages ikke alle funktioner (lægefaglige specialer), men
hospitalerne samarbejder for at sikre den bedste behandling for alle regionens borgere.
Nedenfor er den vedtagne hospitalsstruktur for 2025, herunder fordeling af funktioner på
hospitalerne, beskrevet. Der er anvendt danske betegnelser i beskrivelsen af funktionerne,
idet det er besluttet at igangsætte en udvikling i retning af, at afdelingsnavne på regionens
hospitaler skal være mere patientvenlige.
For overblik over hvilke ændringer, der er foretaget i hospitalsplanen, henvises til kapitel
9.
De seks somatiske hospitaler bliver med implementeringen af Hospitalsplan 2025
geografisk placeret som vist på kortet nedenfor.

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Punkt nr. 10 - Ny Hospitalsplan 2025 i høring
Bilag 9 - Side -37 af 76

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Punkt nr. 10 - Ny Hospitalsplan 2025 i høring
Bilag 9 - Side -38 af 76

Den 1. januar 2015 blev Rigshospitalet og Glostrup Hospital organisatorisk fusioneret.
Rigshospitalet har funktion på matriklerne Blegdamsvej og Glostrup.
Rigshospitalet er regionens og landets højest specialiserede hospital med mange
højtspecialiserede funktioner og afdelinger. Hospitalet har en særlig status, da det
varetager et stort antal specialfunktioner for hele landet samt for de færøske og
grønlandske sundhedsvæsener. Alle funktioner (lægefaglige specialer), der varetages på
Rigshospitalet, varetages på specialfunktionsniveau og for de fleste områders
vedkommende kun på dette niveau.
På matriklen på Blegdamsvej ligger regionens traumecenter med højt specialiseret
traumecenterfunktion. Her modtages svært tilskadekomne patienter og kritisk syge
patienter, som kræver en speciel indsats og samarbejde på stedet mellem mange
diagnostiske og kliniske funktioner på højt specialiseret niveau.
Hospitalet varetager såvel akutte som planlagte funktioner inden for en lang række
områder som fx kirurgi, led- og knoglekirurgi, det medicinske område, hjerne- og
nervesygdomme, urinvejskirurgi, kvindesygdomme samt øre-næse-halskirurgi. For det
medicinske område på Glostrup-matriklen gælder, at det hører under Amager og
Hvidovre Hospital.
Inden for fx karkirugi, hjerne- og nervekirurgi, arvelige sygdomme, laboratorie for
vævsygdomme og blodbank, gigt, bindevævs- og rygsygdomme og øjensygdomme
varetager hospitalet hoved- og specialfunktioner for hele regionen. Desuden vil
behandling af blodsygdomme i regionen fremover blive varetaget på Rigshospitalet.
Herudover varetager hospitalet for hele regionen en særlig tværfaglig funktion for sjældne
sygdomme, og yder døgndækkende billeddiagnostik og akutte operationsfaciliteter.
Rigshospitalet varetager endvidere en stor del af regionens kræftbehandling, herunder
stråleterapi, samt flere specialfunktioner for hele landet. Alle transplantationer, som
foretages i Region Hovedstaden, udføres på Rigshospitalet. Rigshospitalet varetager
endvidere børnehjertekirurgi hos børn og unge under 18 år for hele landet.
Hospitalet huser også et demensteam, et hovedpinecenter og en række regionsdækkende
funktioner: Klinik for Rygmarvsskade, Afsnit for Traumatisk Hjerneskade samt
Respirations Center Øst.
Hospitalets funktioner i 2025
Akutfunktioner
• Traumecenter
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Kirurgiske funktioner
• Led- og knoglekirurgi
• Hjerne- og nervekirurgi
• Kirurgi
• Børnekirurgi og kirurgi på børn under 2 år
• Karkirurgi
• Hjerte- og Lungekirurgi
• Urinvejskirurgi
• Plastikkirurgi inkl. brandsårsbehandling
• Rygkirurgi
Intern medicinske funktioner
• Hjertesygdomme
• Lungesygdomme
• Mave-, tarm- og leversygdomme
• Hormon- og stofskiftesygdomme
• Ældresygdomme
• Gigt-, bindevævs- og rygsygdomme
• Infektionssygdomme
• Nyresygdomme
• Blodsygdomme
For de medicinske funktioner på Glostrup-matriklen gælder, at de hører under Amager og
Hvidovre Hospital.
Kvinde-barn funktioner
• Kvindesygdomme, graviditet og fødsel inkl. fertilitetsbehandling
• Børne- og ungesygdomme, herunder behandling af nyfødte
Tværgående funktioner
• Anæstesi (bedøvelse) og intensivbehandling inkl. anæstesi af børn samt tværfagligt
smertecenter
• Røntgen og skanning
• Biokemisk laboratorie
• Nuklearmedicin
• Laboratorie for vævsygdomme og blodbank inkl. transplantationsimmunologi og
transfusionsmedicinsk rådgivning
• Mikrobiologisk laboratorie
• Patologi
• Arvelige sygdomme
Øvrige kliniske funktioner
• Hjerne- og nervesygdomme inkl. klinisk neurofysiologi og specialiseret
neurorehabilitering
• Øjensygdomme - med tilsyns- og akutfunktion for hele regionen
• Kræftsygdomme inkl. strålebehandling
• Øre-, næse- og halskirurgi inkl. høresygdomme
• Tand-, mund- og kæbekirurgi
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Andre funktioner
• Palliativ enhed (lindrende behandling)
• Demensenhed (varetages i samarbejde med Bispebjerg Hospital)
• Center for Sjældne Sygdomme
• Trykkammerbehandling
• Patienthotel
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Amager og Hvidovre Hospital blev fusioneret den 1. januar 2012. Hospitalet har aktivitet
på hospitalsmatriklerne Amager, Hvidovre og Glostrup.
Amager og Hvidovre Hospital er akuthospital for planområde Syd. Planområdet omfatter
kommunerne: Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj,
Tårnby, Vallensbæk, og følgende bydele i Københavns Kommune; Amager Vest, Amager
Øst, Valby og Vesterbro. Befolkningsprognosen viser, at der i 2025 vil bo cirka 610.000
borgere i dette optageområde. Hospitalet er dermed det akuthospital, som har det største
optageområde.
Hospitalet har akutafdeling på Hvidovre-matriklen og en akutklinik og medicinsk afdeling
på Amager-matriklen. Hospitalet har også ansvaret for den medicinske funktion og
akutklinikken på Rigshospitalet (Glostrup-matriklen).
For planområde Syd varetager hospitalet akutte og planlagte funktioner inden for fx
kirurgi, led- og knoglekirurgi, det medicinske område, lindrende behandling og kvindebarn sygdomme.
Hospitalet varetager også en række specialfunktioner inden for blandt andet kirurgi,
mave-, tarm- og leversygdomme, infektionssygdomme samt børne-og ungesygdomme.
Desuden er den diagnostiske enhed for planområde Syd beliggende her, ligesom
regionens screeningsprogram for livmoderhalskræft ledes af hospitalet.
Hospitalets infektionsmedicinske afdeling varetager den østdanske beredskabsfunktion for
behandling og isolation af patienter med smitsomme sygdomme.
Hospitalets funktioner i 2025
Akutfunktioner
• Akutafdeling
• Akutklinikker
Kirurgiske funktioner
• Led- og knoglekirurgi
• Kirurgi
Intern medicinske funktioner
• Hjertesygdomme
• Lungesygdomme
• Mave-, tarm- og leversygdomme
• Hormon- og stofskiftesygdomme
• Ældresygdomme
• Infektionssygdomme
• Nyresygdomme (dialysefunktion - ledet af Herlev og Gentofte Hospital)
Kvinde-barn funktioner
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• Kvindesygdomme, graviditet og fødsel inkl. fertilitetsbehandling

• Børne- og ungesygdomme, herunder behandling af nyfødte
Øvrige kliniske funktioner
• Hjerne- og nervesygdomme (funktion varetages af Rigshospitalet).
Tværgående funktioner
• Anæstesi (bedøvelse) og intensivbehandling
• Røntgen og skanning
• Biokemisk laboratorie
• Nuklearmedicin
• Laboratorie for vævsygdomme og blodbank (funktion ledet af Rigshospitalet)
• Mikrobiologisk laboratorie
• Patologi
Andre funktioner
• Palliativ enhed (lindrende behandling)
• Diagnostisk enhed
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Bispebjerg og Frederiksberg Hospital blev fusioneret den 1. januar 2012, men har fortsat
aktivitet på to matrikler. Når det nye hospital på Bispebjerg Bakke er klar til ibrugtagning,
skal aktiviteten på de to matrikler samles. Indtil det nye hospital står klar, navngives
hospitalet Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Derefter vil det blive navngivet
Bispebjerg Hospital.
Bispebjerg Hospital er akuthospital for planområde Byen. Planområdet omfatter de
københavnske bydele Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre by, Nørrebro, Vanløse og
Østerbro samt Frederiksberg Kommune. Befolkningsprognosen viser, at der i 2025 vil bo
cirka 490.000 borgere i optageområdet.
Hospitalet har akutafdeling på Bispebjerg-matriklen, og en akutklinik på Frederiksbergmatriklen. Med ibrugtagning af det nye Bispebjerg Hospital samles aktiviteten her, og
akutklinikken på Frederiksberg-matriklen lukkes senest i 2023.
Hospitalet varetager såvel de akutte som de planlagte funktioner for planområde Byen
inden for fx kirurgi, led- og knoglekirurgi samt funktionerne på det medicinske område. I
samarbejde med Rigshospitalet varetages patienter med hjerne- og nervesygdomme i
planområderne Byen og Syd.
Hospitalet varetager også en række specialfunktioner inden for blandt andet
lungesygdomme, hud-, allergi- og kønssygdomme, hjertesygdomme, kirurgi samt hjerneog nervesygdomme. Endvidere er den diagnostiske enhed for planområde Byen
beliggende på hospitalet.
Bispebjerg Hospital har endvidere en afdeling for hud-, allergi- og kønssygdomme, der
har et videncenter for sårheling, som betjener hele regionen.
Hospitalet varetager forebyggelse og udredning af arbejds- og miljøbetingede lidelser for
hele regionen. Desuden varetages den klinisk farmakologiske funktion for hele regionen,
herunder den landsdækkende giftinformation, der rådgiver om alle former for
forgiftninger.
Med ibrugtagning af Nyt Hospital Bispebjerg oprettes et kvinde-barn center på Bispebjerg
Hospital, der skal rumme plads til ca. 3500 fødsler årligt. Der etableres afdelinger for
kvindesygdomme, graviditet og fødsel samt børn- og ungesygdomme inkl. behandling af
nyfødte.
Hospitalets funktioner i 2025
Akutfunktioner
• Akutafdeling
Kirurgiske funktioner
• Led- og knoglekirurgi
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• Kirurgi
Kvinde-barn funktioner
• Kvindesygdomme, graviditet og fødsel
• Børne- og ungesygdomme, herunder behandling af nyfødte
Intern medicinske funktioner
• Hjertesygdomme
• Lungesygdomme
• Mave-, tarm- og leversygdomme
• Hormon- og stofskiftesygdomme
• Infektionssygdomme
• Ældresygdomme
• Gigt, bindevævs- og rygsygdomme (ambulant funktion ledet af Rigshospitalet)
Øvrige kliniske funktioner
• Hud-, allergi- og kønssygdomme
• Hjerne- og nervesygdomme (inkl. en neurofysiologisk funktion, som er ledet af
Rigshospitalet)
• Høresygdomme (funktion ledet af Rigshospitalet)
• Arbejds- og miljømedicin
• Farmakologi
Tværgående funktioner
• Anæstesi (bedøvelse) og intensivbehandling
• Røntgen og skanning
• Biokemisk laboratorie
• Nuklearmedicin
• Laboratorie for vævsygdomme (funktion ledet af Rigshospitalet)
• Mikrobiologisk laboratorie (funktion ledet af Amager og Hvidovre Hospital)
• Patologi (funktion ledet af Rigshospitalet)
Andre funktioner
• Demens enhed (varetages i samarbejde med Rigshospitalet)
• Diagnostisk enhed
• Palliativ enhed (lindrende behandling)
• Giftlinjen
• Socialmedicinsk Enhed
• Parker Instituttet
• Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
• Center for Komplekse Symptomer
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Herlev og Gentofte Hospital blev fusioneret d. 1. januar 2015, og har aktivitet på to
matrikler.
Herlev og Gentofte Hospital er akuthospital for planområde Midt. Planområdet omfatter
kommunerne: Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk,
Rudersdal og Rødovre. Befolkningsprognosen viser, at der i 2025 vil bo cirka 470.00
borgere i optageområdet.
Hospitalet har akutafdeling på Herlev-matriklen og en akutklinik og medicinsk afdeling
på Gentofte-matriklen.
Hospitalet varetager såvel de akutte som de planlagte funktioner for planområde Midt
inden for fx kirurgi, led- og knoglekirurgi, hjerne- og nervesygdomme, det medicinske
område og kvinde-barn sygdomme.
Hospitalet er regionens udviklingshospital for planlagt kirurgi på Gentofte-matriklen.
Hospitalet varetager også en række specialfunktioner inden for blandt andet
lungesygdomme, børne- og ungesygdomme, urinsvejskirurgi, brystkirurgi og
plastikkirurgi. Herudover huser hospitalet den diagnostiske enhed for planområde Midt.
Hospitalet har desuden en Hud- og Allergiafdeling, der har en stærk profil i forhold til
allergisygdomme. Afdelingen omfatter blandt andet Videncenter for allergi og Dansk
Børne Astma Center.
Hospitalet skal for hele regionen varetage brystkirurgi, som primært er kirurgisk
behandling af brystkræftpatienter samt varetage mammaradiologi (billeddiagnostisk af
brystet) og lede regionens brystkræftscreeningsprogram.
Herlev og Gentofte Hospital har som et af landets kræftcentre en markant profil på
kræftområdet med blandt andet døgndækkende billeddiagnostiske undersøgelser, akutte
operationsfaciliteter og stråleterapienhed.
Hospitalets funktioner i 2025
Akutfunktioner
• Akutafdeling
• Akutklinik
Kirurgiske funktioner
• Led- og knoglekirurgi
• Kirurgi
• Urinvejskirurgi
• Plastikkirurgi
• Brystkirurgi
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• Karkirurgi (planlagt behandling - funktion ledet af Rigshospitalet)
Intern medicinske funktioner
• Hjertesygdomme
• Lungesygdomme
• Mave-, tarm- og leversygdomme
• Hormon- og stofskiftesygdomme
• Ældresygdomme
• Infektionssygdomme
• Nyresygdomme
• Blodsygdomme
• Gigt-, bindevævs- og rygsygdomme (ambulant funktion ledet af Rigshospitalet)
Kvinde-barn funktioner
• Kvindesygdomme, graviditet og fødsel inkl. fertilitetsbehandling
• Børne- og ungesygdomme, herunder behandling af nyfødte
Øvrige kliniske funktioner
• Hjerne- og nervesygdomme
• Kræftsygdomme inkl. strålebehandling
• Øre-, næse- og halskirurgi inkl. høresygdomme (planlagt behandling - funktion ledet af
Rigshospitalet)
• Hud-, allergi- og kønssygdomme
Tværgående funktioner
• Anæstesi (bedøvelse) og intensivbehandling samt tværfagligt smertecenter
• Røntgen og skanning
• Biokemisk laboratorie
• Nuklearmedicin
• Laboratorie for vævsygdomme og blodbank (funktion ledet af Rigshospitalet)
• Mikrobiologisk laboratorie
• Patologi
Andre funktioner
• Palliativ enhed (lindrende behandling)
• Demens enhed
• Diagnostisk enhed
• Center for Cancer Immun Terapi
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Steno Diabetes Center blev overtaget af Region Hovedstaden d. 1. januar 2017 og er
navngivet Steno Diabetes Center Copenhagen. Centret er beliggende i Gentofte, indtil
byggeriet af et nyt diabetescenter på Herlev-matriklen er klar til ibrugtagning.
Steno Diabetes Center Copenhagen varetager behandling af diabetes og forskning på
området sammen med andre hospitaler i Region Hovedstaden. På centret modtager
borgere med diabetespatienter individuel behandling og forebyggelse med udgangspunkt i
borgernes situation, herunder i samarbejde med hospitaler, kommuner, praktiserende
læger og øvrige aktører.
Centret har en regional funktion i forhold til at udvikle og løfte den samlede
diabetesindsats i Region Hovedstaden, både på hospitaler, hos praktiserende læger og i
kommuner. Visionen for centret er, at det skal være drivkraften i et klinisk samarbejde om
behandling og forebyggelse af diabetes, der understøttes af stærke miljøer inden for
klinisk diabetesforskning, sundhedsfremmeforskning samt uddannelse af patienter,
pårørende og sundhedsprofessionelle.
Centret varetager ambulante funktioner for hele regionen og særligt for planområde Midt.
Størstedelen af diabetesbehandlingen varetages på hovedfunktionsniveau, men centret
varetager også specialfunktioner.
Hospitalets funktioner i 2025
Intern medicinsk funktion
• Hormon- og stofskiftesygdomme
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Nordsjællands Hospital blev etableret i februar 2013 som en fusion af Hillerød Hospital,
Frederikssund Hospital og Helsingør Hospital (lukket i 2013). Hospitalets funktioner
varetages fra matriklerne i Hillerød og Frederikssund samt fra sundhedshuset i Helsingør.
Når Nyt Hospital Nordsjælland er færdigbygget i forventeligt 2022, skal aktiviteten i
Hillerød og Frederikssund samles her, og der etableres et sundhedshus med akutklinik i
Frederikssund. Sundhedshuset i Helsingør, som rummer en akutklinik og en række
ambulatoriefunktioner, hører også under Nordsjællands Hospital.
Nordsjællands Hospital er akuthospital for planområde Nord. Planområdet omfatter
kommunerne: Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør,
Hillerød samt Hørsholm. Befolkningsprognosen viser, at der i 2025 vil bo cirka 330.000
borgere i optageområdet.
Nordsjællands Hospital har akutafdeling på matriklen i Hillerød og akutklinikker i
Helsingør og Frederikssund.
Hospitalet varetager såvel de akutte som de planlagte funktioner for planområde Nord
inden for fx kirurgi, led- og knoglekirurgi, hjerne- og nervesygdomme, det medicinske
område, og kvinde-barn området. Desuden varetager hospitalet øre-, næse- og halskirurgi
inkl. høresygdomme for planområde Midt og Nord.
Hospitalet varetager også en række specialfunktioner inden for blandt andet led- og
knoglekirurgi, kræftsygdomme (medicinsk behandling), øre-, næse- og halskirurgi samt
børne- og ungesygdomme. Herudover er den diagnostiske enhed for planområde Nord
beliggende på hospitalet.
Nordsjællands Hospital leder endvidere genoptræningscentret Montebello, som
geografisk er placeret i Spanien, hvortil patienter fra hele landet kan henvises.
Hospitalets funktioner i 2025
Akutfunktioner:
• Akutafdeling
• Akutklinikker
Kirurgiske funktioner
• Led- og knoglekirurgi
• Kirurgi
Intern medicinske funktioner
• Hjertesygdomme
• Lungesygdomme
• Mave-, tarm- og leversygdomme
• Hormon- og stofskiftesygdomme
• Ældresygdomme
• Infektionssygdomme
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• Nyresygdomme inkl. dialyseafsnit
• Gigt, bindevævs- og rygsygdomme (ambulant funktion ledet af Rigshospitalet)
Kvinde-barn funktioner
• Kvindesygdomme, graviditet og fødsel inkl. fertilitetsbehandling
• Børne- og ungesygdomme, herunder behandling af nyfødte
Øvrige kliniske funktioner
• Hjerne- og nervesygdomme, inkl. en neurofysiologisk funktion som er ledet af
Rigshospitalet
• Øjensygdomme (funktion ledet af Rigshospitalet)
• Øre-, næse- og halskirurgi inkl. høresygdomme
• Kræftsygdomme (medicinsk behandling)
Tværgående funktioner
• Anæstesi (bedøvelse) og intensivbehandling
• Røntgen og skanning
• Nuklearmedicin
• Biokemisk laboratorie
• Laboratorie for vævsygdomme og blodbank (funktion ledet af Rigshospitalet)
• Mikrobiologisk laboratorie (funktion ledet af Herlev og Gentofte Hospital)
• Patologi (funktion ledet af Herlev og Gentofte Hospital)
Andre funktioner
• Palliativ enhed (lindrende behandling)
• Demens enhed
• Diagnostisk enhed
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Bornholms Hospital indtager en særstatus i Region Hovedstaden på grund af de særlige
geografiske forhold.
Bornholms Hospital betjener øens faste befolkning samt turister og andre besøgende (ca.
600.000 personer årligt). Befolkningsprognosen viser, at der i 2025 vil bo cirka 39.000
borgere på Bornholm.
Bornholms Hospital har en akutafdeling. Desuden tilbyder hospitalet behandling på en
række områder inden for kirurgi og medicin og varetager fødsler for Bornholm.
Bornholms Hospital varetager selv de fleste funktioner på hovedfunktionsniveau. Med
henblik på at sikre, at så mange patientforløb som muligt kan varetages på Bornholms
Hospital, er der etableret et tæt samarbejde med regionens øvrige hospitaler. Desuden
varetager særligt Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital de hoved-og specialfunktioner,
som ikke kan varetages på Bornholm. For nogle funktioner sikres den lægelige
bemanding på Bornholms Hospital ved samarbejdsaftaler og konsulentfunktioner, ligesom
hospitalet anvender telemedicin til en række opgaver.
Hospitalets funktioner i 2025
Akutfunktioner
• Akutafdeling
Kirurgiske funktioner
• Led- og knoglekirurgi*
• Kirurgi
• Urinvejskirurgi*
• Plastikkirurgi*
Intern medicinske funktioner
• Hjertesygdomme
• Lungesygdomme*
• Mave-, tarm- og leversygdomme*
• Hormon- og stofskiftesygdomme
• Ældresygdomme
• Gigt, bindevævs- og rygsygdomme*
• Nyresygdomme*
• Blodsygdomme*
Kvinde-barn funktioner
• Kvindesygdomme, graviditet og fødsel
• Børne- og ungesygdomme*
Tværgående funktioner
• Anæstesi (bedøvelse) og intensivbehandling
• Røntgen og skanning
• Biokemisk laboratorie
• Laboratorie for vævsygdomme og blodbank (funktion ledet af Rigshospitalet)
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• Mikrobiologisk laboratorie*
• Patologi*
Øvrige kliniske funktioner
• Kræftsygdomme*
• Øjensygdomme*
• Øre-, næse- og halskirurgi*
• Hud-, allergi- og kønssygdomme*
• Hjerne- og nervesygdomme*
Andre funktioner
• Palliativ enhed (lindrende behandling)
• Hospicefunktion (varetages med samarbejdsaftale)
* Funktionerne varetages i samarbejde med andet hospital i regionen.
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Psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri er organiseret som ét hospital i Region
Hovedstaden og benævnt Region Hovedstadens Psykiatri.
Region Hovedstadens Psykiatri udreder og behandler borgere med psykisk sygdom, der
ikke kan varetages hos praktiserende læge, speciallæge eller psykolog.
Psykiatrien har gennemgået en omstilling mod øget akut og intensiv ambulant behandling
samt en omlægning fra åbne til intensive senge. De ambulante akutte og udgående
funktioner skal forebygge indlæggelser samt sikre behandling i nærmiljøet. Samtidig er
antallet af patienter øget med 25% siden 2009, hvilket blandt andet er muliggjort ved en
generel udbygning af den ambulante kapacitet samt harmonisering af tilbuddene, herunder
introduktion af pakkeforløb. Endelig arbejdes der med at inddrage brugere og pårørende
og at skabe en recovery-orienteret kultur, hvor der i højere grad bygges på den
psykiatriske patients egne ressourcer, ønsker og mål, ligesom der fortsat arbejdes på at
nedbringe brugen af tvang.

Voksenpsykiatri varetages på otte psykiatriske centre i regionen. Psykiatrien er i lighed
med somatikken inddelt i fire planområder, og der er stort sammenfald mellem de
somatiske hospitaler og de psykiatriske centres optageområder. Det understøtter
samarbejdet mellem de somatiske hospitaler og psykiatrien samt mellem kommunerne og
de psykiatriske centre, så der hermed sikres sammenhængende tilbud til især de
psykiatriske patienter, som har behov for en koordineret indsats.
Der er i hvert planområde mindst et psykiatrisk center, som varetager hovedfunktion og
dermed den overvejende del af den psykiatriske behandling. Under hvert af de 6
almenpsykiatriske centre hører akutmodtagelser og ambulante akutteams (bortset fra på
Bornholm), åbne og intensive sengeafsnit, psykoterapeutiske og psykiatriske ambulatorier
(herunder udgående og opsøgende teams) for patienter med svære psykiske lidelser. Hver
kommune (og i Københavns Kommune den enkelte bydel) har ét psykiatrisk center som
primær samarbejdspartner.
De voksenpsykiatriske centre bliver med implementeringen af Hospitalsplan 2025
geografisk placeret som vist på kortet nedenfor.
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I planområde Nord har Psykiatrisk Center Nordsjælland aktivitet i Hillerød,
Frederikssund og Helsingør. Her betjenes kommunerne Frederikssund, Halsnæs,
Gribskov, Hillerød, Allerød, Hørsholm, Fredensborg, Helsingør og Rudersdal.
I planområde Midt dækker Psykiatrisk Center Ballerup kommunerne Egedal, Furesø,
Lyngby-Taarbæk, Ballerup, Herlev, Gladsaxe og Gentofte.
I planområde Syd er aktiviteten fordelt på henholdsvis Psykiatrisk Center Glostrup og
Psykiatrisk Center Amager. Psykiatrisk Center Glostrup dækker kommunerne HøjeTaastrup, Albertslund, Glostrup, Rødovre, Ishøj og Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre
samt den københavnske bydel Valby. Psykiatrisk Center Amager dækker de
københavnske bydele Amager Vest, Amager Øst og Vesterbro samt kommunerne Tårnby
og Dragør.
I planområde Byen er der Psykiatrisk Center København, som dækker bydelene BrønshøjHusum, Bispebjerg, Nørrebro, Østerbro, Indre By, Vanløse og Frederiksberg Kommune.
Psykiatrisk Center København, som i dag har aktivitet på Bispebjerg-, Gentofte-,
Rigshospitals- og Frederiksberg-matriklerne, vil blive samlet på Ny Psykiatri Bispebjerg,
når dette er klar til ibrugtagning. Der vil fortsat være ambulante funktioner i de enkelte
bydele.
Hertil kommer Psykiatrisk Center Bornholm, der dækker Bornholms Regionskommune.
Den akutte indsats i psykiatrien er ganske betydelig, idet de akutte indlæggelser udgør
omkring 90 procent af alle indlæggelser i voksenpsykiatrien og ca. 2/3 af alle
indlæggelser i børne- og ungdomspsykiatrien. Organiseringen af den akutte psykiatriske
indsats er derfor af central betydning for den samlede patientbehandling, jf. kapitel 7. Den
akutte hospitalsindsats omfatter psykiatriske akutmodtagelser og psykiatriske senge
afsnit.
Der er psykiatriske akutmodtagelser på følgende fem centre:
 Psykiatrisk Center Amager
 Psykiatrisk Center Ballerup
 Psykiatrisk Center Glostrup
 Psykiatrisk Center København
 Psykiatrisk Center Nordsjælland
Region Hovedstadens Psykiatri varetager alle funktioner i psykiatrien på hoved- og
specialfunktionsniveau, bortset fra den højt specialiserede behandling af særligt farlige
psykotiske patienter. Desuden varetages enkelte højt specialiserede funktioner for hele
landet.
Enkelte psykiatriske centre har specialiseret sig i særlige funktioner og dermed i at
behandle særlige patientgrupper. Således er behandling af patienter med spiseforstyrrelser
samlet på Psykiatrisk Center Ballerup. På Psykiatrisk Center Nordsjælland har de såkaldt
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'særlige pladser’, som blev besluttet oprettet af folketinget i 2017, og Psykiatrisk Center
Glostrup har en særlig funktion for nedtrapning af medicin.
Regionsdækkende centre
Den retspsykiatriske funktion på Psykiatrisk Center Sct. Hans, der er beliggende i
Roskilde, betjener borgerne i hele regionen. Derudover varetager centret behandling af
psykotiske patienter med svært behandleligt misbrug.
Psykoterapeutisk Center Stolpegård varetager ligeledes behandling af borgere fra hele
regionen, dog primært fra planområde Midt, og behandler patienter med ikke-psykotiske
lidelser som angst, personlighedsforstyrrelser og psykiske vanskeligheder, der knytter sig
til traumer.

Børne- og ungdomspsykiatrien, som dækker patienter i aldersgruppen 0-17 år, er samlet i
ét Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, som i 2025 vil bestå af tre funktioner: En
funktion i Hillerød, en i Glostrup og en i Bispebjerg. Der er retspsykiatrisk funktion for
børn og unge på afdelingen i Glostrup.
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center betjener alle kommuner i Region Hovedstaden.
Funktionerne i Glostrup varetager ambulant behandling og indlæggelser, mens
funktionerne i Hillerød og Bispebjerg alene varetager ambulant behandling.
Ambulatorierne i Hillerød betjener Bornholm, hvor der er et børne- og
ungdomspsykiatrisk ambulatorium, og har konsulentfunktioner for Bornholm for psykisk
syge børn og unge. Endvidere servicerer Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Grønland
og Færøerne.
Akutafdelingen for børne- og ungdomspsykiatri er beliggende i Glostrup.
Børne-og ungdomspsykiatrien er godkendt til at varetage alle funktioner på hoved- og
specialfunktionsniveau. Desuden varetages enkelte højtspecialiserede funktioner for hele
landet.
Nedenstående kort viser placeringen af regionens børne- og ungdomspsykiatriske center i
2025.
Nærmere oplysninger om udvikling af psykiatrien i Region Hovedstaden fremgår af
’Psykiatriudvalgets treårsplan 2017-2019, maj 2016’.
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Fordelingen af funktioner på hoved- og specialfunktionsniveau på de enkelte hospitaler er
vist i nedenstående figur 4.
Hovedfunktionsniveau dækker over det almindelige og hyppige inden for et område,
mens specialfunktionsniveau har to niveauer, henholdsvis regionsfunktioner og højt
specialiserede funktioner, jf. afsnit 5.3.1. Der er i oversigten ikke skelnet mellem
specialfunktionsniveauer, herunder regions- og højt specialiserede funktioner.
Visse specialfunktioner varetages i formaliseret samarbejde, hvilket betyder, at funktionen
varetages i tæt samarbejde med et andet hospital, der også er godkendt til at varetage
specialfunktionen.
For Bornholms Hospital gælder, at flere funktioner varetages i samarbejde med et andet
hospital i regionen. Der er i oversigten ikke skelnet mellem, om Bornholms Hospital
varetager en funktion selvstændigt eller som en ude- eller konsulentfunktion. Dette
fremgår af hospitalsprofilen, jf. afsnit 6.7.
Symbolerne er placeret de steder, hvor funktionen er organisatorisk og ledelsesmæssigt
forankret frem for den fysiske placering af funktionen. Dette gælder dog ikke for
udefunktioner, der i oversigten er placeret på det hospital, hvor den fysisk varetages.
Udefunktioner er typisk mindre funktioner, der fysisk varetages på et hospital, men ledes
af et andet hospital.
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Bornholms Hospital

Amager og Hvidovre Hospital

Bispebjerg Hospital

Herlev og Gentofte Hospital

Nordsjællands Hospital

Figur 4. Fordeling af funktioner på hospitalerne
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Note: Symbolerne er sat de steder, hvor funktionen er organisatorisk og ledelsesmæssigt forankret.
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Herudover varetager Steno Diabetes Center Copenhagen hoved- og specialfunktionsniveau inden for hormon- og stofskiftesygdomme.
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En stor andel af kontakterne til sundhedsvæsenet vedrører akut syge og tilskadekomne
borgere. Det drejer sig om alt fra almindelig akut sygdom og småskader, som i dagtid kan
håndteres hos egen læge, til alvorlige akutte og livstruende tilstande, som kræver
øjeblikkelig indsats.
Alle borgere i Region Hovedstaden, der har behov for hjælp i tilfælde af akut sygdom
eller skade, skal have let og hurtig adgang til kompetent døgndækkende akutbetjening.
Borgerne skal kun huske to telefonnumre, nemlig 1-1-2 ved akut livstruende sygdom og
tilskadekomst, og 1813. Akuttelefonen 1813 yder generel sundhedsfaglig rådgivning og
sikrer, at borgerne henvises til det rette akutte tilbud.
På hverdage mellem klokken 8 og 16 skal borgerne ved akut sygdom og mindre skader
kontakte egen læge.

Akuttelefonen 1813 er bemandet af læger og sygeplejersker, som guider borgerne til den
rette og hurtigste hjælp – døgnet rundt. Akuttelefonen 1813 kan på baggrund af en
sundhedsfaglig vurdering:
-

Rådgive om egenomsorg og kontakt til egen læge
Visitere til og give en forventet mødetid på en akutmodtagelse eller akutklinik
Sende en kørende læge ud til hjemmebesøg
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-

Henvise til akut tandlægehjælp ved tandskade eller pludselig tandpine uden for
egen tandlæges åbningstid
Guide til psykiatrisk tilbud ved behov for akut psykiatrisk hjælp
Sende en ambulance, indhente rådgivning eller viderestille opkaldet til 1-1-2
AMK-Vagtcentralen.

Personalet på Akuttelefonen 1813 har læseadgang til sundhedsplatformens
hospitalsjournaler. Herved skabes sammenhæng i patientforløbene og overblik over
områder som kroniske sygdomme, nylige indlæggelser samt lægemidler en patient ikke
bør få, typisk på grund af allergi (CAVE).
Der er etableret et godt og velfungerende netværk mellem de enkelte kommuner og
Region Hovedstadens Akutberedskab, således at akut hjælp i højere grad end tidligere kan
koordineres mellem kommuner og region.
Region Hovedstaden ønsker at styrke dette samarbejde, herunder mulighederne for at
kommunale akutte sygeplejersker uden for egen læges åbningstid kan køre ud og foretage
observationer eller målinger i hjemmet og melde tilbage til lægen på Akuttelefonen 1813.
Aktuelt er kommunerne i gang med at etablere kommunale akutfunktioner, så de er rustet
til at kunne håndtere akutte patienter døgnet rundt. Med akutfunktionerne opnås nye
kompetencer i kommunerne, og der vil være døgndækket sygeplejebemanding.
Regionerne har i fællesskab besluttet at etablere et landsdækkende fælles akutnummer 11-3 ved udgangen af 2019. Det vil på landsplan sikre borgerne én samlet indgang til det
akutte system. Borgerne i Region Hovedstaden vil således ikke længere skulle ringe 1813
men 1-1-3. I livstruende situationer skal borgerne fortsat ringe 1-1-2.

I tilfælde af alvorlig, akut sygdom eller skade er det afgørende, at den syge eller
tilskadekomne hurtigt får professionel hjælp. Opkald til 1-1-2 vedrørende akut sygdom og
ulykker viderestilles derfor til 1-1-2 AMK-Vagtcentralen, der er bemandet med
sygeplejersker og paramedicinere. En paramediciner er en specialuddannet
ambulancebehandler med kompetence til at yde akut livreddende behandling. Ved behov
sendes ambulance og akutlægebil.
Foruden de akutte livreddende kørsler er Region Hovedstadens Akutberedskab ansvarlig
for disponering, drift og vedligehold af Babylancen, der er specielt designet til at
transportere svært syge børn og deres familier, når de skal have højt specialiseret intensiv
behandling på Rigshospitalet. Babylancen står klar til udrykning hele døgnet året rundt.
Den bemandes af Rigshospitalets neonatale transporthold og Akutberedskabets
specialuddannede paramedicinere.
Regionens AMK-Vagtcentral varetager endvidere planlægning og disponering af den
liggende såvel som den siddende sygetransport.
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Et fokusområde er ’hurtigere hjælp ved hjertestop’. Her arbejder regionens akutberedskab
på flere niveauer for at hjælpe borgere med hjertestop. Udredningskørsler benyttes altid
ved mistanke om hjertestop. Herudover er der etableret en Hjerteløberordning, hvor
frivillige hjerteløbere alarmeres via Region Hovedstadens vagtcentral samt First
Responders, hvor regionen har indgået aftale med en række beredskabsmyndigheder.
Sundhedsberedskab
Ved hændelser, hvor der er behov for at iværksætte et særligt sundhedsberedskab,
herunder henvendelse fra centrale myndigheder, vil regionens AMK-vagtcentral
koordinere opgaverne internt og i forhold til eksterne samarbejdspartnere. Regionen har
udarbejdet en sundhedsberedskabsplan, der skal gøre det muligt hurtigt og effektivt at
koordinere og løse regionens opgaver i relation til patientbehandling både præhospitalt og
på det enkelte hospital. Nærmere oplysninger om regionens sundhedsberedskab kan ses i
rapporten: ’Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan’ fra 2017.

Der er som supplement til regionernes præhospitale beredskaber (den indsats, der
varetages uden for hospitalerne) etableret en tværregional akutlægehelikopterordning, der
skal bidrage til, at akut syge borgere med livstruende symptomer, der er bosat eller
opholder sig langt fra specialiserede hospitaler, sikres hurtig adgang til præhospital
speciallægebehandling.
Den daglige drift af organisationen ledes af Region Midtjylland.

Borgere og pårørende der har behov for øjeblikkelig psykiatrisk hjælp, kan henvende sig
på en af regionens døgnåbne psykiatriske akutmodtagelser, jf. afsnit 6.8 Region
Hovedstadens Psykiatri.
Det er ikke nødvendigt at ringe først, men Akuttelefonen 1813 kan rådgive om det rette
tilbud til borgerne, herunder viderestille til 1-1-2 AMK-Vagtcentralen ved behov.
1-1-2 AMK-Vagtcentralen kan ved behov sende en ambulance, det psykiatriske
akutberedskab eller sociolancen, jf. nedenstående beskrivelser.
Det psykiatriske akutberedskab er et særligt tilbud til de borgere, der har behov for
psykiatrisk akuthjælp. Det psykiatriske akutberedskab opererer i tidsrummet kl. 16 til 08
på hverdage samt hele døgnet i weekender og på helligdage. Akutberedskabet består af et
køretøj med en paramediciner og en psykiater, der kan sendes ud til psykisk syge - ofte
selvmordstruede borgere.
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Borgere eller pårørende kan kontakte enten Akuttelefonen 1813 eller 1-1-2 AMKVagtcentralen. Det er 1-1-2 AMK-Vagtcentralen, der vurderer, om det psykiatriske
akutberedskab skal aktiveres. Bliver det aktiveret, afgør den vagthavende psykiater, hvad
der videre skal ske.
Sociolancen er et supplerende tilbud til socialt udsatte borgere i Københavns Kommune,
der primært har brug for en socialfaglig indsats. Sociolancen består af et køretøj med en
socialfaglig medarbejder fra Københavns Kommunes Socialforvaltning og en
paramediciner eller ambulancebehandler fra enten Region Hovedstadens Akutberedskab
eller Hovedstadens Beredskab. Sociolancen kan tilkaldes gennem 1-1-2 opkald, og kører
hver dag fra kl. 11.00-23.00

På hospitalerne foregår den akutte indsats i dag på tre niveauer, alt efter hvilket behov den
enkelte patient har: Traumecenter, akutafdeling og akutklinik.
Regionens traumecenter ligger på Rigshospitalet og er en specialiseret akutafdeling. Her
modtages svært tilskadekomne patienter samt kritisk syge patienter, som kræver speciel
indsats og samarbejde med mange diagnostiske og kliniske specialer på højt specialiseret
niveau. Akutafdelingerne er placeret på akuthospitalerne. Her kan modtages alle akut syge
eller tilskadekomne patienter både til ambulant behandling og indlæggelse. Både
traumecenter og akutafdelinger har åbent døgnet rundt.
Akutklinikkerne er enten placeret på hospitalsmatrikel i fysisk tilknytning til en medicinsk
sengeafdeling med deraf mulighed for indlæggelse eller i sundhedshus uden mulighed for
indlæggelse. Akutklinikker i tilknytning til sundhedshus kan alene modtage patienter
henvist med mindre skader og akut almen medicinsk sygdom, dvs. sygdom der i dagtid
varetages af praktiserende læger. På hospitalsmatrikler, hvor der både er akutklinik og
medicinske senge, modtages endvidere akut syge intern medicinske patienter. Der
visiteres dog til akutafdeling, hvis der kan være tale om mere alvorlig sygdom.
Akutklinikkerne har åbent i dag- og aftentimerne.
Akut behandling af medicinsk sygdom hos børn under 12 år er samlet i et børnespor i
akutafdelingerne. Børn under 12 år med mindre skader behandles både på akutafdelinger
og akutklinikker.

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Punkt nr. 10 - Ny Hospitalsplan 2025 i høring
Bilag 9 - Side -65 af 76

Det nære sundhedsvæsen skal styrkes i de kommende år. Baggrunden er, at der bliver
flere ældre borgere i regionen, og at der er flere borgere, som lever med flere kroniske
sygdomme eller med samtidig psykisk og somatisk sygdom. Disse borgere har i dag
typisk forløb både i kommunen, hos praktiserende læge, på hospitalet og/eller i
psykiatrien, og de mange kontakter øger risikoen for usammenhængende forløb.
Derfor arbejder regionen for at sikre sammenhæng i patientforløbene, og at patienter skal
modtage mere behandling væk fra hospitalerne, når dette er muligt. Af hensyn til
patienterne skal den tid, de er væk fra hjemmet i forbindelse med sygdom samtidig
minimeres, hvis det er fagligt velbegrundet.

For at udnytte kapaciteten bedst muligt og give mest mulig sundhed til borgerne er det
afgørende med et stærkt samarbejde mellem de praktiserende læger, kommunerne og
hospitalerne.
Et væsentligt element i omstillingen til mere nærhed er en løbende vurdering af, om
behandlingen kan foregå på et lavere effektiviserings- og omsorgsniveau. Det kan fx være
at gå fra indlæggelse til ambulant behandling, fra ambulant behandling til telemedicin
eller behandling i praksissektoren eller kommunen.
Denne bevægelse understøttes yderligere af, at nærhedsfinansiering i de kommende år vil
erstatte den aktivitetsbaserede styring. Med den ny styringsmodel, i aftalen om
regionernes økonomi for 2019, ændres det nuværende fokus på sygehusaktivitet til
bredere mål, der understøtter sammenhæng og omstilling af behandlingen af mennesker
med kroniske sygdomme og ældre medicinske patienter fra hospitalerne til tilbud tættere
på patienten.
Praktiserende læger
Hovedparten af de indledende kontakter til det regionale sundhedsvæsen modtages af de
praktiserende læger, hvoraf en mindre andel henvises videre til hospitalerne.
Praktiserende læger, speciallægepraksis og den øvrige praksissektor varetager en del
patientforløb i fællesskab med hospitalerne. For en række kroniske sygdomme
struktureres samarbejdet mellem de praktiserende læger, behandlere i kommunerne og
hospitalerne om udredning og behandlingsforløb. De praktiserende læger er i disse forløb
tovholder på tværs af sektorerne og er patientens faste kontakt til sundhedsvæsenet.
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De praktiserende læger skal som følge af Overenskomst om almen praksis 2018 varetage
behandlingen af størstedelen af patienterne med KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom)
og type 2-diabetes. I fremtiden vil flere patientgrupper derfor have forløb i almen praksis i
stedet for på hospitalet. Formålet hermed er at sikre bedre ressourceudnyttelse i det
samlede sundhedsvæsen, færre henvisninger til specialiseret niveau på hospitalerne samt
mere sammenhængende patientforløb og nærhed for patienten. Det kræver, at der er de
nødvendige kompetencer og den nødvendige kapacitet hos de praktiserende læger, samt at
hospitalerne i højere grad understøtter dem med faglig rådgivning.
Kommunerne
Kommunerne løser sammen med de praktiserende læger de sundhedsopgaver, hvor der
ikke kræves specialistkompetencer og den tværfaglighed eller det udstyr, som findes på
hospitalerne. Det gælder især i forhold til børns sundhed og patienter med kroniske
sygdomme samt ældre medicinske patienter. Fx varetager kommunerne mange af de
forebyggende indsatser, der tilbydes til mennesker med fx KOL eller type 2-diabetes.
Kommunerne er også i gang med at implementere kvalitetstandarder for kommunale
akutfunktioner i hjemmesygeplejen, så de er rustet til at kunne håndtere patienter, der har
brug for en særlig indsats fra kommunen enten for at undgå en indlæggelse eller i
forlængelse af en hospitalsindlæggelse. Flere kommuner har de seneste år også etableret
fælleskommunale specialiserede sygeplejeteams med det formål at styrke de sygefaglige
kompetencer lokalt og forebygge unødvendige ind- og genindlæggelser.
Den overordnede politiske ramme for det tværsektorielle samarbejde om sundhed aftales i
regi af Sundhedsaftalen. Der er udarbejdet en ny sundhedsaftale for perioden 2019–2022,
som har særligt fokus på samarbejdet om sundhed i forhold til:




Ældre borgere og borgere med kronisk sygdom
Mennesker med psykisk sygdom
Børn og unge

Aftalen forventes at blive en fokuseret og dynamisk aftale, hvor der løbende gennem
aftaleperioden vil være mulighed for at arbejde med de områder, hvor der er størst behov
for at udvikle det tværsektorielle samarbejde. Sundhedsaftalen stiller konkrete krav til
opgaver og indsatser på hospitalerne, og aftalen har dermed også en tæt kobling og
betydning for hospitalsplanlægningen.

Der udvikles løbende nye behandlingsformer og teknologiske muligheder, der sammen
med nye samarbejdsformer mellem patienter, kommuner og de praktiserende læger kan
være med til at flytte mere behandling til det nære sundhedsvæsen og dermed tættere på
borgeren.
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Nære sundhedstilbud kan være, at hospitalerne varetager opgaver i patientens hjem eller
nærmiljø fx gennem telemedicinske løsninger, der gør det muligt for patienterne at blive
tilset uden at skulle møde op på hospitalet. For eksempel tilbydes regionens borgere med
svær KOL et telemedicinsk forløb, hvor patienterne via en skærm i eget hjem kan deltage
i træning. Grundet patientgruppens helbredstilstand kan det være vanskeligt fysisk at
møde frem til træning, men med det telemedicinske træningsforløb, som giver lige adgang
for alle borgere, kan patienterne opnå en bedring af deres fysiske og psykiske tilstand og
eventuelt undgå ekstra indlæggelser. Med tilbuddet er der også mulighed for via skærmen
at tale med en hospitalspræst eller deltage i patientundervisning, rygestopkursus og
kostvejledning. Desuden kan opgaver løses af praktiserende læger eller i kommunerne i
tæt samarbejde med hospitaler frem for på hospitalet.
Sundhedshuse
Region Hovedstaden har sammen med kommunerne og de praktiserende læger udarbejdet
en vision for fælles sundhedshuse. Visionen opfordrer til lokal dialog om eventuel
etablering af fælles sundhedshuse.
Visionen er, at fælles sundhedshuse bidrager til:




Et stærkt nært sundhedsvæsen, som medvirker til, at borgerne oplever høj kvalitet
og øget sammenhæng i indsatsen
Bedre udnyttelse af ressourcerne og en større fleksibilitet i opgavevaretagelsen på
tværs af sektorer
Let og lige adgang til praksissektoren og hospitalsydelser der, hvor det er en
udfordring

Regionen er aktuelt engageret i etablering eller drift af fire fælles sundhedshuse,
henholdsvis i Helsingør, Frederikssund, Ishøj og Huset for Psykisk Sundhed i København.
Mange kommuner i hovedstadsregionen har egne sundhedshuse, hvor de kommunale
opgaver med forebyggelse, genoptræning og rehabilitering foregår. Som led i udviklingen
af det nære sundhedsvæsen vil Region Hovedstaden gerne understøtte et tættere
samarbejde omkring de eksisterende kommunale sundhedshuse.
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Formålet med hospitalsplanerne for Region Hovedstaden har været at give en langsigtet
ramme for udviklingen af det regionale sundhedsvæsen. Hvert år tager regionsrådet
stilling til, om det er nødvendigt at ændre i den gældende hospitalsplan, så den lever op til
de krav og forventninger, der stilles af patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle.
Hospitalsplanen er løbende blevet revideret i takt med, at ændringer har været fagligt eller
økonomisk nødvendige.
De første hospitalsplaner fra 2007 satte retningen for den omstilling og udvikling, der er
sket siden dannelsen af regionen. Her blev grundstenene for hospitalsstrukturen og
opgavefordelingen mellem hospitalerne lagt. Regionen blev endvidere inddelt i fire
planområder, der fortsat udgør grundlaget for bæredygtige akuthospitaler og psykiatriske
centre.
Som det ses på nedenstående tidslinje er der ca. hver 4. år blevet vedtaget en ny
hospitalsplan for regionen.

De overordnede linjer i de første hospitalsplaner blev videreført med Hospitals- og
Psykiatriplan 2020 fra 2011 og senere med Hospitalsplan 2020 fra 2015. Der har i
planerne været et vedvarende fokus på at sikre et regionalt sundhedsvæsen, der er
kendetegnet af udvikling, høj faglig kvalitet i behandlingen samt stærke og toneangivende
faglige miljøer.
Med hospitalsplanerne er der sket en række større ændringer i regionens hospitalsstruktur.
Fx er nær- og områdehospitalerne blevet fusioneret til fire store akuthospitaler, der kan
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behandle de almindeligt forekommende sygdomme i nærheden af borgeren. Der bygges
nye akutafdelinger, der bliver akuthospitalernes samlede indgang for borgere med akut
sygdom.
Der er løbende ændret i organiseringen af behandlingstilbud til borgerne, fx
sammenlægning af hospitalsafdelinger og psykiatriske funktioner med henblik på at
styrke den faglige kvalitet i behandlingen og at give et bedre grundlag for forskning og
udvikling. Samtidig er der af hensyn til nærhed i behandlingen etableret fx udgående
hospitalsfunktioner og sundhedshuse tæt på borgerne.

Indeværende hospitalsplan afløser Hospitalsplan 2020, der blev vedtaget af regionsrådet i
2015. Formålet med ændringerne i Hospitalsplan 2020 var samlet set at understøtte, at
regionen fortsat kunne levere behandling af høj faglig kvalitet og sammenhæng i
patientforløb. Det betød, at opgavefordelingen mellem hospitalerne blev tilpasset, blandt
andet for at understøtte mulighederne for effektiviseringer i årene frem.
Store dele af hospitalsplanen er blevet gennemført, men en fuld realisering af planen
afventer nye hospitalsbyggerier, der ibrugtages i de kommende år. Først når byggerierne
står færdige, kan den fulde effekt af nye akutafdelinger opnås.
Nedenfor er en status over de ændringer, som er gennemført på baggrund af Hospitalsplan
2020:


Kvinde-barn sygdomme
Optageområder for kvinde-barn sygdomme (fødsler, kvindesygdomme og børneog ungesygdomme) er primo 2017 ensrettet.



Brystkirurgi
Regionens to brystkirurgiske afdelinger er medio 2017 fusioneret med én
afdelingsledelse. Afdelingen er forankret på Herlev og Gentofte Hospital med
udefunktion på Rigshospitalet. Der vil endvidere ske en fysisk sammenlægning af
brystkirurgien, jf. afsnit 9.2.



Led- og knoglekirurgi
Den kirurgiske behandling af led og knogler på Frederiksberg-matriklen er lukket
i 2016. Behandling af borgere i planområde Byen er nu samlet på Bispebjerg
Hospital og på Herlev og Gentofte Hospital.



Urinvejskirurgi
Den urologiske afdeling på Frederiksberg-matriklen er i 2016 administrativt og
fysisk flyttet til Herlev og Gentofte Hospital. Den urologiske aktivitet i regionen
varetages nu af Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital.
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Gigt, bindevævs- og rygsygdomme
De fire afdelinger for gigt, bindevævs- og rygsygdomme blev primo 2016
organisatorisk samlet til én afdeling; Videncenter for Reumatologi og
Rygsygdomme. Klinikken har primært tilhørsforhold på Rigshospitalet.



Psykiatri
Psykiatrisk Center København og Psykiatrisk Center Frederiksberg er primo 2017
organisatorisk sammenlagt til ét center; Psykiatrisk Center København. For
oplysninger om en fysisk samling af centret henvises til afsnit 9.2.
Psykiatrisk Center Glostrup og Psykiatrisk Center Hvidovre er organisatorisk
sammenlagt primo 2016.

Det er i Hospitalsplan 2020 endvidere vedtaget, at specialiseret håndkirurgi fra hele
regionen samles på Herlev og Gentofte Hospital. Det er efterfølgende i 2016 besluttet at
bibeholde den eksisterende organisering, så funktionen fortsat varetages på
Rigshospitalet, Nordsjællands Hospital og Herlev og Gentofte Hospital. Dette skyldes, at
størstedelen af den specialiserede behandling af lægefaglige grunde kræver samarbejde
med andre funktioner, som fysisk ligger på Rigshospitalet.
Med afsæt i beslutninger i Hospitalsplan 2020 er der endvidere set nærmere på følgende
områder:


Hud-, allergi- og kønssygdomme
Der er udarbejdet en analyse af organiseringen af området for hud-, allergi- og
kønssygdomme. I analysen er forskellige modeller for organisering af området
belyst, og det er i forbindelse med Hospitalsplan 2025 vurderet, at der ikke på
nuværende tidspunkt er tungtvejende faglige grunde til at ændre den nuværende
organisering. Der skal derfor fortsat være to afdelinger for hud- og
kønssygdomme på henholdsvis Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Herlev
og Gentofte Hospital, som fortsat bør styrke samarbejdet om patienterne.



Medicinske afdelinger
Der er i 2016 udarbejdet et oplæg om den samlede kapacitet på det medicinske
område og sammenhængen til indsatser i kommuner og praktiserende læger. Der
er vedtaget en række målsætninger og løsninger for at forbedre den samlede
kapacitet og nedbringe overbelægning på det medicinske område. Fx arbejdes på
at sikre en tæt kobling mellem de medicinske funktioner og modtagelsen af
medicinske patienter i akutafdelinger samt indsatser for at rekruttere og fastholde
personale. Der er vedvarende fokus på at nedbringe overbelægningen.



Kræftbehandling
Med henblik på at sikre kvaliteten i udredning, behandling og senfølger på
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kræftområdet igangsættes en analyse og udarbejdes en ny regional plan for
kræftområdet i Region Hovedstaden, jf. afsnit 9.2.
For nærmere oplysning om baggrund for ændringer, der blev besluttet i Hospitalsplan
2020, henvises til https://www.regionh.dk/hospitalsplan
Udover de organisatoriske ændringer besluttet med Hospitalsplan 2020 er
hospitalsstrukturen også løbende blevet tilpasset. Der er blandt andet givet et løft på
følgende områder:


Oprettelse af Center for Kønsidentitetsforhold
Primo 2019 oprettes et Center for Kønsidentitetsforhold. Centret forankres i
somatikken på Rigshospitalet. Etablering af et center for kønsidentitet skal være
med til at give transkønnede borgere forbedrede og individualiserede udredningsog behandlingstilbud samt skabe ny viden om langtidskonsekvenserne af
behandlingen.



Oprettelse af Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse blev oprettet primo 2018.
Forskningscentret hører under Bispebjerg Hospital og er en fusion af Afdeling for
Klinisk Epidemiologi og Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed.
Formålet med centret er blandt andet at udføre forskning i sygdomsårsager og
forekomst af sygdom samt optimeringer af behandlinger samt modeller for
implementering.



Oprettelse af Center for Komplekse Symptomer
Center for Komplekse Symptomer oprettes primo 2019 og er beliggende under
Socialmedicinsk Center på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Centret skal
varetage udredning og behandling af patienter med svære fysiske symptomer,
som ikke har anden påviselig fysisk eller psykisk sygdom. Centret skal sikre
bedre behandling og afklaring af symptomer for de patienter, som tidligere har
været tilknyttet forskellige hospitalsafdelinger.



Oprettelse af Steno Diabetes Center Copenhagen
Steno Diabetes Center Copenhagen blev oprettet primo 2017, og vil være
beliggende på Herlev Hospitals matrikel, når det nye diabetes center er klar til
ibrugtagning. Centret varetager behandling, forskning, forebyggelse af diabetes
og uddannelse af sundhedspersonale inden for diabetes. Der henvises til afsnit 6.5
for nærmere oplysninger om centrets profil.
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Med Hospitalsplan 2025 videreføres de overordnede linjer i de tidligere hospitalsplaner.
Formålet med hospitalsplanen er at sikre, at regionens borgere også fremover modtager en
behandling af højeste kvalitet. Desuden skal der være sammenhæng i patientforløbene og
nærhed til behandlingen, under hensyntagen til at der skabes mest mulig sundhed for
regionens borgere. Som det fremgår af nedenstående, skal ændringerne primært være med
til at sikre fortsat høj kvalitet og mere sammenhængende patientforløb i hospitalsvæsenet.
I tidligere hospitalsplaner har organisatoriske ændringer været matrikelspecifikke i de
tilfælde, hvor hospitalerne er beliggende på flere matrikler. Koblingen til matrikler
ophæves i denne hospitalsplan, og dermed specificerer hospitalsplanen kun, hvilket
samlet hospital der varetager funktionen.
Nogle af ændringerne forudsætter anlægs- og driftsmidler, som i givet fald skal
tilvejebringes, inden ændringen kan implementeres.


Styrkelse af kvinde-barn området
Oprettelse af Kvinde-Barn-Center på Bispebjerg Hospital
Der oprettes et nyt Kvinde-Barn-Center på Bispebjerg Hospital, der skal skabe
plads til et forventet stigende antal fødsler i de kommende år. Oprettelsen sker i
forbindelse med ibrugtagning af Nyt Hospital Bispebjerg.
Centret vil få plads til ca. 3.500 fødsler om året og vil komme til at bestå af en
fødeafdeling, en børne- og ungeafdeling inkl. afsnit for behandling af nyfødte
samt en afdeling for kvindesygdomme. Med etablering af centret kan Bispebjerg
Hospital – i lighed med regionens ørige akuthospitaler – behandle for kvindesamt børne- og ungesygdomme. Hermed sikres ensartethed på tværs af
akuthospitalerne.
Oprettelse af fødeklinikker
Med henblik på at imødekomme borgernes ønske om mere differentierede
fødetilbud oprettes i 2019 skærmede in-house fødeklinikker for forventede
normale fødsler på regionens fire store fødesteder.
In-house fødeklinikkerne har til formål at imødekomme mange nybagte familiers
ønske om en mindre hospitaliseret fødeoplevelse, hvor der samtidig sikres bedst
mulig patientsikkerhed ved, at fødeklinikken ligger på hospitalet, hvor der ved
behov for akut hjælp kan tilkaldes speciallæge eller den fødende kan flyttes til
fødegang.
Etablering af hjemmefødselsordning
I 2019 etableres en fælles regional hjemmefødselsordning, der erstatter, at hvert
fødested håndterer hjemmefødsler i eget opgaveområde. Der har gennem årene
været en stigning i antallet af hjemmefødsler, og formålet med
hjemmefødselsordningen er at sikre en god og ensartet kvalitet i
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hjemmefødslerne, hvor de jordemødre, der indgår i ordningen, har særlig
interesse og erfaring med hjemmefødsler. Med en regional hjemmefødselsordning
sikres et særskilt vagtberedskab til hjemmefødsler, så jordemødre ikke skal
forlade fødegangen for at betjene en hjemmefødende.
Oprettelse af Center for Reproduktion
Det er ultimo 2018 besluttet at etablere et murstensløst Center for Reproduktion i
Region Hovedstaden. Formålet med centret er at styrke fertilitetsområdet, således
at kvaliteten af behandlingen øges. Centret skal over tid udvide og udvikle
samarbejdet om behandling, uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling til gavn
for kvinder og par på fertilitetsområdet.


Varetagelse af brystkirurgi inkl. mammaradiologi samles på Herlev og Gentofte
Hospital, Gentofte-matriklen
Det blev i Hospitalsplan 2020 besluttet at samle brystkirurgi inklusiv
mammaradiologi (røntgenundersøgelse af brystet) på Herlev og Gentofte
Hospital, Herlev-matriklen. Med Hospitalsplan 2025 samles området på Herlev
og Gentofte Hospital, Gentofte-matriklen. Dette sikrer, at hospitalets samlede
kapacitet kan udnyttes optimalt.



Samling af funktioner i Børne- og Ungdomspsykiatri samt Psykiatri
Samling af senge i børne- og ungdomspsykiatrien
Børne- og ungdomspsykiatriske senge samles på matriklen i Glostrup. Det
betyder, at de eksisterende sengepladser på matriklen i Bispebjerg lukkes.
Herudover vil ambulatorier på Vibeholmsvej (Brøndbyvester) samt enkelte
ambulatorier relateret til sengeafdelingen blive samlet på Glostrup-matriklen.
Ambulatorier på Bispebjerg og i Hillerød fastholdes. Forslaget indebærer, at
matriklen i Glostrup skal udbygges.
Formålet med samlingen er at sikre bedre sammenhæng i forløbene, særligt
mellem akutfunktion og øvrige sengeafsnit. Vurderingen er, at det vil give den
bedst mulige kvalitet. Samtidig vil en samling sikre, at sengefunktionen har en
bedre størrelse i forhold til at sikre en effektiv drift. En samling vil understøtte
gode rammer for indlæggelse af børn og unge med psykiatriske problemstillinger
gennem udendørsarealer, fælles opholdsrum og mulighed for aktiviteter.
Samling af funktioner i voksenpsykiatrien
Psykiatrisk Center København samles på Ny Psykiatri Bispebjerg, bortset fra
ambulante funktioner, som ligger i de enkelte bydele. Hermed samles de
funktioner, som ligger på Rigshospitalet samt Bispebjerg-, Gentofte- og
Frederiksberg-matriklerne. Med Hospitalsplan 2020 blev det besluttet
organisatorisk at sammenlægge Psykiatrisk Center Frederiksberg og Psykiatrisk
Center København. Ændringen i Hospitalsplan 2025 indebærer, at også
funktionerne på Frederiksberg-matriklen flyttes. Forslaget indebærer, at byggeriet
af Ny Psykiatri Bispebjerg udvides.
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Behovet for en samling øges, når de somatiske hospitalsfunktioner fraflytter
Frederiksberg-matriklen i forbindelse med ibrugtagning af Nyt Hospital
Bispebjerg. Det vil betyde, at fx somatisk tilsyn og eventuel anæstesiassistance
skal leveres fra Bispebjerg-matriklen. En samling af funktionerne vil sikre mere
sammenhængende patientforløb uden overflytninger mellem matrikler samt mere
effektiv drift og dermed bedre ressourceudnyttelse.


Nedlæggelse af patienthoteller på akuthospitalerne
Som konsekvens af tidligere beslutninger, blandt andet i aftaler om regionens
budget, vil der ikke være patienthoteller i tilknytning til akuthospitalerne.
Patienthotellet på Herlev og Gentofte Hospital nedlægges i 2019. På
Rigshospitalet vil der fortsat være patienthotel fortrinsvis til gavn for patienter fra
øvrige dele af landet, der modtager specialiseret behandling på Rigshospitalet.
I de senere år opleves en ændring, hvor flere patienter har et højere pleje- og
behandlingsbehov, end de tilbud der findes på patienthotellerne. Det har på den
baggrund ikke været muligt at sikre en tilstrækkelig høj udnyttelse af
patienthotellerne. Denne udvikling forventes at fortsætte, og med lukning af
patienthotellerne kan der opnås en bedre udnyttelse af ressourcerne til gavn for
patienterne.

Herudover er der funktioner, som skal fremmes med Hospitalsplan 2025, samt funktioner
og områder som der skal arbejdes videre med og undersøges nærmere, inden der eventuelt
ændres i den nuværende organisering.


Regional kræftplan
Der udarbejdes en regional kræftplan for Region Hovedstaden, som skal
understøtte en fortsat høj kvalitet i kræftbehandlingen og gode sammenhængende
patientforløb. Der forventes en øget subspecialisering på kræftområdet. Dette
kræver, at kompetencer og viden samles med henblik på at have de nødvendige
kompetencer samt et tilstrækkeligt patientgrundlag. Der vil derfor på sigt være
behov for et endnu tættere samarbejde i regionen.
Kræftplanen skal indeholde en analyse og kortlægning af patientforløbene på
kræftområdet. Som en del heraf skal der ses på regionens samlede kræfttilbud,
herunder også diagnostik, senfølger samt behandlingen af blodsygdomme.
Kræftplanen skal komme med anbefalinger til den fremtidige varetagelse og
organisering af kræftområdet, herunder om der er tilstrækkelig kapacitet.



Ensartet tilbud på alle akutafdelinger
Behandling af infektionssygdomme varetages på alle akuthospitaler. Der er dog
behov for at styrke den infektionsmedicinske funktion på Bispebjerg Hospital i
samarbejde med Rigshospitalet. Infektionstilstande udgør en væsentlig del af alle
akutte indlæggelser, og en øget infektionsmedicinsk tilstedeværelse vil bidrage til
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at sikre triagering (sundhedsfaglig vurdering af hvor akut en patients tilstand er)
og visitering på højt fagligt grundlag.
På alle regionens akuthospitaler, undtagen Amager og Hvidovre Hospital, er der
afdelinger, der kan behandle for hjerne- og nervesygdomme. For at sikre bedre og
hurtigere tilsyn af patienter med symptomer på disse sygdomme på Amager og
Hvidovre Hospital, styrkes den eksisterende tilsynsfunktion fra Rigshospitalet.
Dette skal medvirke til at sikre en mere effektiv vurdering og overflytning af
patienter til afdelinger, der behandler for hjerne- og nervesygdomme.


Flytning af behandling af høresygdomme til Rigshospitalet
Der vil blive set nærmere på, om behandling af patienter med høresygdomme skal
samles på Rigshospitalet. I dag har Rigshospitalet funktioner for høresygdomme
på Bispebjerg Hospital samt Herlev og Gentofte Hospital. Med en eventuel
flytning af høresygdomme kan der frigøres plads på de berørte hospitaler.



Kapaciteten på Nyt Nordsjællands Hospital og udnyttelse af den samlede
sengekapacitet i regionen
Regionens fremskrivninger af hospitalsaktivitet viser, at der samlet set er
tilstrækkelig antal senge på regionens hospitaler til at rumme den forventede
aktivitetsudvikling frem til 2025, jf. afsnit 4.1.
Der forventes en aldrende befolkning især i planområde Nord, der indebærer, at
der bliver flere ældre borgere med fx kroniske sygdomme, som typisk har større
behov for hospitalsbehandling. Når Nyt Hospital Nordsjælland ibrugtages, vil der
være den samme kapacitet til rådighed som på det eksisterende hospital. På den
baggrund vil behovet for sengepladser blive fulgt tæt med henblik på at sikre, at
den fremtidige hospitalsaktivitet kan rummes på Nyt Hospital Nordsjælland.



Sammenhæng mellem retspsykiatriske funktioner
Forud for ibrugtagningen af Ny Retspsykiatri Sct. Hans er der behov for at se på
sammensætningen af den samlede specialiserede retspsykiatriske sengekapacitet,
herunder antallet af intensive og åbne sengepladser. Formålet er at sikre en
sammenhængende indsats og gode fysiske forhold for de retspsykiatriske
patienter, der i dag indlægges på regionsfunktionerne på Psykiatrisk Center Sct.
Hans og Psykiatrisk Center Glostrup.

Der henvises til afsnit 6.9 for en oversigt over den fremtidige opgavefordeling mellem
hospitalerne.
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Til:

Forretningsudvalgets møde den 11. december 2018 – pkt. 7 – Ny
Hospitalsplan 2025 i høring

Ændringsforslag til pkt. 7 – Ny Hospitalsplan 2025 i høring
Stillet af Enhedslisten ved Marianne Frederik (Ø)
”Enhedslisten foreslår, indstillingspunkt 1 ændret til følgende:
1. at godkende, at forslag til Hospitalsplan 2025 sendes i høring i perioden onsdag den 2. januar 2019 – onsdag den 20. marts 2019 (11 uger)
Begrundelse:
Det er et rigtig dårligt tidspunkt at starte en høringsproces op til jul og nytår. Derfor
vil vi foreslå, at høringsprocessen starter i det nye år, gerne med noget medieomtale,
så borgerne bliver opmærksom på det.
Enhedslisten foreslår, indstillingspunkt 2 ændret til følgende:
2. at godkende de beskrevne initiativer for høring af Hospitalsplan 2025, idet
a) Der gives mulighed for korte kommentarer fra de politiske partier, der sendes med i høringen,
b) Den skematiske oversigt over ændringerne medsendes i høringen,
c) Der holdes mindst et offentligt møde om hospitalsplanen, og
d) Forretningsudvalget orienteres om, hvilke aktiviteter der iværksættes for høringen.
Begrundelse:
- For at gøre opmærksom på problemstillinger og dilemmaer, og for at fremme debatten under høringen, vil vi foreslå at partierne får mulighed for at skrive f.eks. 10-15
linjer om hospitalsplanen (1.000-1.300 enheder med mellemrum) eller lignende.
- Det fremgår ikke rigtigt, hvilke initiativer der tages under høringen. Det eneste der
står i bilaget, er en liste over høringsparter.
Der kan f.eks. laves plakater og postkort om høringen af hospitalsplanen, der spredes
på hospitaler og lægepraksis.
Det har tidligere været fremført, at der ikke er de store ændringer, og det derfor ikke
vil give mening, at holde et debatmøde. En mulighed kunne være at holde et offentligt
møde med tilmelding, med en særlig invitation til patientforeninger, hospitalernes brugerråd, og ’andre sammenslutninger’.
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Besvarelse af spørgsmål til forslag til Hospitalsplan 2025
På forretningsudvalgsmøde d. 11. december og regionsrådets møde d. 18. december
2018 forelægges forslag til Hospitalsplan 2025. Christoffer Buster Reinhardt har stillet
følgende spørgsmål til ændringsforslag, der er besvaret nedenfor.
1. I forhold til at flytte brystkræft til Gentofte-matriklen, så synes jeg ikke det
fremgår tydeligt af notatet, hvorfor det nu giver faglig mening - jeg kan forstå
der tidligere har været tale herom, men at det ikke kunne lade sig gøre af faglige årsager. Eneste jeg kan læse mig frem til er, at der bliver nogle lokaler
ledige på Gentofte-matriklen, fordi Riget hjemtager nogle opgaver - men er
det hele forklaringen, og var det også forklaringen dengang, altså pladsmangel?
Det blev i Hospitalsplan 2020 i 2015 besluttet fysisk at samle regionens to
brystkirurgiske afdelinger inkl. mammaradiologi på Herlev og Gentofte Hospital, Herlev-matriklen. Baggrunden for samlingen var at skabe én af Nordeuropas største mammakirurgiske afdelinger, som kunne blive toneangivende inden for udvikling, forskning og uddannelse på det brystkirurgiske område. En
samling af de to brystkirurgiske afdelinger kan bidrage til, at alle regionens
borgere opnår ensartet udredning og behandling af høj kvalitet.
Behandlingen af brystkræft foregår i tæt fagligt samarbejde mellem bryst- og
plastikkirurger, ligesom overvågningen om natten af indlagte brystkirurgiske
patienter varetages af personalet fra Plastikkirurgisk Afdeling. Baggrunden for
at samle specialet på Herlev-matriklen i Hospitalsplan 2020 var, at det her var
muligt at opnå optimal ressourceudnyttelse og skabe de bedste faglige miljøer
for forskning, udvikling og høj kvalitet, fordi de nødvendige tværgående funktioner, herunder mammaradiologi og patologi, allerede var til stede.
En fysisk samling af både bryst- og plastikkirurgien på Gentofte-matriklen er
mulig nu, da Rigshospitalet hjemtager deres øre-, næse, halsfunktion, der frigør operationsstuer på Gentofte-matriklen. Der vil være fysisk tilstedeværelse
af mammaradiologi og patologi i tilknytning til brystkirurgien, jf. bilag 4 vedr.
supplerende oplysninger om fysisk sammenlægning af brystkirurgien til FU-
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sagen. Med øget brug af digital patologi muliggøres nye arbejdsgange og opgavehåndtering, som bevirker, at patologen kan være fysisk til stede på én matrikel og samtidigt digitalt være med i den resterende afdelings analysearbejde
på den anden matrikel. Samtidig er det afgørende, at mammaradiologien er tæt
placeret på den brystkirurgiske funktion. Det vil samlet set sikre sammenhængende og effektive patientforløb til gavn for brystkirurgiske patienter.
En samling af brystkirurgien inkl. tværgående funktioner vil sikre ensartet tilbud og behandling af høj kvalitet for alle regionens borgere, uanset hvilken
matrikel det samles på. Forslaget om fysisk at samle brystkirurgien på Gentofte-matriklen sikrer en optimal udnyttelse af hospitalets samlede operationskapacitet på de to matrikler og understøtter beslutningen om, at Gentofte-matriklen i forhold til operationer skal være regionens elektive hospital. Det skal
samtidig ses i lyset af, at det samlede antal operationsstuer på Herlev-matriklen reduceres ved ibrugtagelse af Nyt Hospital Herlev.
2. Børne- Ungepsykiatrien flyttes fra Bispebjerg til Glostrup. Der står, at det vil
være en fordel økonomisk (hvor meget taler vi cirka om?), og der står også at
det vil gave den recovery-basserede tilgang. Har det betydning for eventuelle
ventetider at flytte det? Hvilke konsekvenser/negative virkninger er der ved en
flytning?
Der er igangsat et nybyggeri af psykiatrien i Glostrup. Såfremt forslaget besluttes, skal byggeriet udvides, så det kan rumme aktiviteten fra Bispebjerg.
De nye rammer vil bl.a. give bedre mulighed for aktivitet, fællesskab i mindre
grupper og at forældre kan overnatte hos deres indlagte børn. Samlingen understøtter således en recovery-orienteret tilgang.
Der er ikke foretaget konkrete beregninger af de økonomiske konsekvenser
ved en samling af senge i børne- og ungdomspsykiatrien i Glostrup. En foreløbig vurdering er, at der ved en samling vil være driftsmæssige besparelser, fx
bedre udnyttelse af lægevagtslag. De bedre rammer muliggør endvidere en lidt
lavere bemanding af sengeafsnittene i ydertimerne. På Bispebjerg er det på
nuværende tidspunkt nødvendigt med en vis ’overbemanding’ om natten, idet
personalet ved alarm skal have mulighed for at forlade afsnittet og assistere på
andre afsnit. Ved en samling af alle sengeafsnit på én matrikel kan behovet for
ekstra personale på stuerne i tilfælde af alarmer reduceres. Desuden forventes
der driftsmæssige optimeringer i forhold til rengøring og levering af kost samt
ophør af lejeudgift til ambulatoriet på Vibeholmsvej,
Det samlede antal senge i børne- og ungdomspsykiatrien vil være det samme
som i dag, og en samling vil ikke i sig selv få betydning for ventetiderne. Ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien vedrører primært ambulant behandling,
og ovenstående driftsmæssige besparelser vil frigøre ressourcer, der potentielt
set kan investeres i øget personale i ambulatorier.
I dag kommer børn og unge fra hele regionen til både Bispebjerg og Glostrup.
Ved en samling vil nogle borgere få længere afstand, mens andre vil få kortere
afstand til udredning og behandling i børne- og ungdomspsykiatrien. Det vil
afhænge af, hvor man bor, og hvilken transportmiddel der anvendes. Børne-
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og ungdomspsykiatrien i Glostrup er placeret tæt på Glostrup St., hvor der er
mange busforbindelser og et kommende stoppested for letbanen.
3. Høreområdet, samle det på færre matrikler. Hvordan hænger det sammen
med den behandling vi har haft i SUND om dette? Mig bekendt er der kun hørebehandling på Hillerød og Riget i dag? Så færre matrikler må betyde én
matrikel, og var det ikke netop det vi ikke ville i SUND, eller er dette noget
andet?
Høreområdet varetages i dag på henholdsvis Nordsjællands Hospital og Rigshospitalet. Rigshospitalet har også funktioner på Bispebjerg Hospital samt
Herlev og Gentofte Hospital (Gentofte-matriklen). Med teksten i hospitalsplanen lægges der op til, at der vil blive set nærmere på, om Rigshospitalets behandling skal samles på hospitalets matrikel, hvilket kan indebære, at Rigshospitalets funktioner på Bispebjerg Hospital og Gentofte-matriklen lukkes.
Den fremtidige varetagelse af høreområdet på Nordsjællands Hospital indgår
ikke i dette arbejde, og området fastholdes således på Nordsjællands Hospital
med forslag til Hospitalsplan 2025.

Besvarelse af spørgsmål til forslag til Hospitalsplan 2025
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Høringsinitiativer ved Hospitalsplan 2025
Forslag til Hospitalsplan 2025 sendes i høring i perioden fra 20. december 2018 – 11.
marts 2019.
I høringsperioden planlægges følgende høringsinitiativer:
• Forslag til Hospitalsplan 2025 udsendes til en lang række eksterne interessenter herunder kommuner, videnskabelige selskaber og faglige organisationer,
jf. bilag 7.
• Derudover sendes hospitalsplanen til alle sundhedsfaglige råd samt hospitalernes medarbejderudvalg, jf. bilag 7.
• Hospitalsplanen vil i høringsperioden ligge på høringsportalen på regionens
hjemmeside, hvor alle interesserede (også dem som ikke får planen tilsendt
via høringslisten, jf. punktet ovenfor) kan indsende høringssvar.
• Udsendelse af pressemeddelelse
• Udarbejdelse af korte film til sociale medier (facebook). I filmene fremhæves
udvalgte ændringsforslag, og der spørges til borgernes holdning hertil. Borgere opfordres til at komme med forslag på høringsportalen.
• Udlevering af postkort på hospitalerne, hvor patienter, pårørende og personale
har mulighed for at lægge et postkort i en postkasse med forslag til hospitalsplanen og tilkendegive deres holdninger.
• Afholdelse af rundbordsmøder med relevante patientforeninger om udvalgte
ændringsforslag.
• Møde om ændringer i psykiatrien med særligt fokus på børn og unge.
• Eventuelt afholdelse af politiske ’pop-ups’, såfremt der er ønske herom. Her
kan politikerne møde borgerne på udvalgte offentlige steder, og spørge ind til
deres holdninger til hospitalsplanen.
Derudover vil administrationen stå til rådighed for at deltage med materiale og oplæg
ved efterspørgsel.
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Uddybning af afsnittet om hospitalsmatrikler i Hospitalsplan 2025
I kapitlet om ’Nyt i Hospitalsplanen 2025’ fremgår det, at koblingen til hospitalsmatrikler ophæves. Dette betyder, at ved ændringer i hospitalsplanen angives det, hvilket
hospital der fremadrettet varetager en given funktion, men det angives ikke, hvilken
matrikel inden for hospitalet funktionen placeres på.
Regionens hospitalsstruktur og overordnede opgavefordeling er fastlagt i hospitalsplanen og er dermed politisk besluttet. Med Hospitalsplan 2020 blev hospitalerne fusionerede til de fire akuthospitaler, der leverer hospitalsydelser til borgere bosiddende i
hospitalets planområde. Hospitalsprofilerne i hospitalsplanen giver en overordnet
ramme for opgavevaretagelsen i det enkelte planområde, som de enkelte akuthospitaler har ansvaret for. Siden Hospitalsplan 2020 har profilerne ikke specificeret, hvilken
hospitalsmatrikel en given funktion varetages på, og ophævelsen af koblingen til hospitalsmatrikler ligger i forlængelse heraf.
Med ophævelsen sikres hospitalsdirektionerne råderum og fleksibilitet til at flytte
funktioner mellem hospitalets matrikler for at sikre den bedst mulige varetagelse af
funktioner og en optimal anvendelse af ressourcerne. Det giver direktionerne mulighed for at flytte funktioner mellem hospitalsmatrikler. Et tænkt eksempel kunne være
at flytte neurofysiologi (som foretager fysiologiske undersøgelser af nerve- og muskelfunktionen) mellem Rigshospitalets matrikler på Blegdamsvej og Glostrup.
Hospitalsplanen fastlægger dog placeringen på specifikke matrikler af udvalgte funktioner, fx hvor der er akutklinikker og medicinske senge i tilknytning hertil. Hvis hospitalerne på disse områder ønsker ændringer i hospitalsstrukturen og den overordnede
opgavefordeling, skal det vedtages af regionsrådet. Herudover er det fastlagt i Sundhedsstyrelsens specialeplan, hvilke hospitaler der må varetage specialiseret behandling
og på hvilke specifikke matrikler.
Når der foretages væsentlige ændringer i opgavevaretagelsen imellem hospitalsmatrikler, som fx har betydning for hvor borgerne behandles, vil regionsrådet blive orienteret
om dette forud for ændringen, og dette vil blive understreget overfor hospitalsdirektionerne.
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Ændringer i Hospitalsplan 2025
På møde i forretningsudvalget d. 11. december 2018 om høring af udkast
til Hospitalsplan 2025 blev det foreslået at lave nogle ændringer i høringsudkastet forinden regionsrådets behandling af sagen d. 18. december
2018. Nedenstående er en status på, hvad der er ændret i Hospitalsplan
2025 siden forretningsudvalgets behandling heraf.
Følgende er tilrettet:
• Kapitlet om Nyt i Hospitalsplanen er flyttet frem (fra kapitel 9 til kapitel 3)
• Kort er blevet tilføjet i afsnit om akutstruktur på s. 72

Følgende foreslås ikke tilrettet:
• Der er ikke tilføjet en linje om akutklinikker under kapitlet om byggeri, da afsnittet vedrører nybyggeri og ombygninger

Følgende skulle undersøges nærmere:
• Formuleringen om Sundhedshus i Ishøj er kvalitetstjekket. I kapitlet
’Det nære sundhedsvæsen’ står, ’Regionen er aktuelt engageret i
etablering eller drift af fire fælles sundhedshuse, henholdsvis i Helsingør, Frederikssund, Ishøj og Huset for Psykisk Sundhed i København’. Det foreslås, at sætningen ikke ændres, da Sundhedshuset i
Ishøj er et kommunalt læge- og sundhedshus, som huser praktiserende læger, psykiatrifunktion under regionen og tre kommunale
sundhedstilbud. Psykiatriens opsøgende team - som allerede var lokaliseret i bygningen – ligger nu sammen med de øvrige sundhedstilbud i læge- og sundhedshuset.

På baggrund af forretningsudvalgets drøftelse af høringsinitiativer er der
udarbejdet et baggrundsnotat om initiativer i høringsperioden.
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