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Med budgetaftalen for 2018 er der indgået aftale om, at der på fertilitetsområdet i samarbejde med de faglige miljøer påbegyndes et arbejde med den strategiske udvikling og organisering af fertilitetsområdet, med henblik på at øge kapacitet og specialets styrkeposition samt rekruttering. Derfor har der været nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme
med anbefalinger til en fremtidig strategi for fertilitetsområdet.
I forbindelse med arbejdet er der gennemført fokusgruppe interview med 24 patienter,
som er en kvalitativ undersøgelse af, hvad det er for behov og ønsker, patienterne har til
fertilitetsbehandling.
Arbejdsgruppen har drøftet de principper, der bør ligge til grund for behandlingen af barnløshed i Region Hovedstaden og lægger særlig vægt på lighed og individuel behandling.
Infertilitet er en sygdom, som bør behandles på lige fod med andre sygdomme, og fertilitetspatienter er som andre patienter forskellige, og bør behandles individuelt og ud fra den
enkeltes behov.
Rammerne for fertilitetsbehandlingen, der i stor udstrækning er fastlagt i lovgivningen,
varetages i offentligt regi på regionens fire fertilitetsklinikker samt i gynækologisk speciallægepraksis. Derudover varetages fertilitetsbehandling også på private klinikker. De
største udfordringer på fertilitetsområdet er, dels lange ventetider til fertilitetsbehandling,
dels et stigende antal kvinder som følge af, at antallet af kvinder i den fødedygtige alder er
stigende. Dermed øges presset på behandling for barnløshed.
Arbejdsgruppen finder herudover, at der er en række udfordringer som udspringer af lovgivningen og kulturelle og samfundsmæssige forhold, som det vil være relevant at rejse
politisk nationalt og regionalt.
De unge i dag ønsker børn for sent i livet, og det har den konsekvens, at frugtbarheden
falder, og at der med stigende alder følger sygdomme, som påvirker evnen til at få børn.
Der er således et presserende behov for tiltag til forebyggelse af barnløshed i Danmark, en
forebyggelse der både menneskeligt og økonomisk vil være en gevinst.
Når kvinden/parret kommer i fertilitetsbehandling, sker der forskelsbehandling i forhold
til andre patientgrupper, fordi der kun gives hjælp til ét barn. Det afviger fra eksisterende
praksis i sundhedsvæsenet, hvor en kvinde kan føde flere gange eller få behandlet et
brækket ben mere end gang.
I henhold til gældende praksis har kvinden/parret ret til tre forsøg med reagensglasbehandling. Arbejdsgruppen foreslår at udvide behandlingsforsøget fra tre og op til seks forsøg. Med de eksisterende tre behandlingsforsøg er succesraten for at føde et barn 64 %,
med op til seks behandlingsforsøg skønnes succesraten at være 83 %. Hermed vil kvin-
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der/par i fertilitetsbehandling, i højere grad blive ligestillet med andre somatiske behandlingstilbud, hvor den lægefaglige vurdering er afgørende for omfanget af behandlingstilbuddet.
Ændringer i lovgivningen om sæddonorer med mulighed for ikke-anonym donor samt
kompensation til kvinder, der donerer æg har medført betydeligt stigende udgifter. Arbejdsgruppen foreslår, at der tilføres ressourcer til fertilitetsklinikkerne alternativt, at principperne for anvendelse af inseminationsbehandling med donorsæd på de offentlige fertilitetsklinikker harmoniseres med gældende praksis for inseminationsbehandling med donorsæd i speciallægepraksis.
Problemstillingerne om flere end tre behandlingsforsøg er en årelang praksis, mens reglerne om ikke-anonym sæddonor og honorering af ægdonorer samt retten til kun ét barn er
fastlagt i lovgivningen. Det er derfor udfordringer, der bør rejses politisk via Danske Regioner.
For en fremtidig strategi for fertilitetsområdet i regionen anbefaler arbejdsgruppen, at den
nuværende organisering opretholdes, og at der etableres et murstensløst samarbejde mellem de fire fertilitetsklinikker ved:
”Region Hovedstadens Reproduktionsmedicinske Center
Fertilitetsklinikkerne: Herlev, Nordsjælland, Hvidovre og Rigshospitalet”
Der er således ønske om, at der sker et fortsat, men også udvidet samarbejde om behandling, uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling på fertilitetsområdet, som kan bidrage til
synergi på området. En styrkelse af disse elementer er nødvendige, hvis visionen om patientudredning og behandling i verdensklasse, skal indfries.
Det reproduktionsmedicinske center skal over tid udvikle samarbejdet om kapacitet fx ved
en mere struktureret visitation og øget kapacitet til ægudtagning. Der skal arbejdes med
kvalitet for bedre monitorering og større patientsikkerhed herunder fælles vejledninger, og
der skal udvikles én fælles APP og hjemmeside. Rekruttering af personale skal styrkes, og
fælles uddannelse og udveksling af personale skal øges.
Via det reproduktionsmedicinske center styrkes samarbejdet om forskning til gavn for patienterne. Fertilitetsklinikkerne har gennem flere år sat forskning på verdenskortet, og det
er en forskning, der har medvirket til, at der i dag tilbydes en mere mild og sikker behandling. Region Hovedstaden er internationalt anerkendt og ligger forskningsmæssigt blandt
top 10 i Europa. Derfor er det også afgørende, at forskningssamarbejdet fortsætter, også
når det EU finansierede projekt ”ReproUnion” ophører med udgangen af 2018. Endelig
skal det reproduktionsmedicinske center samarbejde omkring den sundhedsmæssige forebyggelse, der er i relation til sygdom og ufrivilligt barnløse.
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Med budgetaftalen for 2018 er der indgået aftale om, at der på fertilitetsområdet i samarbejde med de faglige miljøer påbegyndes et arbejde med den strategiske udvikling og organisering af fertilitetsområdet, med henblik på at øge kapacitet og specialets styrkeposition samt rekruttering.
På den baggrund er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til en
fremtidig strategi for fertilitetsområdet. Arbejdet, der er afsluttet i september 2018, skal
ses i sammenhæng med revision af Hospitalsplanen.
I arbejdsgruppen har deltaget ledelses- og faglige repræsentanter fra hospitalerne,
Sundhedsfagligt Råd for Gynækologi og Obstetrik, Enhed for Praksisoverenskomster
samt Enhed for Hospitalsplanlægning, jf. kommissoriet i bilag 1.

I forbindelse med arbejdsgruppens arbejde er der ved fokusgruppe interview gennemført
en kvalitativ undersøgelse af patienters behov ved fertilitetsbehandling jf. bilag 2. Her
deltog 24 patienter fra regionens fire fertilitetsklinikker. Der deltog både solomødre og
par i fertilitetsbehandling, nuværende og tidligere patienter samt kvinder og mænd med
varierende alder.

Det, der er vigtigt for patienter i fertilitetsbehandling varierer alt efter, hvem de er som
individer, og hvor langt de er i deres behandlingsforløb. Der er imidlertid en række fælles
behov:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ventetiden skal afkortes væsentligt, og der skal helst ikke være ventetid
Grundig udredning allerede fra starten af behandlingsforløbet
Ingen afvisning når kvinden/parret er klar til udtagning af æg eller oplægning af
æg
Manglende professionel støtte til psykiske og følelsesmæssige aspekter af behandlingen
Etablering af netværksgrupper for patienter i fertilitetsbehandling
Skræddersyet og individuelt tilrettelagt behandlingsforløb
Personalet skal være lydhør overfor patienternes ønsker og tid til at tale om behandlingsplan
Der efterlyses kontinuitet og kendt personale
Nærhed er afgørende for nogle, andre vægter kompetent og specialiseret personale
Bedre tilgængelighed til fertilitetsklinikkerne fx udvidet telefon- og åbningstid og
ingen sommerferielukning
Der er ønske om flere end tre behandlingsforsøg og ret til mere end ét barn
Behov for støtte efter fertilitetsforløbet

Nogle af behovene er allerede adresseret i denne rapport, andre af behovene er nye og vil
indgå i arbejdet med den fremtidige strategi.
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WHO definerer infertilitet som en sygdom i det reproduktive system, der er defineret ved
manglende klinisk graviditet efter 12 måneder eller mere med regelmæssigt ubeskyttet
seksuelt samliv.
Nedsat frugtbarhed er jf. figuren en af de mest udbredte kroniske sygdomme blandt 25 til
44-årige. Ufrivillig barnløshed har alvorlige personlige konsekvenser for den enkelte, og
mellem 16 og 26 % af alle der ønsker at få børn, vil opleve problemer med at få dem. Stadigt flere bliver ramt af nedsat frugtbarhed, fordi de ønsker børn i en sen alder og på
grund af livsstil og miljøpåvirkninger.

Arbejdsgruppen har drøftet de principper, der bør ligge til grund for behandlingen af barnløshed i Region Hovedstaden og lægger særlig vægt på lighed og individuel behandling.
Der skal være lige adgang til fertilitetsbehandling, fordi;
•
•
•

Infertilitet er en sygdom, som bør behandles på lige fod med andre sygdomme
Retten til at få mere end ét barn bør være ens uanset om kvinden går i behandling
i speciallægepraksis eller på hospital
Der bør være ens regler for egenbetaling af donorsæd.

Fertilitetsbehandling skal være individuel, fordi;
•
•

Fertilitetspatienter er som andre patienter forskellige, og bør behandles individuelt og ud fra den enkeltes behov
Nogle kvinder vil have gavn af flere end tre reagensglasbehandlinger, beslutning
herom bør bero på en lægefaglig vurdering
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Rammerne for fertilitetsbehandling i regionerne er fastlagt i Lov om assisteret reproduktion fra 1996. Det fremgår af loven, at den gælder i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v., der foretages af en sundhedsperson eller under en sundhedspersons
ansvar. Loven fastlægger, hvilke befolkningsgrupper der kan få fertilitetsbehandling, og
hvilke behandlingsformer der skal tilbydes.
Aldersgrænse for fertilitetsbehandling
Assisteret reproduktion må ikke finde sted, hvis kvinden er ældre end 45 år. I Region Hovedstaden og Region Sjælland har aldersgrænsen for fertilitetsbehandling på hospitalerne
været fastsat til 40 år. Aldersgrænsen er begrundet med, at behandlingen har bedst effekt i
forhold til yngre kvinder, og at man af ressourcemæssige hensyn må prioritere yngre
kvinder frem for ældre kvinder.
I Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark er aldersgrænsen 41 år.
Sundhedsministeren har i april 2018 udtrykt, at det er hensigtsmæssigt med ensartethed i
regionerne, og derfor har bestyrelsen i Danske Regioner netop besluttet en ens aldersgrænse på 41 år i alle regioner.
Tre reagensglasbehandlinger
Det har været en mangeårig praksis i det offentlige sygehusvæsen, at der tilbydes maksimalt tre behandlinger med oplægning af befrugtede æg (reagensglasbefrugtning). Hvis der
er overskydende æg kan de fryses ned, og kvinden kan inden for 5 år få oplagt de frosne
befrugtede æg. Yderligere fertilitetsbehandling kan kun ske på privatklinik for egenbetaling. Med en gennemsnitsalder hos fertilitetspatienter på 33 år og en dermed reduceret
graviditetschance per cyklus, er tre behandlinger hos mange par, ud fra en lægefaglig vurdering, ikke et tilstrækkeligt behandlingstilbud.
Tilbuddet om tre behandlinger samt ovennævnte aldersgrænse afspejler de accepterede
vilkår for behandlingstilbuddet i det offentlige sygehusvæsen. Det fremgår af lovens bemærkninger, at efter folketingets opfattelse er denne mangeårige praksis (fra amterne) en
god rettesnor for indsatsen i det offentlige sygehusvæsen.
Kun ret til ét barn
Det fremgår også af loven, at der på de offentlige fertilitetsklinikker kun må ydes behandling med assisteret reproduktion til enlige kvinder, der ikke har børn, og par, der ikke har
fælles børn. Sammenholdt med andre patientgrupper forskelsbehandles patienter med reproduktionssygdomme. Reproduktionssyge patienter behandles på baggrund af en medicinsk indikation. Men hvis de får ét barn bliver de efterfølgende, trods fortsat eksisterende
sygdom, afvist til offentligt betalt fertilitetsbehandling til barn nummer to. Det afviger fra
den eksisterende praksis i det danske sundhedsvæsen, hvor en kvinde kan føde flere
gange, få flere provokerede aborter og kan få behandlet et brækket ben mere end en gang.
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Frit valg
Der er frit valg på fertilitetsområdet og kvinderne kan selv vælge klinik såvel i egen region som i hele landet. Patienterne har imidlertid ikke ret til udredning og behandling indenfor 30 dage, og dermed er der heller ikke mulighed for at benytte udvidet frit sygehusvalg, når ventetiden overstiger 30 dage.

I Region Hovedstaden er der, jf. kortet, en fertilitetsklinik i hvert af de fire planlægningsområder på Nordsjællands Hospital, Herlev Hospital, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet. Patienter på Bornholm hører under Rigshospitalet. I planlægningsområde Nord er der
samarbejde mellem Nordsjællands Hospital og Rigshospitalet således, at udredning og
hormonstimulation af Nordsjællands patienter foregår på fertilitetsklinikken på Nordsjællands Hospital, mens patienterne får udtaget æg, oplagt befrugtede æg og frosset overskydende æg på Rigshospitalet.
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Fertilitetsområdet har gennem tiden ændret sig fra et tilbud om fertilitetsbehandling til
par, hvor kvinden havde lukkede æggeledere og manden normal sædkvalitet til i dag, hvor
der er tale om et reproduktionsmedicinsk område, der inkluderer både assisteret reproduktion (hjælp til at få børn) samt behandling indenfor en lang række specialiserede områder.
Endelig er hele området omkring sæd- og ægdonation blevet tiltagende komplekst og ressourcekrævende. Samlet fødes omkring 9 % af alle børn i Danmark som et resultat af assisteret reproduktion.
Fertilitetsbehandling på regionens hospitaler
Behandlingstyperne inden for barnløshedsbehandling omfatter:
•
•
•
•

Behandling, hvor der tages æg ud af kvinden (ASP),
Behandling med befrugtede æg, der har været frosset, og som er optøet (FER),
Insemination med mandens sæd (IUI-H),
Insemination med donorsæd (IUI-D).

På Rigshospitalet udføres også en række højt specialiserede behandlinger, der inkluderer
behandling af patienter fra andre regioner.
Antallet af fertilitetsbehandlinger på regionens hospitaler fremgår af figur 1, der viser det
samlede antal behandlinger med ægudtagninger (ASP), behandlinger med oplægning af
fryseæg (FER) samt inseminationer (IUI). Der udføres desuden ca. 60 behandlinger årligt
med udtagning af sædceller fra testiklerne.

Figur 1. Total antal behandlinger
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Kilde: Hospitalernes egne oplysninger
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Det samlede antal behandlinger i 2017 var 4.558, og er faldet fra 2015, hvor der var 4.942
behandlinger. Årsagen til det faldende antal behandlinger skyldes dels nedgang i aktiviteten ved sundhedsplatformens indførelse, dels at sammensætningen af behandlingerne er
ændret, de er blevet mere komplicerede og kræver mere tid at udføre.

Figur 2. Behandlinger (ASP, FER, IUI) fordelt
på klinikker
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Kilde: Hospitalernes egne oplysninger

Figur 2 viser det samlede antal behandlinger med stimulation og ægudtagninger, fryseæg
og inseminationer fordelt på de fire fertilitetsklinikker. Der er lidt forskel på de behandlinger, der foretages på klinikkerne. Alle klinikker foretager insemination og stimulationer til
udtagning af æg. Tre klinikker udtager æg og oplægger befrugtede æg, mens ægudtagning, oplægning af befrugtede æg og frysning af overskydende æg for patienter i Nordsjælland foretages på Rigshospitalet, da Nordsjællands Hospital ikke har laboratorium til
håndtering af æg. Desuden er der to klinikker, der udfører ægdonation, og endelig varetages højt specialiserede funktioner på Rigshospitalet, som der ikke redegøres nærmere for i
denne rapport.
Rigshospitalet har i 2017 foretaget 1.809 behandlinger. På Hvidovre Hospital og Herlev
Hospital er der foretaget henholdsvis 1.244 og 1.176 behandlinger, og på Nordsjællands
Hospital er der foretaget 400 behandlinger i 2017.
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Figur 3. Behandlingsantal fordelt på type
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Kilde: Hospitalernes egne oplysninger

I perioden 2015-2017 er kompleksiteten af behandlingerne på hospitalerne steget, idet der
foretages færre inseminationsbehandlinger (IUI) og flere behandlinger med oplægning af
fryseæg (FER) efter reagensglasbehandling med udtagning af æg (ASP). Det fremgår af
figur 3, at inseminationer med såvel partners sæd som med donorsæd er faldet fra 1.546
inseminationer i 2015 til 1.034 inseminationer i 2017. Antallet af behandlinger med oplægning af fryseæg (FER) er steget fra 1.148 i 2015 til 1.399 i 2017, mens reagensglasbehandling med udtagning af æg (ASP) stort set er uændret i samme periode.
På Rigshospitalet og Herlev Hospital udføres ægdonation, der er stigende, og på Rigshospitalet foretages et stigende antal behandlinger med sortering af æg for genetiske sygdomme, der er en mere kompleks og tidskrævende procedure end almindelig reagensglasbehandling (ASP). For alle hospitalerne er kirurgiske indgreb en integreret del af fertilitetsbehandlingen.
I figur 4 og 5 vises de behandlinger, der foretages flest af fordelt på hver af de fire fertilitetsklinikker. Formålet er at vise, hvor mange flere behandlinger der forventes udført med
de 8 mio. kr. forligspartierne i regionen tilførte fertilitetsområdet i 2017. Midlerne er udmøntet således, at de i 2017 er anvendt til ventelisteafvikling, i 2018 skal de anvendes til
ventelisteafvikling og opbygning af varig kapacitet, og i 2019 og frem skal midlerne anvendes til varig kapacitet.
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Kilde: Hospitalernes egne oplysninger. For ASP og FER foregår hormonstimulering på Nordsjælland, mens
udtagning og oplægning af æg foregår på Rigshospitalet.

I figur 4 og 5 vises antallet af behandlinger for ASP (reagensglasbehandling), FER (behandling med befrugtede frosne og optøede æg), IUI-H (insemination med mandens sæd)
og IUI-D (insemination med donorsæd) foretaget på de fire fertilitetsklinikker i 2017 og i
perioden januar til juli 2018.
Under forudsætning af, at den aktivitet der har været for de fire typer af behandling i perioden januar til juli 2018 fortsætter uændret i resten af 2018, vil der generelt set være en
pæn stigning i aktiviteten, som ligger over aktiviteten i 2017. Undtaget herfra er behandling med ASP på Rigshospitalet og IUI-H på Herlev Hospital, hvor der formentlig vil
være et mindre fald. Samlet set har de midler, der er givet til fertilitetsområdet medført, at
der udføres flere fertilitetsbehandlinger, og at ventetiden er faldende.
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Figur 5. Behandlinger fordelt på type fra
januar til juli 2018
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Kilde: Hospitalernes egne oplysninger. For ASP bemærkes, at 18 ud af 329 behandlinger på Herlev er sket
med donoræg, og for Rigshospitalet at 21 og 79 behandlinger ud af 441 er sket med henholdsvis donoræg og
med efterfølgende ægsortering

Ventetid
Ventetiden til fertilitetsbehandling i regionen varierer mellem hospitalerne jf. tabel 1.
Ventetiden fra henvisning til første behandling ligger fra 4 til 8 måneder. Antallet af kvinder der står på venteliste udgør knap 1000 kvinder i august 2018.
Tabel 1. Ventetid til fertilitetsbehandling
Ventetid i måneder 2018

Nordsjælland
Herlev
Hvidovre
Rigshospitalet

Ventetid fra henvisning til første
behandling
5
5
4-6
8

Hvor mange kvinder
står på venteliste i
august 2018
97
280
250
370

Kilde: Hospitalernes egne oplysninger

En lavere ventetid på de offentlige fertilitetsklinikker vil typisk få de kvinder, der går i de
private fertilitetsklinikker for egen betaling eller kvinder fra andre regioner til at søge til
de offentlige klinikker, hvormed ventetiden stiger. Ligeledes vil kort ventetid på en offentlig fertilitetsklinik få kvinderne til at søge til klinikken med kort ventetid, hvorved
ventetiden igen stiger på pågældende klinik. Ventetid kan ikke ses isoleret, den er dynamisk, og må holdes op mod aktiviteten, og må ses i sammenhæng med antallet af behandlinger, der jf. figur 4 og 5 udføres på klinikkerne.
De 8 mio. kr. der er tilført fertilitetsområdet i 2017 er anvendt til at nedbringe ventelisten.
Der er ansat mere personale, og ventetiden er reduceret samlet for hospitalerne siden 2016
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med op til 7 måneder. Det er en udvikling, der fortsættes i 2018 således, at ventelisten kan
nedbringes yderligere, og så der kan opbygges varig kapacitet i 2019.
Den forventede stigning af kvinder, der har behov for fertilitetsbehandling og ændring i
aldersgrænsen for fertilitetsbehandling, medfører at ventetiden stiger. Der vil derfor være
behov for øgede ressourcer fremover, hvis der skal foretages flere behandlinger, og hvis
ventetiden ikke skal stige yderligere.
Fertilitetsbehandling i gynækologisk speciallægepraksis
Fertilitetsbehandling varetages også i gynækologisk speciallægepraksis. I Region Hovedstaden er der 41 fuldtidspraktiserende speciallæger og 8 deltidspraktiserende speciallæger
i gynækologi- og obstetrik. Heraf varetager ca. 23 praktiserende gynækologer inseminationsbehandling.
Praktiserende speciallæger i gynækologi har, som en del af deres aftale med det offentlige
sundhedsvæsen under speciallægeoverenskomsten, mulighed for at udføre fertilitetsudredning og behandling herunder ydelsen insemination (IUI). Reagensglasbehandling (ASP)
er ikke omfattet af aftalen med det offentlige sundhedsvæsen. Patienter i reagensglasbehandling (ASP) på hospitalerne kan derfor ikke få delydelser foretaget i speciallægepraksis som fx konsultationer, ultralydsskanninger og blodprøver.
Fertilitetsbehandling i speciallægepraksis må ikke finde sted i de tilfælde, hvor den
kvinde, der skal føde barnet, er ældre end 45 år jf. § 6 i Lov om assisteret reproduktion.
Der er ingen begrænsning i antallet af børn, der kan ydes behandling til i speciallægepraksis i modsætning til hospitalerne, hvor der kun må ydes assisteret reproduktion til et barn
til enlige kvinder, der ikke har barn, og par der ikke har fælles barn.
Regionens samlede udgifter til udredning og behandling af infertilitet i gynækologisk speciallægepraksis var ca. 29 mio. kr. i 2017. I udgiften indgår bl.a. konsultationsydelser, inseminationsydelser, passageundersøgelser af æggeleder med ultralyd, ultralydsundersøgelser af testikler og sædpræparation til insemination. Derudover afholder regionen udgifter til eventuel hormonbehandling jf. reglerne om tilskud til medicin.
Ved behandling i speciallægepraksis afholdes udgiften til donorsæd af patienten selv i
modsætning til behandling på hospitalerne, hvor regionen afholder udgiften.
Tabel 2. Inseminationsbehandling i gynækologisk speciallægepraksis (ydelse 2107)
Udgifter

Antal inseminationsbehandlinger

Unikke Patienter

2015

3,0 mio. kr.

5.957

2.538

2016

2,3 mio. kr.

4.577

2.033

2017

2,8 mio. kr.

5.494

2.459

Kilde: NOTUS regional, afrundet til nærmeste 1.000 kr.
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Tabel 2 viser, at der i 2017 blev udført 5.494 inseminationsbehandlinger i gynækologisk
speciallægepraksis, og at udgiften hertil var 2,8 mio. kr. Dette niveau har været stabilt de
senere år bortset fra en nedgang i 2016, hvor Sundheds- og Ældreministeriet vurderede, at
der i speciallægepraksis på lige fod med hospitalerne ikke kunne ydes behandling til mere
end ét barn.
Ventetiden til en ikke-akut første konsultation i gynækologisk speciallægepraksis er ca. 7
uger. Her er der ikke skelnet mellem udredning og behandling af infertilitet eller andre
gynækologiske ydelser.
Fertilitetsbehandling på privat klinik
Det er også muligt at blive fertilitetsbehandlet på private klinikker. Her kræves i modsætning til behandling i speciallægepraksis og på hospital ikke henvisning fra egen læge. På
private fertilitetsklinikker tilbydes ofte de samme behandlinger som på hospitalerne i form
af inseminationsbehandling (IUI) og reagensglasbehandling (ASP). Behandlingen er dog
altid omfattet af fuld egenbetaling, men patienterne er på lige fod med de patienter som
modtager offentlig behandling omfattet af tilskudsreglerne for medicin.

Gennem de seneste 25 år har Danmark og i særdeleshed fertilitetsklinikkerne i Region
Hovedstaden sat forskning og udvikling indenfor assisteret befrugtning på verdenskortet.
Regionens forskning har medvirket til, at der i dag tilbydes mildere og sikrere behandlinger til flere patienter.
Den forskning, der udføres på regionens fertilitetsklinikker ligger mellem verdens 10 førende lande, ligesom Region Hovedstaden er førende på området i Danmark og Norden.
Det er et meget stort forskningsområde, som rummer såvel grundforskning som klinisk
forskning. Forskning på området er vigtig af mange årsager. Helt overordnet er formålet,
at sikre patienterne den bedst mulige behandling – også på længere sigt. Det er derfor vigtigt, at satse på den kliniske og reproduktionsbiologiske forskning.
Der er fortsat et stort behov for forskning og udvikling i regionen. Det gælder både for behandling af nye patientgrupper som fx fertilitetsbevaring hos unge piger med cancer samt
behandling og diagnostik hos kvinder med gentagne ufrivillige aborter. Det gælder også
den fortsatte forskning indenfor almindelig barnløshedsbehandling herunder, at klinikkerne sikres mulighed for at følge med den internationale udvikling på området. En væsentlig faktor for at skabe tilstrækkelige forskningsmuligheder er således, at det enkelte
behandlingssted har en vis volumen af ”basispatienter” og gennemfører et tilstrækkeligt
antal behandlinger årligt.

Regionen har en stor uddannelsesforpligtigelse. Hele reproduktionsområdet er centralt for
læger under uddannelse såvel i speciallægeuddannelsen i gynækologi og obstetrik som i
almen medicin. Der er stigende behov for, at læger der påtænker at gå ud i gynækologisk
speciallægepraksis får uddannelse indenfor dette centrale faglige område. Der er desuden
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behov for, at medicinstuderende, yngre læger, sygeplejerskestuderende, bioanalytikerstuderende og jordemoderstuderende under uddannelsen har ophold på en fertilitetsklinik.
Der vil i fremtiden blive behov for mere personale på fertilitetsområdet, hvis der skal udføres flere behandlinger og tages højde for det stigende antal kvinder i den fødedygtige alder. Der skal samtidig planlægges med, at fertilitetsbehandling er et specialiseret område,
og det tager derfor tid at uddanne nyt personale heri.

Der er lange ventetider til fertilitetsbehandling i regionen, og det er et problem, fordi
kvinden samtidig bliver ældre og ældre, når hun føler sig klar til at blive gravid, og det
udfordrer en succesfuld fertilitetsbehandling. Desuden er lang ventetid også stressende for
kvinden/parret, fordi ”uret tikker” samtidig med, at det ikke er patientvenligt. Hertil kommer, at antallet af kvinder i den fødedygtige alder er stigende, som beskrevet i Fødeanalyse II fra marts 2018. Dermed øges presset på behandling for barnløshed også, og særligt
i de områder, hvor der bor mange kvinder i den reproduktive alder. I figur 4 ses udviklingen i antallet af kvinder, der er målgruppe for fertilitetsbehandling.
Figur 4. Befolkningsprognose for kvinder i alderen 25-40 år

Fremskrevet udvikling i befolkningstal for kvinder
(25-40) pr. kvinde-barn optageområde
100.000
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Kilde: Region Hovedstadens befolkningsfremskrivning 2018, der er baseret på Danmarks Statistik og Københavns Kommunes egen befolkningsfremskrivning, opdelt på optageområderne for kvinde-barn specialerne

Et stigende antal kvinder
Som det ses, vil antallet af kvinder i den relevante alder stige igennem perioden i planområderne Syd, Midt og Byen, mens der er en mindre stigning i Nord og stort set uændret på
Bornholm. Den største stigning forventes på Hvidovre Hospital, hvor antallet af kvinder i
perioden 2015 til 2025 stiger med knap 22 % svarende til 15.018 kvinder. Stigningen i
samme periode er knap 15 % svarende til 5.519 kvinder på Rigshospitalet og godt 12 %
svarende til 7.575 kvinder på Herlev Hospital, mens den på Nordsjællands Hospital er
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7 % svarende til 2.729 kvinder. Stigningen inden for de enkelte planområder er ikke nødvendigvis udtryk for, at planområdet får hele stigningen, da nogle kvinder henvises til fx
Rigshospitalet, som har højt specialiseret funktion. Desuden har kvinderne frit valg til fertilitetsklinikkerne såvel i regionen som i hele landet.
Samlet set forventes der en stigning i perioden fra 2015 til 2025 på knap 15 % i alle planområder stigende til 17,5 % i 2030, som er mere usikker, da det er længere ude i fremtiden. Presset på fødeområdet har med en forsinkelse på to-tre år ramt fertilitetsområdet fra
2016-2017. Dansk Fertilitetsselskab har opgjort antallet af fertilitetsbehandlinger i Danmark, og det viser en stigning fra 2016 til 2017 på 7 %, og fertilitetsområdet forventes
fortsat at stige de kommende 10-12 år.
De unge ønsker børn for sent i livet
Kvinderne og deres partner får børn senere i livet end tidligere, men der er en grænse for,
hvornår mennesket biologisk kan reproducere sig. Kvindens frugtbarhed er, som det fremgår af figur 6, størst i 20 års alderen og er halveret i 30 års alderen. I Region Hovedstaden
kommer kvinderne typisk i fertilitetsbehandling, når de er omkring 33 år, men der er stor
aldersspredning, og mange er endnu ældre.
Figur 6. Graviditetschance pr. måned sammenholdt med kvindens alder

Kilde: Aldersfordeling af fertilitetspatienterne (Rigshospitalets fertilitetsklinik) i relation til biologisk graviditetschance

40 % af de danske mænd har et lavt eller meget lavt antal sædceller, som betyder, at det
tager længere tid at gøre kvinden gravid. Desuden følger med stigende alder forskellige
sygdomme, hvor nogle påvirker fertiliteten negativt. Endelig har det stigende antal unge
med fedme også indflydelse på fertiliteten ligesom rygning, alkohol og usund livsstil.
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Den danske befolkning har svært ved at reproducere sig selv, og i dag bliver hver femte
mand aldrig far, hver tiende kvinde får ikke de børn, hun gerne ville have, og hvert 12.
barn bliver til via en fertilitetsklinik. Det er en konsekvens af en række faktorer som reproduktive sygdomme, manglende forebyggelsesindsatser, ukendskab til menneskets reproduktive biologi samt lovgivningsmæssige og kulturelle udfordringer.

Arbejdsgruppen har drøftet den fremtidige strategi for fertilitetsområdet. Som det fremgår
af det foregående, er der en række udfordringer, som udspringer af lovgivningen og kulturelle og samfundsmæssige forhold. Arbejdsgruppen finder, at der er væsentlige forhold, af
behandlingsmæssig og kulturel karakter, som det vil være relevant at rejse politisk. Herudover kommer arbejdsgruppen med anbefalinger til, hvordan organiseringen på fertilitetsområdet kan styrkes via et murstensløst samarbejde mellem fertilitetsklinikkerne, samt
hvordan fertilitetsbehandlingen kan udvides.

9.1 Styrket organisering og behandling
Behandling, forskning, uddannelse og kvalitet er alle sammenhængende elementer, der er
nødvendige, hvis visionen om en patientudredning og behandling i verdensklasse, skal
indfries. Det er fertilitetsklinikkernes ønske, at der sker et fortsat, men også udvidet samarbejde om behandling, uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling på fertilitetsområdet,
som kan bidrage til synergi på området. Derfor foreslås et murstensløst samarbejde med et
internationalt oversætteligt navn for de fire klinikker i regionen, som kan signalere og understøtte det øgede samarbejde imellem klinikkerne, og som kan bidrage til fortsat international anerkendelse. Navnet der foreslås er;
”Region Hovedstadens Reproduktionsmedicinske Center
Fertilitetsklinikkerne: Herlev, Nordsjælland, Hvidovre og Rigshospitalet”
Til fremme af ”Region Hovedstadens Reproduktionsmedicinske Center” nedsættes en styregruppe med repræsentation fra de fire klinikker. Styregruppen skal udfærdige et oplæg
til det udbyggede samarbejde. Styregruppen kan afholde fælles møder, der inddrager alle
fire hospitalers ledelse på forskellige niveauer, og styregruppen skal løbende rapportere til
afdelingsledelser og direktioner.
Under det Reproduktionsmedicinske Center skal det fortsatte og øgede samarbejde omfatte nedenstående.
Kapacitet
Samarbejdet om kapacitet må udvikles over tid, idet fertilitetspatienter adskiller sig fra
mange andre somatiske patienter. Fx kan en patient, der skal have en ny hofte flyttes til et
andet hospital ved stort pres på et hospital. Det samme gør sig ikke gældende for fertilitetspatienter, fordi fertilitetsbehandling ikke kun er én behandling, men en række af behandlinger samtidig med, at der er levende væv (æg og sæd), som ikke blot kan flyttes fra
en fertilitetsklinik til en anden. Med op til 8 måneders ventetid på fertilitetsbehandling er
der heller ikke aktuelt overskydende kapacitet, der kan bringes i spil mellem klinikkerne.
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Hertil kommer at kvinderne/parret selv er meget opsøgende, og såfremt det er muligt vælger en anden klinik med kortere ventetid.
Det reproduktionsmedicinske center kan på sigt samarbejde om kapaciteten på fertilitetsklinikkerne fx ved at gå ind i en mere struktureret fælles visitation, og ved øget behandlingskapacitet, specielt i forhold til større kapacitet til ægudtagning/laboratoriebehandling
på de tre eksisterende laboratorier (Herlev, Hvidovre og Rigshospitalet) af patienter stimuleret via Nordsjællands Hospital. Endelig har fertilitetsklinikkerne i regionen kapacitet
til at behandle flere kvinder og par, hvis der tilføres ressourcer, så der kan ansættes det tilstrækkelige personale.
Antallet af kvinder i den fertile alder forventes samlet set at stige i regionen i alle planområder i perioden fra 2015 til 2025 med knap 15 % svarende til en stigning på knap 31.000
kvinder. Det er en stigning, der også ses på fødeområdet, og som har ramt fertilitetsområdet med to-tre års forsinkelse. Det antages, at det vil være ca. 3000 flere kvinder (både klinik og speciallægepraksis), der skal have fertilitetsbehandling. Der forventes ca. 1.500
flere kvinder på fertilitetsklinikkerne, og det skønnes, at udgiften vil udgøre 9,8 mio. for
hele perioden 2015 til 2025.
Aldersgrænsen for fertilitetsbehandling har været drøftet i bestyrelsen i Danske Regioner
og ensrettes i regionerne således, at den ændres fra 40 til 41 år. For Region Hovedstaden
forventes det at medføre en udvidelse af aldersgruppen på 5-7 %, og det forudsættes, at
ville koste mellem 1,3 og 3,3 mio. kr., hvis der ønskes ventetider på behandling svarende
til i dag.
Visitation og kvalitet
Der er frit valg til fertilitetsbehandling og patienterne henvises til den klinik, hvor de ønsker at blive behandlet. Hvis patienterne ønsker omvisitering til en anden klinik med fx
kortere ventetid sker det uden problemer. Det samme gælder visse specielle behandlinger,
som kun foregår på nogle af klinikkerne fx ægdonation.
Der har været et betydeligt samarbejde klinikkerne imellem for at få fælles registrering og
fælles kvalitetsindikatorer. Dette er blevet styrket med implementeringen af Sundhedsplatformen (SP) og fertilitetsklinikkernes fælles kliniske dokumentationssystem og fertilitetsdatabase (DMDC), som er delvist samkørt med Sundhedsplatformen. Der skal fortsat
arbejdes med løbende integration af DMDC og SP med henblik på større patientsikkerhed
og bedre monitorering af behandlingskvaliteten, og der skal ske en udbygning af den fælles dokumentation af patientbehandling og laboratoriedata. Der skal udvikles fælles kvalitetsmarkører for behandling, og der skal være fælles VIP (vejledninger, instrukser og politiker) til sikring af ensartethed i behandlingstilbuddet. Dette medfører en øget kvalitet,
som vil komme patienterne til gavn i den konkrete fertilitetsbehandling.
Det reproduktionsmedicinske center skal desuden lave en fælles webside for alle patienter
i regionen med en fælles APP herunder fælles blanketter, ligesom der skal udarbejdes fælles årsrapporter med resultater for fertilitetsbehandlinger i regionen. Der vil samtidig være
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en opgave med at tydeliggøre for patienterne, at regionen giver et ensartet behandlingstilbud. Endelig vil patienternes ønsker til behandlingen og optimering af behandlingsforløb
ske via fokusgruppe-interview.
Som det fremgår af det gennemførte fokusgruppeinterview jf. bilag 2, har 24 patienter
rejst forskellige problemstillinger til fertilitetsbehandlingen. Nogle problemstillinger fx
grundig udredning fra starten handler om klar kommunikation fra klinikkernes side, idet
gentagne aborter eller genfejl først erkendes senere i forløbet, og først når de kendes, kan
de udredes. Andre problemstillinger fx netværksgrupper kan måske let arrangeres via en
fælles hjemmeside, mens fx egentlig patientstøtte vil kræve ressourcer. Det vil være naturligt, at de problemstillinger patienterne har rejst, indgår i det videre samarbejde i det reproduktionsmedicinske center, og i det omfang det er muligt, søges der løsninger herpå.
Sammenhæng til gynækolog og obstetrik
Arbejdsgruppen har drøftet, om der vil være strukturelle og økonomiske gevinster og andre fordele ved at fusionere de fire fertilitetsklinikker i regionen. Fertilitetsområdet er på
de gynækologiske/obstetriske afdelinger en integreret del af det gynækologiske/obstetriske speciale, bortset fra Rigshospitalet, som har en selvstændig fertilitetsklinik. Da tre ud
af fire klinikker er integreret i specialet, vil der organisatorisk ikke være et ledelsesmæssigt besparelsespotentiale. Fagligt er udredning og behandling af infertilitet en integreret
del af det gynækologiske speciale såvel behandlingsmæssigt som undervisnings- og forskningsmæssigt. En gynækologisk afdeling har behov for tæt samspil med læger med særlig
erfaring indenfor subspecialet infertilitet/reproduktionsmedicin og omvendt. Det er et forhold der forstærkes yderligere, da der er en betydelig undervisnings- og forskningsforpligtelse indenfor begge områder. Det giver umiddelbart ikke mening at samle de fire klinikker i en tid, hvor der ses en stigende tilgang af kvinder som følge af befolkningsvæksten i
regionen, og dermed et stigende antal kvinder på de enkelte klinikker. Hertil kommer at
klinikkerne har harmoniseret og standardiseret inden for fertilitetsområdet, som fungerer
effektivt og strømlinet.
Nærhed
Nærhed, men særligt kontinuitet i behandlingen af ufrivillig barnløshed er samtidig væsentlig både fagligt og for patienterne, fordi et behandlingsforløb ofte omfatter mange besøg på fertilitetsklinikken. Et eksempel på et almindeligt forløb med tre inseminationsbehandlinger, tre reagensglasbehandlinger og tre behandlinger med befrugtede fryseæg omfatter i alt 30-40 besøg. For mange patienter er nærhed og kontinuitet vigtig, fordi hovedparten har et arbejde, som de passer samtidig med, at de er i fertilitetsbehandling. Det er
derfor vigtigt, at patienterne har mulighed for at vælge en klinik tæt på hjemmet eller arbejdspladsen, og frit valg anvendes da også i stor udstrækning. Ud fra et fagligt synspunkt
opsamles der i behandlingen hele tiden viden om kvinden/parrets æg og sædceller, som
bruges i den videre behandling. Endelig lægger mange kvinder vægt på støtte og omsorg,
og at være tilknyttet en mindre fertilitetsklinik med kendt personale, fordi fertilitetsbehandling er meget stressende for kvinden/parret.
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Nærhed har også betydning for kvindens partner herunder den mandlige partner, fordi aflevering af sædprøve skal ske indenfor en time. Der er dog mulighed for, at manden kan
lave sædprøven på klinikken. Desuden vil partneren eller anden pårørende ofte deltage i
flere af de mange besøg på fertilitetsklinikken.
Uddannelse
Fertilitetsklinikkerne hjælper allerede hinanden i dag med uddannelse af personale. Det
sker blandt andet ved, at klinikkerne udveksler medarbejdere fra forskellige faggrupper.
Fremover vil det reproduktionsmedicinske center arbejde for øget mulighed for udveksling af personale på studieophold mellem de forskellige klinikker samt styrket rekruttering
af nye medarbejdere i alle faggrupper. Et tilstrækkeligt uddannet og kompetent personale
skal sikre et dækkende og optimalt fertilitetstilbud. På nationalt niveau er der desuden
nedsat et lægefagligt udvalg, der skal udarbejde en strategi for øget rekruttering og uddannelse af kommende speciallæger i specialet.
Forskning
De tre fertilitetsklinikker på Herlev, Hvidovre og Rigshospitalet har gennem de senere år
haft et tæt samarbejde om specielt forskning via EU-projektet ReproUnion. ReproUnion
er et offentligt-privat samarbejde med 13 kliniske forskningsenheder i Region Hovedstaden, Region Skåne, Region Sjælland og Lund og Københavns Universiteter, som er finansieret af EU under Interreg-programmet. Fertilitetsklinikkerne har i fællesskab løftet kliniske forskningsprojekter og assisteret hinanden i inklusion af patienter. Det har ført til gennemførelsen af flere store kliniske undersøgelser, hvor resultaterne hurtigt kan implementeres i klinikken og dermed forbedre kvaliteten i behandlingen.
ReproUnion projektet afsluttes den 1. december 2018, og det betyder, at en del af forskningssamarbejdet ændres, fordi bevillingen til projektet ophører. Region Hovedstadens
fertilitetsklinikker, der udfører forskning og patientbehandling i verdensklasse, ønsker en
fortsat styrket forskningsindsats også efter afslutningen af ReproUnion. Med klinikkernes
i alt ca. 4500 årlige behandlinger er regionen på størrelse med de største europæiske klinikker, hvilket bidrager til at tiltrække flere udenlandske eksperter og forskere. Region
Hovedstaden er allerede internationalt anerkendt for sin fertilitetsforskning, og vil ved et
fortsat forskningssamarbejde efter ReproUnion’s ophør, ligge blandt top 10 i Europa. Dermed sikres også et behandlingstilbud til kvinderne/parret, som er i verdensklasse.
Via det nye center styrkes forskningssamarbejdet ved at samle ekspertise til fundraising,
protokolskrivning og indhentning af tilladelser. Såfremt forskningssamarbejdet skal fortsætte uændret, vil der være behov for at tilføre 1,73 mio. kr. årligt, som er udgiften til ReproUnion projektet.
Forebyggelse
Fertilitetsklinikkerne forebygger i relation til sygdom og ufrivilligt barnløse, og kan kun i
mindre omfang præge kulturændringer og samfundsmæssige ændringer.
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På Rigshospitalet og Herlev Hospital er der fertilitetsrådgivning. Fertilitetsrådgivningerne
rådgiver unge mennesker om, hvor frugtbare de er, og om det kan anbefales at de går i
gang med at få børn. De to rådgivninger har en forebyggende påvirkning på udfordringen
med det stigende behov for fertilitetsbehandling. De to fertilitetsrådgivninger må imidlertid lukke ultimo 2018 som følge af besparelser. Den årlige udgift er mellem 0,9 og 1,05
mio. kr. Fertilitetsrådgivningerne har stor søgning, og der er fyldt op til lukningstidspunktet.
Der er enkelte andre nye forebyggelsesinitiativer, som handler om fertilitetsrådgivning,
der er igangsat af Rigshospitalets Fertilitetsklinik, og som via EU-projektet ReproUnion
er blevet implementeret på enkelte fertilitetsklinikker i Danmark og Sverige. Udfordringerne er stort set enslydende i samtlige nordiske lande, og det er derfor relevant at samarbejde om at finde fælles nordiske løsninger for at forebygge ufrivillig barnløshed. Et samarbejde mellem ReproUnion og Rigshospitalets Fertilitetsklinik har ført til en vision om
etablering af en fælles nordisk tænketank ”Nordic Center for Fertility Awareness”. Den
danske sundhedsminister har udtrykt støtte til ideen og har kontaktet sundhedsministrene
fra de øvrige nordiske lande med henblik på samarbejde og støtte.
Speciallægepraksis
Der er et godt samarbejde mellem speciallægepraksis og fertilitetsklinikkerne på fertilitetsområdet. I de situationer, hvor patienter henvises fra speciallægepraksis til hospitalerne er henvisningerne med oplysninger og gennemførte undersøgelser gode. Det er fertilitetsklinikkernes opfattelse, at det nuværende niveau for behandlinger i speciallægepraksis er passende, idet der på hospitalerne skal være en vis andel af det almindelige (inseminationer), for at hospitalerne kan udføre det specielle (reagensglas m.v.). Arbejdsgruppen
foreslår derfor ikke ændringer i arbejdsdelingen mellem speciallægepraksis og fertilitetsklinikkerne, da kapaciteten i speciallægepraksis ikke i højere grad kan benyttes til at afkorte ventetiden i fertilitetsklinikkerne.

9.2 Udvidelse af behandlingen
Der er et ønske om, at fertilitetsbehandlingen dels bliver mere individuel og behovsbestemt, men også at den lægefaglige vurdering får væsentlig mere betydning for behandlingstilbuddet end i dag, hvor meget af behandlingen er fastlagt i lovgivningen og praksis.
Ligeledes er der også et ønske om større lighed for kvinder/par i fertilitetsbehandling herunder, at højne succesraten og målrette tilbuddet der, hvor det klinisk giver mening således, at antallet af børn også øges.
Flere end tre behandlinger
Som nævnt tidligere er der en gammel praksis om at tilbyde kvinden tre forsøg med reagensglasbehandling (ASP) i det offentlige, og med det får cirka to ud af tre patienter et
barn. Trods disse resultater er potentialet større, idet hver tredje patient forlader fertilitetsklinikkerne uden et barn. For mange af disse patienter ville det give både biologisk og
medicinsk mening at fortsætte behandlingen. Samtidig har fertilitetsområdet gennem de
seneste år reduceret risikofaktorer som overstimulation og tvillingegraviditeter, og det er
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initiativer, der kan påvirke patienternes chance for graviditet, men med maximalt tre behandlinger er der ikke mulighed for at tilbyde kompenserende behandling.
En del patienter vil have gode graviditetschancer ved fire, fem eller seks forsøg med reagensglasbehandling. Hvorvidt der bør gennemføres op til seks behandlingsforsøg skal ske
efter en konkret lægefaglig vurdering, og hvis det skønnes medicinsk og biologisk meningsfuldt. Med de eksisterende tre behandlingsforsøg er chancen for at føde et barn 64
%, med op til seks behandlingsforsøg er chancen for at føde et barn 83 %.
Det er arbejdsgruppens vurdering, at udgiften med op til yderligere tre flere forsøg vil koste 13,5 mio. kr. årligt samlet for de fire fertilitetsklinikker. Med en sådan udvidelse er det
arbejdsgruppen opfattelse, at der med det nuværende antal af patienter vil kunne gives et
medicinsk og biologisk passende behandlingstilbud.
Da tre behandlinger har været en mangeårig praksis tilbage fra amternes tid, og da
sundhedsministeren lægger vægt på ensartede regler i alle regionerne, vil anbefaling om
op til seks behandlingsforsøg skulle rejses politisk i Danske Regioner.
Donorsæd og donoræg
Frem til 2012 var al sæddonation i Danmark anonym. Det indebar, at sæddonorer på sædbankerne blev undersøgt for arvelige og smitsomme sygdomme, men modtagerne af sæden kunne kun få oplysninger om sæddonors blodtype, højde, vægt og hår- og øjenfarve.
Fra 2013 blev det ændret således, at det nu er muligt for sæddonorer at registrere sig som
anonym donor eller som åben donor, hvor barnet efter at være fyldt 18 år kan få donors
identitet oplyst af sædbanken. Ved valg af donor har modtagerne i varierende omfang adgang til yderligere oplysninger om donorerne, blandt andet billeder af donor som barn og
stemmeprøve. Generelt gælder det, at prisen på donorsæd stiger, jo flere oplysninger modtagerne ønsker, og jo bedre kvalitet sæden har.
Priserne på donorsæd hos European Sperm Bank er minimum 2.302 kr. per behandling for
sæd fra en anonym donor og minimum 4.165 kr. for sæd fra en åben donor. I speciallægepraksis og på de private fertilitetsklinikker betaler modtagerne selv for donorsæd, men på
hospitalernes fertilitetsklinikker betaler klinikkerne sæden.
Ændringerne i 2013 har medført betydeligt stigende udgifter til donorsæd. Fx betalte fertilitetsklinikken på Hvidovre Hospital 2.048 kr. pr. behandling i 2013, mens udgiften er
3.786 kr. i 2017 pr. behandling således, at hospitalet har betalt omkring 0,5 mio. kr. mere i
2017. Konsekvensen af de stigende udgifter betyder, at klinikkerne må holde igen med
behandlinger med donorsæd. Antallet af behandlinger med insemination af donorsæd på
regionens fire klinikker er således faldet til 439 i 2017 mod 610 i 2015, og det er vurderingen, at det vil falde yderligere i 2018.
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Af hensyn til sikring af et fortsat tilbud om behandling med anvendelse af donorsæd, vil
arbejdsgruppen foreslå, at der enten tilføres ressourcer til klinikkernes indkøb af donorsæd, eller at principperne for anvendelse af inseminationsbehandling med donorsæd på de
offentlige fertilitetsklinikker harmoniseres med gældende praksis for inseminationsbehandling med donorsæd i speciallægepraksis.
Ægdonation kan tilbydes par og enlige, hvor barnløsheden skyldes mangel på funktionsduelige æg. Graviditetschancen er særdeles høj, fordi æggene stammer fra yngre donorer.
Behandling med ægdonation sker altid som led i reagensglasbehandling. Det er en relativ
udbredt form for fertilitetsbehandling i Europa, og antallet af behandlinger er stigende. I
Danmark har antallet af donationsbehandlinger ligget stabilt omkring 200 i mange år, men
efter en lovændring i 2016 om kompensation til ægdonorer, er antallet af behandlinger
steget markant til mere end 1.100 donationsbehandlinger i 2017.
Lige som ved sæddonation kan ægdonorer registrere sig som anonym donor, eller som
åben donor, hvor barnet efter at være fyldt 18 år kan få donors identitet oplyst, eller som
kendt donor.
Ægdonorer modtager en fast kompensation per donation på 7.000 kr. Kompensationen er
uafhængig af behandlingsresultatet og eventuelle gener forbundet med behandlingen.
Desuden udleveres al medicin til behandlingen gratis fra fertilitetsklinikken, således at donor ikke har medicinudgifter under behandlingen. Medicinudgifter til en behandling afhænger af dosis og antallet af dage med hormonstimulation, men beløber sig typisk til
mellem 8.000 til 10.000 kr.
I Region Hovedstaden varetages det offentlige tilbud om ægdonation af fertilitetsklinikken på Herlev Hospital og Rigshospitalet.
Af hensyn til sikring af et fortsat tilbud om behandling med anvendelse af donoræg, vil
arbejdsgruppen anbefale, at der tilføres ressourcer til udgifter i forbindelse med donorudredning samt udgifter til medicin.
Problemstillingen om donorsæd og donoræg, der er fastlagt i lovgivningen vil ligeledes
skulle rejses politisk via Danske Regioner. Administrationen afventer i øjeblikket svar fra
Sundhedsministeriet på fortolkning af regionens forpligtelse til at afholde udgifterne til
donorsæd som en del af forpligtelsen til at stille vederlagsfri sygehusbehandling til rådighed jf. sundhedslovens § 79 og § 81. Desuden afventes svar på, om regionen kan anlægge
et serviceniveau på hospitalerne, så der kun tilbydes anonym donorsæd.

9.3 Behov for kulturændring
Mens levealderen generelt er stigende, har den relativt korte periode i vores liv, hvor vi
kan få børn, ikke flyttet sig. Menneskets biologi er den samme, men kulturelt er der sket
en forlængelse af ungdomstilværelsen, hvor tanken om børn føles fjern. Konsekvensen er,
at et stort antal mænd og kvinder risikerer at blive barnløse eller ikke får så mange børn,
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som de havde ønsket. At blive ramt af reproduktive lidelser resulterer for mange i stor
sorg, og for nogle vil det præge dem resten af tilværelsen.
Sundhedsfagligt har fokus de seneste mange år været på forskning og behandling af ufrivilligt barnløse. Hospitalerne kan dog ikke forebygge, at kvinder og mænd ønsker at få
børn i en senere alder. Det er en forebyggelse, der skal varetages fra centralt niveau, og
som handler om ændring af kultur og normer hos de unge, og om samfundsmæssige initiativer, der giver mulighed for, at de unge vælger at få børn i 20`erne i den periode, hvor
de er mest frugtbare. Der er behov for initiativer, der kan ændre de faktorer, der i dag er
årsag til den stigende alder for start på familiedannelse og dermed også stigende risiko for
reproduktiv sygdom hos den enkelte.
Der er således et presserende behov for forebyggelse af barnløshed i Danmark.
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Bilag 1. Kommissorie
I første økonomirapport 2017 er det besluttet, at der som ny disposition afsættes 8 mio. kr.
til fertilitetsområdet. Midlerne er udmøntet således, at i 2017 anvendes de til ventelisteafvikling, i 2018 anvendes de til ventelisteafvikling og opbygning af varig kapacitet, og i
2019 og frem skal midlerne anvendes til kapacitetsudvidelse.
På fertilitetsområdet har patienterne ikke ret til udredning og behandling indenfor 30
dage. I december 2016 ventede knap 1.300 borgere på fertilitetsbehandling, og ventetiden
fra henvisning til første undersøgelse lå mellem 3 uger og 15 måneder på regionens hospitaler.
Med budgetaftalen for 2018 har partierne indgået aftale om, at der på fertilitetsområdet i
samarbejde med de faglige miljøer påbegyndes et arbejde med den strategiske udvikling
og organisering af fertilitetsområdet, med henblik på at øge kapacitet og specialets styrkeposition samt rekruttering.
Der nedsættes derfor en arbejdsgruppe, der skal se på den strategiske udvikling og organisering af fertilitetsområdet, samt se på hvordan kapaciteten kan øges, og hvordan fertilitetsområdet kan styrkes. Arbejdet skal ses i sammenhæng med revision af Hospitalsplanen.
I arbejdsgruppen deltager ledelses- og faglige repræsentanter fra hospitalerne, SFR for gynækologi og obstetrik samt Enhed for Hospitalsplanlægning med følgende:
Charlotte Hosbond enhedschef for Enhed for Hospitalsplanlægning, formand
Charlotte Wilken-Jensen, ledende overlæge, Amager og Hvidovre Hospital og næstformand i sundhedsfagligt råd for gynækologi og obstetrik
Peter Hornnes, ledende overlæge, Nordsjællands Hospital og medlem i sundhedsfagligt
råd for gynækologi og obstetrik
Lars Franch Andersen, overlæge, Nordsjællands Hospital
Helle Ejdrup Bredkjær, ledende overlæge, Herlev og Gentofte Hospital
Ulrik Schiøler Kesmodel, professor og overlæge, Herlev og Gentofte Hospital
Anne Zedeler, laboratorieleder, Amager og Hvidovre Hospital
Nina la Cour Freiesleben, afsnitsledende overlæge, Amager og Hvidovre Hospital
Søren Ziebe, klinikchef og professor, Rigshospitalet
Anja Pinborg, overlæge og professor, Rigshospitalet
Anna Marie Rahbeck Schmidt, chefkonsulent, Praksisoverenskomster
Hanne Rasmussen, chefkonsulent i Enhed for Hospitalsplanlægning, sekretær for arbejdsgruppen.
Udpegningen af repræsentanter skete i februar 2018, og arbejdsgruppen har holdt seks
møder.
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Bilag 2. Fokusgruppe interview om patienters behov ved fertilitetsbehandling
Input fra patienter
Kompetencecenter for Patientoplevelser har på vegne af Enhed for Hospitalsplanlægning
gennemført en kvalitativ undersøgelse af patienters behov i forbindelse med fertilitetsbehandling. Formålet med undersøgelsen var at få viden om, hvad der er vigtigt for patienter
før, under og efter deres fertilitetsbehandling.
Metode og analyse
Den kvalitative undersøgelse bestod af to fokusgruppeinterview af 1½ times varighed i
august 2018. Der deltog i alt 24 patienter fra alle fire fertilitetsklinikker i Region Hovedstaden. Der deltog både solomødre og par i fertilitetsbehandling, nuværende og tidligere
patienter samt kvinder og mænd med varierende alder. Interviewene blev gennemført semistruktureret ud fra en temaopdelt interviewguide og blev lydoptaget efter accept fra patienterne. Efterfølgende blev der skrevet referater af interviewene samt foretaget en tematisk analyse af interviewene.
Resultater
Hvad der er vigtigt for patienter i fertilitetsbehandling varierer alt efter, hvem de er som
individer, og hvor langt de er i deres behandlingsforløb. Der er imidlertid en række fælles
behov, som bliver skitseret her:
Ventetid før og under behandlingsforløb skal afkortes
Det er vigtigt for patienterne, at ventetiden, til de starter i fertilitetsbehandling, bliver afkortet væsentligt eller helt elimineret. Mange af patienterne har ventet adskillige måneder
på at starte i behandling. Det er hårdt at vente af flere grunde. Mange har forsøgt at blive
gravide længe før behandlingsstart, og flere ved ikke, hvornår de kan starte i behandling
og må ofte selv kontakte fertilitetsklinikken for at høre, hvornår behandlingen starter.
Derudover er ventetiden hård, fordi patienterne er velvidende om, at jo ældre de bliver, jo
sværere bliver det at blive gravide. Flere patienter vælger derfor at starte behandling i privat regi. Ventetid under selve behandlingsforløbet oplever flere også som et problem.
Grundig udredning – allerede fra starten af
Patienterne pointerer, at det er vigtigt, at de får en grundigere udredning end den eksisterende udredning – og gerne allerede i starten af behandlingsforløbet, vel at mærke inden
behandlingsforsøgene starter. Flere oplever, at de først bliver grundigt udredt efter længere tids behandling, hvilket er til stor undren og frustration for dem. De oplever det som
spild af tid og behandlingsforsøg.

At blive afvist er uacceptabelt og hårdt
Det er af stor vigtighed, at patienter ikke bliver afvist til fx ægudtagning og ægoplægning,
når deres cyklus tillader det. Årsagerne til afvisninger har blandt andet været kapacitetsproblemer og implementering af sundhedsplatformen. At blive afvist er utroligt hårdt for
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patienterne, da de er helt klar til behandling både psykisk og ift. den ofte ubehagelige hormonelle behandling. Efter afvisning har de oplevet at vente op til flere måneder før, at behandlingen bliver genoptaget.
Mangler støtte fra professionelle
Patienterne mangler støtte til de psykiske og følelsesmæssige aspekter af behandlingen.
Det er vigtigt, at de får mere støtte fra personalet end blot støtte til behandlingen, fordi deres krop og psyke konstant er på ”rutschetur”, og fordi de mangler overskud til at orientere sig i, hvordan og hvorfra de kan få støtte. Støtten bør tilbydes i opstarten af behandlingen, og når behandlingen ikke går som forventet. Støtten omhandler fx anbefaling til
psykolog med erfaring inden for fertilitetsområdet, kostvejledere, parterapeuter, da det
kan tære på parforholdet at være i fertilitetsbehandling, akupunktører samt oplysning om
relevante hjemmesider for patienter i fertilitetsbehandling.
Brug for støtte via netværksgrupper med ligesindede
Ifølge patienterne har de brug for, at fertilitetsklinikkerne etablerer netværksgrupper for
patienterne med ligesindede, som der allerede eksisterer for solomødre. Patienterne har
nemlig et stort behov for at mødes med og tale med andre i samme situation, da de føler
sig meget alene og ønsker at udveksle erfaringer og bliver inspireret af andre til, hvordan
de kan leve så almindeligt et liv som muligt på trods af livet i fertilitetsbehandling.

Behov for mere helhedsorienteret fertilitetsbehandling med mennesket i centrum
Patienterne har behov for en mere helhedsorienteret fertilitetsbehandling med mennesket i
centrum. De har behov for, at deres behandlingsforløb bliver ”skræddersyet” og individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i, hvad der er vigtigt for dem, så deres liv kan blive levet
så ”normalt” som muligt. Ydermere er det vigtigt, at personalet husker, at der er et menneske bag patienten og ikke omtaler og behandler patienten som en sag eller sygdom, men
som et menneske med en sygdom, som har et liv, der skal leves med en diagnose.
Lyt til patienternes behov og tydeliggør behandlingsplan
At personalet lytter til og er lydhøre over for patienternes og partnernes ønsker og behov
er vigtigt. Patienterne ønsker, at personalet tager dem seriøst og ikke negligerer den store
sorg, som patienterne oplever, at de står midt i pga. deres reproduktive udfordringer. Derudover har patienterne brug for, at personalet har nok tid til at tale med dem, særligt til at
forklare om planen for, hvad der skal ske hvornår, og hvad der skal ske, hvis behandlingen ikke går som forventet, samt at de støtter patienterne i at træffe beslutninger om behandling. Samtidig er det centralt, at personalet er ærlige om sandsynligheden for, at patienterne bliver gravide, men på en anerkendende facon, samt at de rådgiver patienterne
konkret ift., hvad patienterne selv kan gøre for at øge sandsynligheden for at blive gravide.
Kontinuitet og kendt personale efterlyses
Det er vigtigt, at patienterne bliver behandlet af de samme læger og sygeplejersker over
tid. De oplever det som usikkert og utrygt, når de skal til behandling hos en ny læge.
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Blandt andet fordi personalet ofte giver uens beskeder til patienterne, og fordi nogle læger
kun ser patientens situation her og nu og ikke læser tilbage i journalen. Nogle patienter
oplever, at de selv skal være ”projektledere” i deres eget forløb, fordi personalet ikke ved,
hvilke hormoner den forrige læge bad patienten om at tage.
Afstand til behandling
Der er variation i, hvor vigtig afstanden til fertilitetsklinikken er for patienterne. Nogle synes, at det er vigtig med en kort afstand til klinikken, hvor andre finder det mindre vigtigt
og i højere grad foretrækker kompetent og specialiseret personale. Dog fremhæver patienterne på Nordsjællands Hospitals, at de bruger unødig meget tid og energi på at tage til og
finde parkeringsplads ved Rigshospitalet ved ægudtagning og ægoplægning, hvilket gør
dem stressede. Samtidig oplever nogle, at det er problematisk, at personalet fra Rigshospitalet ikke har kendskab til deres forløb.
Ønske om bedre tilgængelighed til fertilitetsklinikkerne
Patienterne ønsker en bedre tilgængelighed til fertilitetsklinikkerne. Dels har de behov for,
at klinikkerne har åbent i weekender og ferieperioder, så deres behandling ikke bliver sat
på pause. Dels har de behov for, at klinikkerne har længere telefontid, da de har svært ved
at komme igennem til dem. Uden for almindelig telefontid foreslår patienterne en fælles
vagttelefon på tværs af de fire klinikker (i stedet for 1813), hvor de kan få kvalificeret vejledning ved akut opstående situationer ift. deres fertilitetsbehandling. Derudover er det
vigtigt, at klinikkerne har åbent i ydertidspunkter fx før kl. 8 og indtil kl. 18. Hermed vil
behandlingen bedre kunne blive forenet med patienternes arbejds- og privatliv, som er
vigtig for patienterne at kunne opretholde og værne om.
Ikke kun tre forsøg og hjælp til ét barn
Patienterne har tre behandlingsforsøg. Denne grænse er med til at stresse patienterne unødigt. Flere patienter fortæller, at de føler sig stressede allerede, når de starter på behandlingen, hvilket er det sidste, at de har brug for, for at blive gravide. Derudover undrer det
patienterne, hvorfor det kun er muligt at få hjælp til ét barn. Patienterne føler sig forskelsbehandlet sammenlignet med andre patientgrupper både ift. manglende pakkeforløb med
mulighed for støtte- og/eller netværksgrupper, bedre rettigheder ift. ventetid-, udredningsog behandlingsgaranti. Samtidig ytrer flere patienter, at aldersgrænsen for afsluttet behandling på 40 år er et problem.
Støtte efter fertilitetsforløb
Patienter, der bliver gravide, har behov for støtte også efter, de har afsluttet fertilitetsforløbet. Patienterne er meget bange for at miste barnet. De oplever, at det er meget sent, at
de er til første jordemoderkonsultation, og de har behov for at blive fulgt mere tæt og hyppigere af personalet.
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Ry den 2/12 2018.
Til Regionsrådet
Region Hovedstaden.
Notat vedrørende Strategi på Fertilitetsområdet i Region H
I Regions Hovedstadens budgetaftale for 2018 blev det besluttet, at der i samarbejde med de
faglige miljøer skulle påbegyndes et arbejde med den strategiske udvikling og organisering af
Fertilitetsområdet, med henblik på at øge kapacitet, samtidig ønskede man at styrke specialets
position og rekruttering.
Den politiske beslutning har medført, at der netop nu behandles en rapport, der beskriver den
aktuelle status, ligesom der beskrives visioner for fremtiden på området.
DFKO (Danske Fødsels- og Kvindelægers Organisation) er den faglige organisation, der
repræsenterer praktiserende speciallæger i Gynækologi og Obstetrik. DFKO´s medlemmer udfører
en række undersøgelser og behandlinger indenfor gynækologi og obstetrik, herunder
fertilitetsudredning og fertilitetsbehandling. Særligt i Region Hovestaden ligger en meget
væsentlig del af fertilitets-udredning og behandling i speciallægepraksis, hvorfor DFKO med
interesse har set frem til at Region Hovedstadens strategiske arbejde med fertilitetsområdet.
Samtidig har DFKO imidlertid med overraskelse bemærket, at man i det strategiske arbejde med
fertilitetsområdet ikke har ønsket at involvere medlemmer fra DFKO eller få information fra
patienter, der har gennemgået behandling i DFKO regi udenfor hospitalerne. DFKO har via
repræsentation i Det Sundhedsfaglige Råd for RegionH i forbindelse med indledningen af
udvalgsarbejdet udtrykt ønske om at tage aktivt del i udvalgsarbejdet, men dette tilbud blev
afslået. I DFKO finder vi det tydeligt at rapporten helt overvejende behandler fertilitetsbehandling
i Hospitalsregi.
DFKO finder det uhensigtsmæssigt, at man gennemfører et større arbejde med henblik på
omorganisering indenfor fertilitet og reproduktionsmedicin uden at DFKO har haft mulighed
konstruktiv deltagelse. I speciallæge praksis behandles årligt (2017) 5494 cykli mens offentlige
hospitalsklinikker behandler 4558 cykli. Det skal understreges, at speciallægepraksis oftest
foretager udredning og de mere simple behandlinger, hvorimod hospitalerne overvejende
varetager de mere komplicerede behandlinger. DFKO har ligeledes med undren bemærket, at
patienterne, der er behandlet udenfor hospitalerne, og som udgør flertallet af patienter, ikke er
kommet til orde i relation til fokusgruppe interviews.
DFKO finder det hensigtsmæssigt, at strategiske politiske beslutninger tages på et grundlag, hvor
alle relevante faglige miljøer og alle patientgrupper har mulighed for at bidrage og vi vil derfor
gerne anbefale, at man fremadrettet prioriterer en brede rekruttering i det fremtidige arbejde
med Fertilitetsområdet.
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I DFKO vil vi ydermere gerne kommentere enkelte af rapportens forslag:
I Gynækologisk Speciallæge praksis er der egenbetaling for donorsæd modsat tilbuddet i
hospitalsregi, hvor donorsæd betales af hospitalet. Blandt rapportens forslag er det nævnt, at man
på hospitalerne ønsker højere kompensation til dækning af udgifter til donorsæd. Såfremt man
vælger at tilføre flere midler til donor behandling på hospitalerne vil man fastholde den
skævvridning, der eksisterer aktuelt, altså at donorsæd betales af Regionen på hospitalerne,
hvorimod patienterne selv må afholde udgiften ved behandling i Speciallægepraksis. Et alternativt
forslag finder DFKO oplagt er bedre: At donor-sæd enten betales af patienten i begge regi, eller at
regionen betaler for donorsæd i begge regi.
Det er glædeligt, at man nu vil arbejde for på sigt at tilbyde behandling til par, som allerede har
fælles et barn. DFKO har gennem længere tid advokeret for at disse par skulle kunne modtage
yderligere behandling.
DFKO ønsker som arbejdsgruppen at tilbuddet i offentligt regi styrkes således at ufrivilligt barnløse
par får udvidet mulighed for at modtage et højtspecialiseret tilbud i offentligt regi.
Fremtidig planlægning:
Der er aktuelt bekymringer omkring mangel på speciallæger også indenfor specialet gynækologi og
obstetrik. Gynækologisk Speciallæge Praksis har ikke aktuelt problemer i at rekruttere
speciallæger til vores sektor. Derfor bør man politisk overveje om eventuelle fremtidige
kapacitetsproblemer på afdelingerne i endnu højere grad kan afhjælpes ved yderligere involvering
af Gynækologisk Speciallæge Praksis, således at man især udnytter kapaciteten i sygehusregi til
behandling af mere komplicerede gynækologiske problemstillinger.
DFKO stiller sig gerne til rådighed for et fremtidigt samarbejde indenfor sundhedsplanlægning
indenfor det gynækologiske område, hvilket vi finder at ville være til gavn for borgerne, men også
med fokus på at tilbyde et økonomisk ansvarligt og højtspecialiseret tilbud til par med behov for
speciallægehjælp indenfor Gynækologi og herunder fertilitetsbehandling.
Med ønsket om fremtidigt samarbejde.
På bestyrelsen vegne
Frank H Pedersen, formand DFKO
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Center for Sundhed
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

NOTAT
Til:

Telefon 3866 6000
Direkte 38666015
Mail hanne.s.rasmussen@regionh.d
k

Regionsrådet
Journal-nr.: 18005746
Dato: 05-12-2018

Notat til RR om udpegning til arbejdsgruppe om fertilitet
Praktiserende speciallæger i gynækologi (DFKO) har forud for den politiske behandling af ”Strategi for fertilitetsområdet” i regionsrådet rettet henvendelse til regionsrådet (vedlagt). Organisationen finder det uhensigtsmæssigt, at DFKO ikke har fået mulighed for at deltage i arbejdet.
I arbejdsgruppen deltog ledelses- og faglige repræsentanter fra hospitalerne, repræsentanter fra Sundhedsfagligt Råd for Gynækologi og Obstetrik samt administrativ repræsentation fra Enhed for Praksisoverenskomster og Enhed for Hospitalsplanlægning i
Center for Sundhed.
Administrationen inddrog i arbejdet repræsentanter fra de faglige miljøer på hospitalerne, da arbejdet fortrinsvis omhandlede regionens interne organisering på fertilitetsområdet med henblik på at styrke specialets position samt øge kapaciteten på hospitalerne. I rapporten er desuden beskrevet den aktivitet, som foregår udenfor hospitalerne
dvs. hos de praktiserende speciallæger i gynækologi og på private fertilitetsklinikker.
Såfremt det ønskes, kan administrationen afholde et møde med DFKO for at drøfte udnyttelsen af kapaciteten i speciallægepraksis på fertilitetsområdet.
Henvendelsen fra DFKO drøftes desuden på speciallægesamarbejdsudvalgsmødet den
10. december 2018.
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Center for Sundhed
Tværsektoriel Udvikling
Anja Methling

Dato: 12. oktober 2018

Kommissorium for Udsatteråd i Region Hovedstaden

Formål
Regionsrådet har besluttet at nedsætte et Udsatteråd i Region Hovedstaden. Formålet med rådet er at sikre, at viden om socialt udsatte borgeres særlige behov på sundhedsområdet inddrages i politiske beslutninger på sundhedsområdet og dermed at
skabe bedre og mere fleksible sundhedstilbud til socialt udsatte borgere og større lighed i sundhed.
Socialt udsatte forstås i denne sammenhæng som mennesker, der har et eller flere
svære sociale problemer, ex. sindslidelse, alkoholmisbrug, stofmisbrug, hjemløshed,
prostitution eller senfølger af seksuelle overgreb.
Udsatterådet nedsættes indtil videre for en periode på to år. Efter to år skal der tages
stilling til rådets fortsatte virke på baggrund af en evaluering af erfaringerne med rådet.
Udsatterådets opgaver
• Udsatterådet skal bidrage med viden vedrørende socialt udsatte borgeres sundhedsforhold i relevante politiske og administrative processer. Regionen har ansvar for at inddrage Udsatterådet i relevante processer på både konkret og strategisk niveau, gerne forud for formelle høringsprocesser. Regionsrådets stående
udvalg kan invitere Udsatterådet til at deltage på møder med henblik på dialog
om udvalgte emner, og rådet kan få foretræde for regionsrådets politiske udvalg.
Udsatterådet kan på eget initiativ udtale sig om sager vedrørende socialt udsatte
borgeres sundhedsforhold.
•

Udsatterådet skal planlægge et årligt møde med deltagelse af repræsentanter fra
forskellige brugergrupper samt regionsrådets politiske udvalg med henblik på dialog om udvalgte emner. Derudover skal rådet arbejde for generelt at sikre dialog
mellem det politiske og administrative niveau i regionen og socialt udsatte borgere gennem konkrete forslag til involvering af brugere i relevante processer.
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•

Udsatterådet skal ikke behandle enkeltsager, men borgere skal kunne henvende
sig direkte til rådet med problemstillinger, som rådet kan drøfte.

•

Udsatterådet skal etablere samarbejde med Regionshandicaprådet, Patientinddragelsesudvalget og eventuelt øvrige relevante fora med henblik på at aftale koordination af opgaver og snitflader.

Udsatterådets sammensætning
Udsatterådets medlemmer skal have indgående kendskab til socialt udsatte borgeres
sundhedsforhold, oplevelser med sundhedssystemet og særlige behov for sundhedstilbud. Samtidig skal rådets medlemmer have indgående kendskab til sundhedsvæsenets organisering med henblik på at kunne give kvalificerede bidrag til de politiske og
administrative niveauer i regionen. Derudover er det vigtigt at rådets medlemmer
har kompetencer i forhold til interessevaretagelse og kan indgå i dialog med såvel politikere og administration på både strategisk niveau og i forhold til konkrete sager.
På den baggrund sammensættes rådet af 10 repræsentanter for frivillige organisationer, kommunale og regionale aktører, der arbejder med socialt udsatte borgere og
har indgående kendskab til deres behov, og hvis virke er forankret i Region Hovedstaden.
Følgende organisationer udpeger et medlem hver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reden København (KFUK)
SIND
WeShelter
Omsorgscenter Thorsgade (Røde Kors)
Børns Vilkår
Gadejuristen
Socialsygeplejerskerne
Sociolancen (samarbejde mellem Region Hovedstadens Akutberedskab, Københavns Kommune og Hovedstadens Beredskab)
Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser i Region Hovedstadens Psykiatri
Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden

Rådet vælger sin formand blandt medlemmerne på det første og konstituerende
møde.
Der udpeges ikke suppleanter for medlemmerne.
Rådets mødeaktivitet
Udsatterådet holder fire ordinære møder årligt. Mødeplanen fastsættes en gang om
året.
Formanden kan indkalde rådet til ekstraordinært møde. Ekstraordinært møde kan
også indkaldes efter anmodning fra 3 af rådets medlemmer.

Kommissorium for Udsatteråd i Region Hovedstaden
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Sekretariatsbetjening
Region Hovedstaden finansierer Udsatterådets sekretariat samt udgifter til transport,
forplejning og aktiviteter.
Sekretariatsbetjeningen i Udsatterådet varetages af administrationen i Region Hovedstaden. Sekretariatet skal sikre, at rådet inddrages i de relevante politiske processer samt understøtte rådets mødeaktivitet og kommunikation.

Kommissorium for Udsatteråd i Region Hovedstaden
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Sekretariatet
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Opgang A
Telefon 3866 6000
Mail

Til:

Forretningsudvalgets møde den 11. december 2018 – pkt. 6 –
Nedsættelse af Udsatteråd i Region Hovedstaden

Ændringsforslag til pkt. 6 – Nedsættelse af Udsatteråd i Region Hovedstaden
Stillet af Enhedslisten ved Marianne Frederik (Ø)
”Enhedslisten foreslår, yderligere 2 organisationer, der udpeger hvert et medlem:
SAND, de hjemløses organisation,
LAP, foreningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere”

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Dato: 7. december 2018

Punkt nr. 12 - Nedsættelse af Udsatteråd i Region Hovedstaden
Bilag 3 - Side -1 af 2

Center for Sundhed
Det Nære Sundhedsvæsen

NOTAT
Til:

Regionsrådets møde den 18. december 2018 – pkt. 12 – Nedsættelse af Udsatteråd i Region Hovedstaden

Region Hovedstadens Udsatteråd og snitflader til det nationale Rådet for Socialt
Udsatte - Bilag til Regionsrådets møde den 18. december 2018

Regionsrådet i Region Hovedstaden drøfter på møde 18. december 2018 nedsættelse af et Udsatteråd. I den forbindelse redegøres i det følgende kort for,
hvilke snitflader der kan være mellem et regionalt udsatteråd og det nationale
Rådet for Socialt Udsatte.
Region Hovedstadens Udsatteråd
Formålet med rådet er at sikre, at viden om socialt udsatte borgeres særlige behov inddrages i politiske og administrative processer og beslutninger i Region
Hovedstaden.
Udsatterådet vil blandt andet kunne deltage på møder i politiske udvalg med
henblik på dialog om udvalgte emner, ligesom rådet på eget initiativ kan udtale
sig om sager vedrørende socialt udsatte borgeres forhold.
Rådet for Socialt Udsatte
Rådet for Socialt Udsatte er et uafhængigt råd under Børne- og Socialministeriet. Rådet består af 8-12 medlemmer, der er udpeget personligt af Børne- og
socialministeren.
Det er beskrevet, at Rådet for Socialt Udsatte skal fungere som talerør for socialt udsatte og sikre, at socialt udsattes synspunkter bliver hørt i den almindelige
samfundsdebat.
Rådet skal følge den sociale indsats for udsatte borgere, indsamle og formidle
viden om området og stille forslag til, hvordan indsatsen over for socialt udsatte kan blive bedre, herunder i forhold til forebyggelse af sociale problemer
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samt i forhold til regeringens særlige initiativer over for målgruppen og de sociale 2020-mål. Regeringen kan efter behov rådføre sig med Rådet for Socialt
Udsatte.
Snitflader de to råd imellem
Målgrupperne for henholdsvis Region Hovedstadens Udsatteråd og Rådet for
Socialt Udsatte forventes at være de samme. Men det følger af udkast til kommissorium for Region Hovedstadens Udsatteråd, at det er de problemstillinger
og opgaver, der varetages i regionalt regi, som regionens Udsatteråd vil skulle
beskæftige sig med. Dermed vil det regionale Udsatteråd komme til at beskæftige sig med de mere lokale perspektiver på socialt udsatte borgeres forhold,
hvorimod Rådet for Socialt Udsatte har et mere nationalt perspektiv.
Der vil i forbindelse med etableringen af Region Hovedstadens Udsatteråd
være fokus på snitfladerne til Rådet for Socialt Udsatte, herunder på at sikre
klarhed om de forskellige perspektiver og tage stilling til et eventuelt behov for
koordination og samarbejde.

Region Hovedstadens Udsatteråd og snitflader til det nationale Rådet for Socialt
Udsatte - Bilag til Regionsrådets møde den 18. december 2018
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Sekretariatet
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Opgang A
Telefon 3866 6000
Mail

Til:

Regionsrådets møde den 18. december 2018 – pkt. 12 – Nedsættelse af Udsatteråd i Region Hovedstaden

Ændringsforslag til pkt. 12 – Nedsættelse af Udsatteråd i Region Hovedstaden
stillet af Socialistisk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og Alternativet.
Socialistisk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og Alternativet foreslår forretningsudvalgets indstillingspunkt 1 erstattet med følgende:
1. at der etableres et Udsatteråd i Region Hovedstaden med henblik på at skabe
et forum, der kan være rådgivende over for regionsråd og stående udvalg i
spørgsmål vedrørende socialt udsatte borgeres forhold.
Baggrund
Socialistisk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og Alternativet ønsker, at et Udsatteråd i
Region Hovedstaden skal kunne beskæftige sig med forhold af betydning for socialt
udsatte borgere udover deres sundhedsforhold. Der er andre områder, der hører under
Region Hovedstaden, der har betydning for socialt udsatte borgeres muligheder for på
lige vis at indgå i samfundet. Det kunne for eksempel være forhold vedrørende tilgængelighed og offentlig transport.
Socialistisk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og Alternativet foreslår derfor, at Region Hovedstadens Udsatteråd skal beskæftige sig med socialt udsatte borgeres forhold i bred forstand, og at kommissoriet for Udsatterådet tilrettes med henblik på
dette.
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NOTAT

Kommissorium - Politisk arbejdsgruppe om fornyelse af den politiske arbejdsform i Region Hovedstaden

Formål
Arbejdsgruppen skal komme med et oplæg til, hvordan man gennem en tættere dialog
mellem borgere og politikere kan skabe fornyelser i det politiske arbejde i regional
sammenhæng.
Arbejdet falder i forlængelse af medlemsforslag fremsat af partierne bag konstitueringsaftalen for Region Hovedstaden 2018-2021 på regionsrådsmødet den 25. september 2018. Heraf fremgår bl.a.:
”Demokratiet i Danmark er i forandring. Mange steder i landet eksperimenteres med
nye måder at politikudvikle og skabe løsninger sammen borgerne. Generelt søges det
politiske lederskab styrket ved at finde nye veje til, at politikerne kan definere udfordringer og muligheder på tværs af de stående udvalgsressortområder og i en tæt dialog med borgere, herunder patienter og pårørende, finde gode løsninger.
Det foregår blandt andet i såkaldte opgaveudvalg i kommunerne. Opgaveudvalgene er
midlertidige og rådgivende og arbejder med en opgave, der er defineret af det repræsentativt valgte organ, der har nedsat dem. I opgaveudvalgene får politikerne mulighed for at engagere sig i politik- og strategiudvikling på et langt tidligere tidspunkt og
med en større dybde. Politikerne får i højere grad indblik i borgernes behov og får
dermed taget fat dér, hvor det skaber mest værdi for borgerne. En tættere dialog med
borgere, herunder patienter og pårørende, øger problemforståelsen og idérigdommen
og dermed kvaliteten af løsningerne. En tættere dialog med borgerne styrker ejerskabet til løsningerne, deres implementering og legitimitet.
For at sikre udviklingen af gode løsninger på de udfordringer, Region Hovedstaden
arbejder med, er det relevant at overveje, hvordan det politiske arbejde også i regional sammenhæng kan fornys med inspiration fra blandt andet arbejdet, der foregår i
kommuner og andre regioner.”
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Resultat
Arbejdsgruppen skal komme med et oplæg til, hvordan man gennem bl.a. opgaveudvalg kan skabe fornyelser i det politiske arbejde i regional sammenhæng.
Deltagere
Der nedsættes en arbejdsgruppe med én repræsentant for hvert parti (C formand, B
næstformand).
- Hans Toft (C), formand
- Karin Friis Bach (B), næstformand
- Jesper Clausson (A)
- Anne Ehrenreich (V)
- Marianne Frederik (Ø)
- Peter Westermann (F)
- Niels Høiby (I)
- Martin Schepelern (Å)
- Repræsentant (O)
Derudover vil der på arbejdsgruppemødet være deltagelse fra administrationen (regionsrådsformand og Sekretariatet).
Form
Der lægges op til en dialogbaseret proces, hvor politiske repræsentanter og administration byder ind med forslag og perspektiver. Derudover lægges der vægt på at inddrage
erfaringer med fornyelse af politiske arbejdsmåder og samskabelse fra andre kommuner og regioner. Administrationen vil på baggrund af drøftelserne kvalificere og tilrettelægge møderne.
Tidsperspektiv og mødefrekvens
Arbejdsgruppen færdiggør sit arbejde med henblik på forelæggelse for regionsrådet ultimo juni 2019. Der lægges op til to til tre arbejdsgruppemøder.
Videre proces
De konkrete forslag, som arbejdet resulterer i, vil skulle bæres videre til drøftelser i en
bredere politisk kreds.
Såfremt arbejdet resulterer i konkrete forslag til opgaveudvalg (§17, stk. 4-udvalg)
mv. vil disse skulle forelægges regionsrådet med henblik på godkendelse.
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Protokol for Region Hovedstaden
Formands- og DirektionssekretariatetPolitisk Sekretariat modtager ofte
forespørgsler af protokolmæssig karakter. I det føl- gende skitseres nogle
generelle retningslinjer. Sekretariatet er gerne behjælpelig med at løse
konkrete problemstillinger.
Politisk deltagelse i indvielser, receptioner med videre
Som øverste leder skal regionsrådsformanden ofte repræsentere regionen og
regions- rådet udadtil. Det kan være i forbindelse med indvielser af
nybyggeri, receptioner på ambassader, kultu- relle prisuddelinger og
lignende.
Dels er der diverse jubilæer, indvielser, 1. spadestik mv., der er arrangeret
internt i re- gionen. Her er regionsrådsformanden vært for arrangementet,
og Politisk Sekretariat Formands- og Direktionssekretariatet skal derfor
konsulteres, inden datoen fastlægges.
Formanden deltager så vidt muligt i følgende arrangementer:
▪ Offentliggørelse af arkitektkonkurrencer
▪ 1. spadestik i forbindelse med opførelse af nye større bygninger
▪ Rejsegilder
▪ Indvielser af større bygninger, nye hospitalsafdelinger og store
medicotekniske anskaffelser
▪ Større begivenheder arrangeret af en eller flere af regionens hospitaler
eller tvær- gående virksomheder
▪ Institutionsjubilæer på hospitaler, tværgående virksomheder, centre
m.m.: 25, 50, 75, 100 år osv. (10 års jubilæer fejres ikke)
Som hovedregel kan man sige, at ved den ceremonielle udmøntning af
beslutninger, der er truffet af det politiske system, skal
regionsrådsformanden forespørges om delta- gelse , og hele regionsrådet
inviteres til at deltage i arrangementet.
Det er regionsrådsformanden, der inviterer til disse arrangementer på vegne
af regionsrådet til disse arrange- menter. Regionsrådsformanden byder
velkommen til arrangementet som den første ta- ler.

Region Hovedstadens logo skal stå på invitationen, og det er regionsrådsformanden, der
underskriver. Det er fint også at have fx hospitalets logo på også, hvis det er relevant.
Formateret: Linjeafstand: Flere linjer 1,1 li

Regionsrådsformanden kan vælge, at lade et andet regionsrådsmedlem repræsenterer
regi- onen.
Side 2
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Hospitalet eller den tværgående virksomhed, hvor arrangementet skal foregå, udarbejder udkast til:
▪ Invitation til formandens underskrift
▪ Invitationsliste
▪ Program for besøget
▪ Baggrundsnotat
▪ Pressemateriale
Ved flere af disse arrangementer vil det være relevant, at enten en udvalgsformand eller følgegruppeformand ligeledes deltager og holder en tale, overrækker priser eller
lignende.
Ved institutionsjubilæer og indvielser af større nybygninger giver regionsrådet en gave
i form af kunst til en værdi til 50.000 kr. Ved indvielser af hospitalsafdelinger m.m.
giver regionsrådet et litografi til en værdi af 2.500 kr.
Besøg af kongehuset
Ved besøg af medlemmer af kongehuset kræves et betydeligt forarbejde. Sådanne arrangementer skal planlægges i god tid, og al henvendelse til hoffet foregår via Politisk
Sekretariat Formands- og Direktionssekretariatet.
Såfremt et hospital eller en tværgående virksomhed ønsker at få besøg af medlemmer
af kongehuset, skal der rettes henvendelse til Politisk Sekretariat Formands- og
Direktionssekretariatet, der forelægger sagen for regionsrådsformand og
koncerndirektion med henblik på stillingtagen. Regions- rådsformanden er som øverste
leder vært ved arrangementet.
Såfremt et hospital eller en tværgående virksomhed får en forespørgsel om besøg af
medlemmer af kongehuset, skal sagen overgives til Politisk Sekretariat Formands- og
Direktionssekretariatet.
Hospitalet eller den tværgående virksomhed udarbejder udkast til:
▪ Invitation til formandens underskrift
▪ Minutprogram for besøget
▪ Deltagerliste med angivelse af cv
▪ Baggrundsnotat
▪ Pressemateriale
Ved modtagelse af medlemmer af kongehuset på et hospital eller en tværgående virksomhed er regionsrådsformand, samt repræsentanter fra for koncerndirektion og
hospitals- eller virksomhedsdirektion til stede under besøget. Regionsrådsformanden
byder velkom- men til arrangementet som den første taler.
Regionsrådsformanden kan vælge, at lade et andet regionsrådsmedlem repræsenterer
regi- onen.
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Besøg af ministre
Ved besøg af ministre kræves et betydeligt forarbejde. Sådanne arrangementer skal
planlægges i god tid og al henvendelse til et ministersekretariat herom foregår via
Politisk Se- kretariat Formands- og Direktionssekretariatet.
Såfremt et hospital eller en tværgående virksomhed ønsker at få besøg af en minister,
skal der rettes henvendelse til Politisk Sekretariat Formands- og
Direktionssekretariatet, der forelægger sagen for regions- rådsformand og
koncerndirektion med henblik på stillingtagen. Regionsrådsformanden er som øverste
leder vært ved arrangementet.
Såfremt et hospital eller en tværgående virksomhed får en forespørgsel om besøg af en
minister, skal sagen overgives til Politisk Sekretariat Formands- og
Direktionssekretariatet.
Hospitalet eller den tværgående virksomhed udarbejder udkast til:
▪ Invitation til formandens underskrift
▪ Deltagerliste
▪ Program for besøget
▪ Baggrundsnotat
Ved modtagelse af ministre på et hospital eller en tværgående virksomhed er regionsrådsformand, samt repræsentanter fra for koncerndirektion og hospitals- eller
virksomhedsdi- rektion til stede under besøget. Regionsrådsformanden byder
velkommen til arrange- mentet som den første taler.
Regionsrådsformanden kan vælge, at lade et andet regionsrådsmedlem repræsenterer
regi- onen.
Forud for afholdelse af folketingsvalg, kommune- og regionsrådsvalg fastsætter regionsrådet et sæt spillerregler, som skal følges og som kan have indflydelse på muligheden for at modtage ministerbesøg.
Politikerbesøg i Region Hovedstaden
Region Hovedstaden modtager ofte forespørgsler om besøg på regionens hospitaler og
virksomheder af folketingsmedlemmer, kommunalbestyrelsesmedlemmer,
regionsrådsmedlemmer fra både Region Hovedstaden og andre regioner og samt udenlandske delegationer med politisk deltagelse m.fl. Al henvendelse til den pågældende
politiker eller politiske delegation foregår via Politisk Sekretariat Formands- og
Direktionssekretariatet.
Såfremt et hospital, en tværgående virksomhed eller en stab får en forespørgsel om besøg af en politiker eller en udenlandsk delegation med politisk deltagelse skal sagen
overgives til Politisk Sekretariat Formands- og Direktionssekretariatet.
Regionsrådsformanden kan vælge, at lade et andet regionsrådsmedlem repræsenterer
regi- onen. Som hovedregel skal politikere, der besøger Region Hovedstaden, møde
lige- værdig repræsentation fra for regionen.
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Såfremt et medlem af Folketinget, en kommunalbestyrelse eller et regionsrådsmedlem
fra en anden region ønsker at besøge et hospital eller en tværgående virksomhed, skal
det det relevante udvalg i Folketinget, kommunen eller den anden regionen ligeledes
inviteres til at del- tage ved besøget.
Hospitalet eller den tværgående virksomhed udarbejder udkast til:
▪ Invitation til formandens underskrift
▪ Deltagerliste
▪ Program for besøget
▪ Baggrundsnotat
Ved modtagelse af politikere på et hospital eller en tværgående virksomhed er en repræsentant fra for regionsrådet og en repræsentant fra for hospitals- eller
virksomhedsdirekti- onen til stede under besøget. Den politiske repræsentant byder
velkommen til arrange- mentet som den første taler.
Såfremt en udenlandsk delegation besøger regionsgården, flages der med det pågældende lands flag og Dannebrog. Det er kun tilladt at flage med de nordiske landes flag,
EU-flaget og FN-flaget uden særlig tilladelse fra politiet. Såfremt der skal flages med
andre landes flag, skal der indhentes tillades fra den lokale politimyndighed. Dannebrog skal altid have førstepladsen, hvilket vil sige på flagstangen længst til venstre eller
i midten. Dannebrog skal altid hejses først og nedhales sidst. Hospitaler og tværgående
virksomheder opfordres ligeledes til at flage efter ovenstående retningslinjer.
Forud for afholdelse af folketingsvalg, kommune- og regionsrådsvalg fastsætter regionsrådet et sæt spillerregler, som skal følges og som kan have indflydelse på muligheden for at modtage politikerbesøg.
Private virksomheder/ leverandører, som regionen har driftsoverenskomst med
Private virksomheder/ leverandører, som Region Hovedstaden har driftsoverenskomst
med, kan kun invitere medlemmer af kongehuset, ministre eller politikere til at besøge
regionens hospitaler eller tværgående virksomheder, såfremt besøget forinden har været
er blevet forelagt regionsrådsformand og koncerndirektion. Dette gør sig også
gældende ved ønsket om at køre med ambulancer, lægebiler eller anden
patientbefordring.
Såfremt et hospital eller en tværgående virksomhed får en forespørgsel om besøg af
denne type, skal sagen overgives til Politisk Sekretariat Formands- og
Direktionssekretariatet. Politisk Sekretariat Formands- og Direktionssekretariatet
varetagert kontakten imellem den private virksomhed/ leverandør og hospitalet eller
den tværgå- ende virksomhed.
Ved modtagelse af medlemmer af kongehuset, ministre eller politikere på et hospital
eller en tværgående virksomhed er regionsrådsformanden, samt evt. en repræsentant fra
for koncerndirektionen og en repræsentant fra hospitals- eller virksomhedsdirektionen
til stede under besøget. Regionsrådsformanden vil på linje med repræsentanten fra for
den private leverandør byde velkommen til arrangementet.

Side 5

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Punkt nr. 14 - Protokol for Region Hovedstaden - håndtering af valgkampsaktiviteter
på regionens matrikler
Bilag 1 - Side -6 af 9

Regionsrådsformanden kan vælge, at lade et andet regionsrådsmedlem repræsenterer
regi- onen.
Forud for afholdelse af folketingsvalg, kommune- og regionsrådsvalg fastsætter regionsrådet et sæt spillerregler, som skal følges og som kan have indflydelse på muligheden for at modtage politikerbesøg.
Interesseorganisationer
Interesseorganisationer, der ønsker at afholde et arrangement på et af regionens hospitaler eller tværgående virksomheder, kan kun invitere medlemmer af kongehuset, ministre eller politikere til at besøge det pågældende hospital eller den pågældende tværgående virksomhed, såfremt besøget har været er blevet forelagt regionsrådsformand og
kon- cerndirektion.
Såfremt et hospital eller en tværgående virksomhed får en forespørgsel om besøg af
denne type, skal sagen overgives til Politisk Sekretariat Formands- og
Direktionssekretariatet. Politisk Sekretariat Formands- og Direktionssekretariatet
varetager kontakten imellem interesseorganisationen og hospitalet eller den
tværgående virk- somhed.
Ved modtagelse af medlemmer af kongehuset, ministre eller politikere på et hospital
eller en tværgående virksomhed vil regionsrådsformanden, samt evt. en repræsentant
fra for koncerndirektionen og en repræsentant fra hospitals- eller
virksomhedsdirektionen være til stede under besø- get. Regionsrådsformanden vil på
linje med interesseorganisationen byde velkommen til arrangementet.
Regionsrådsformanden kan vælge, at lade et andet regionsrådsmedlem repræsenterer
regi- onen.
Forud for afholdelse af folketingsvalg, kommune- og regionsrådsvalg fastsætter regionsrådet et sæt spillerregler, som skal følges og som kan have indflydelse på muligheden for at modtage politikerbesøg.
Dronningens 40 års fortjenstmedalje
40-års jubilarer, som måtte ønsker det, kan af deres arbejdssted indstilles til
Dronningens for- tjenstmedalje af sølv. Fortjenstmedaljen udstedes af hoffet.
Fortjenstmedaljen overrækkes i udgangspunktet af regionsrådsformanden. Overrækkelsen foregår ved en ceremoni på Regionsgården. Til overrækkelsen inviteres jubilaren med ledsager samt jubilarens nærmeste leder.
Der afholdes tre til fem arrangementer årligt, hvorfor nogen ventetid må påregnes.
Arrangementet indledes med regionsrådsformandens tale til jubilarerne, hvorefter medaljerne påsættes. Arrangementet varer ca. 2 timer og afsluttes med fælles foto af regionsrådsformanden og medaljemodtagerne. Billedet sendes efterfølgende til medaljemodtagerne.
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Jubilarfest
Der afholdes én gang årligt jubilarfest for regionens 25-, 40- og 50 års- jubilarer. Jubilarerne inviteres med ledsager. Festen holdes medio november i Falkoner Centret på
Frederiksberg – i valgår medio oktober.
Til festen inviteres regionsrådets medlemmer, koncerndirektionen, hospitalsdirektørerne, direktørerne for de tværgående virksomheder, stabsdirektører og personalechefer.
Alle inviteres med ægtefælle.
Regionsrådets medlemmer deltager med ca. en fjerdedel hvert år, således at alle deltager én gang i valgperioden. Formandskabet deltager hvert år. De deltagende rådsmedlemmer har en værtsrolle ved arrangementet og placeres ved borde blandt jubilarerne.
Program:
Kl. 19.30
Døre og garderobe åbnes og der serveres en
velkomstdrink
Kl. 20.00
Tale til jubilarer ved regionsrådsformanden
Kl. 20.15
Underholdning
Kl. 21.15
Buffet
Kl. 22.15
Der spilles op til dans
Kl. 24.00
Tak for i aften
Som et minde om aftenen udleveres der en årsplakat ved udgangen til jubilarerne.
Gaveniveau ved markering af individuelle mærkedage
Vigtige samarbejdspartnere for regionen fejrer jævnligt individuelle mærkedage som
jubilæer, runde fødselsdage, tiltrædelse og afsked. Der gives kun gaver, når regionen
er inviteret til markeringen.
Gaver gives til følgende mærkedage i et niveau svarende til nedenstående skema:

Personkreds

Anledning

Prisniveau

Kommunerne i regionen –
borgmestre og kommunaldirektører

Runde fødselsdage

Alle anledninger: mMax
350 kr. til fx tre flasker
vin, blomster eller en
boggave

Politiske jubilæumer
Afsked og tiltrædelse

Væsentlige samarbejdspartnere fx ministre, andre
regioners formænd og direktører, formænd eller direktører i samarbejdsorganisationer, folketingsmedlemmer valgt i regionen

Runde fødselsdage
Politiske jubilæumer

Alle anledninger: mMax
350 kr. til fx tre flasker
vin, blomster eller en
boggave

Afsked og tiltrædelse
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Kort skrives eller underskrives af regionsrådsformanden. Hvis både regionsrådsformand og koncerndirektion er inviteret til at deltage i markeringen, gives en fælles gave,
og kortet underskrives af alle. Der gives aldrig mere end én gave fra regionen.

Formateret: Dansk

Gaveniveau ved markering af individuelle mærkedage for rådsmedlemmerne
Regionsrådets medlemmer fejrer jævnligt individuelle mærkedage som fx jubilæer,
runde fødselsdage, tiltrædelse og afsked. Ved disse arrangementer sender
regionsrådsfor- manden en gave/ opmærksomhed på vegne af Region Hovedstaden.
Gaver gives til følgende mærkedage i et niveau svarende til nedenstående skema:

Anledning

Prisniveau

Runde fødselsdage

Max 350 kr. til fx tre flasker vin, blomster eller en boggave

Sølv- eller guldbryllup

Max 350 kr. til fx tre flasker vin, blomster eller en boggave

Politisk jubilæum – 25 år

5.000 kr. til gave eller vin

Udtræden af regionsrådet

Årets litografi indrammet til en værdi af
2.500 kr.

Dødsfald i nærmeste familie eller egen
alvorlig sygdom

Max 350 kr. til blomster

Barnefødsel

Max 350 kr. til blomster

Begravelse (rådsmedlemmer)

Krans med bånd

Formateret: Skrifttype: (Standard) Times New Roman,
Fed
Formateret: Skrifttype: 11 pkt
Formateret: Skrifttype: Times New Roman, 11 pkt
Formateret: Skrifttype: 11 pkt
Formateret: Skrifttype: Times New Roman, 11 pkt

Valg
Der gælder særlige begrænsninger fsva. valgkampsaktiviteter på regionens matrikler. Protokollens
bestemmelser om besøg af politikere, herunder ministre, er gældende også i de pågældende
valgkampsperioder.

Formateret: Skrifttype: 11 pkt
Formateret: Skrifttype: Times New Roman, 11 pkt
Formateret: Skrifttype: 11 pkt
Formateret: Skrifttype: Times New Roman, 11 pkt
Formateret: Skrifttype: 11 pkt

Valg til Folketinget:
1. I perioden fra udskrivning af valg til Folketinget og til valghandlingernes afslutning (normalt 3-4
uger) kan der ikke gennemføres valgkampsaktiviteter på regionens matrikler, bortset fra eventuelle
valgmøder arrangeret med bred politisk deltagelse.
2. I perioden fra udskrivning af valg til Folketinget og til valghandlingernes afslutning (normalt 3-4
uger) deltager ansatte på ledelsesniveau i Region Hovedstaden ikke i eventuelle valgmøder på
regionens matrikler med faglige eller tekniske oplæg.

Formateret: Skrifttype: Times New Roman, 11 pkt
Formateret: Skrifttype: 11 pkt
Formateret: Skrifttype: Times New Roman, 11 pkt
Formateret: Skrifttype: 11 pkt
Formateret: Skrifttype: Times New Roman, 11 pkt
Formateret: Skrifttype: 11 pkt
Formateret: Skrifttype: Times New Roman, 11 pkt
Formateret: Skrifttype: 11 pkt

Valg til regionsråd og kommunalbestyrelser:

Formateret: Skrifttype: Times New Roman, 11 pkt
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1. I perioden fra måneden før valg til kommunalbestyrelser og regionsråd og til
valghandlingernes afslutning kan der ikke gennemføres valgkampsaktiviteter på regionens
matrikler, bortset fra eventuelle valgmøder arrangeret med bred politisk deltagelse.
2. I perioden fra måneden før valg til kommunalbestyrelser og regionsråd og til
valghandlingernes afslutning deltager ansatte på ledelsesniveau i Region Hovedstaden ikke i
eventuelle valgmøder på regionens matrikler med faglige eller tekniske oplæg. ”
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3400 Hillerød
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Telefon 38 66 50 00
Web www.regionh.dk
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Protokol for Region Hovedstaden
Formands- og Direktionssekretariatet modtager ofte forespørgsler af
protokolmæssig karakter. I det følgende skitseres nogle generelle
retningslinjer. Sekretariatet er gerne behjælpelig med at løse konkrete
problemstillinger.
Politisk deltagelse i indvielser, receptioner med videre
Som øverste leder skal regionsrådsformanden ofte repræsentere regionen og
regions- rådet udadtil. Det kan være i forbindelse med indvielser af
nybyggeri, receptioner på ambassader, kulturelle prisuddelinger og lignende.
Dels er der diverse jubilæer, indvielser, 1. spadestik mv., der er arrangeret
internt i regionen. Her er regionsrådsformanden vært for arrangementet, og
Formands- og Direktionssekretariatet skal derfor konsulteres, inden datoen
fastlægges.
Formanden deltager så vidt muligt i følgende arrangementer:
▪ Offentliggørelse af arkitektkonkurrencer
▪ 1. spadestik i forbindelse med opførelse af nye større bygninger
▪ Rejsegilder
▪ Indvielser af større bygninger, nye hospitalsafdelinger og store
medicotekniske anskaffelser
▪ Større begivenheder arrangeret af en eller flere af regionens hospitaler
eller tvær- gående virksomheder
▪ Institutionsjubilæer på hospitaler, tværgående virksomheder, centre
m.m.: 25, 50, 75, 100 år osv. (10 års jubilæer fejres ikke)
Som hovedregel kan man sige, at ved den ceremonielle udmøntning af
beslutninger, der er truffet af det politiske system, skal
regionsrådsformanden forespørges om deltagelse og hele regionsrådet
inviteres til at deltage i arrangementet.
Det er regionsrådsformanden, der inviterer til disse arrangementer på vegne
af regionsrådet. Regionsrådsformanden byder velkommen til arrangementet
som den første taler.
Region Hovedstadens logo skal stå på invitationen, og det er regionsrådsformanden, der
underskriver. Det er fint også at have fx hospitalets logo på også, hvis det er relevant.
Regionsrådsformanden kan vælge at lade et andet regionsrådsmedlem repræsentere
regionen.
Hospitalet eller den tværgående virksomhed, hvor arrangementet skal foregå, udarbejder udkast til:
▪ Invitation til formandens underskrift
▪ Invitationsliste
▪ Program for besøget
▪ Baggrundsnotat
▪ Pressemateriale
Ved flere af disse arrangementer vil det være relevant, at enten en udvalgsformand eller følgegruppeformand ligeledes deltager og holder en tale, overrækker priser eller
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lignende.
Ved institutionsjubilæer og indvielser af større nybygninger giver regionsrådet en gave i
form af kunst til en værdi til 50.000 kr. Ved indvielser af hospitalsafdelinger m.m. giver
regionsrådet et litografi til en værdi af 2.500 kr.
Besøg af kongehuset
Ved besøg af medlemmer af kongehuset kræves et betydeligt forarbejde. Sådanne arrangementer skal planlægges i god tid, og al henvendelse til hoffet foregår via Formandsog Direktionssekretariatet.
Såfremt et hospital eller en tværgående virksomhed ønsker at få besøg af medlemmer af
kongehuset, skal der rettes henvendelse til Formands- og Direktionssekretariatet, der
forelægger sagen for regionsrådsformand og koncerndirektion. Regionsrådsformanden
er som øverste leder vært ved arrangementet.
Såfremt et hospital eller en tværgående virksomhed får en forespørgsel om besøg af
medlemmer af kongehuset, skal sagen overgives til Formands- og
Direktionssekretariatet.
Hospitalet eller den tværgående virksomhed udarbejder udkast til:
▪ Invitation til formandens underskrift
▪ Minutprogram for besøget
▪ Deltagerliste med angivelse af cv
▪ Baggrundsnotat
▪ Pressemateriale
Ved modtagelse af medlemmer af kongehuset på et hospital eller en tværgående virksomhed er regionsrådsformand samt repræsentanter for koncerndirektion og hospitalseller virksomhedsdirektion til stede under besøget. Regionsrådsformanden byder
velkommen til arrangementet som den første taler.
Regionsrådsformanden kan vælge at lade et andet regionsrådsmedlem repræsentere
regionen.
Besøg af ministre
Ved besøg af ministre kræves et betydeligt forarbejde. Sådanne arrangementer skal
planlægges i god tid og al henvendelse til et ministersekretariat herom foregår via
Formands- og Direktionssekretariatet.
Såfremt et hospital eller en tværgående virksomhed ønsker at få besøg af en minister,
skal der rettes henvendelse til Formands- og Direktionssekretariatet, der forelægger
sagen for regionsrådsformand og koncerndirektion. Regionsrådsformanden er som
øverste leder vært ved arrangementet.
Såfremt et hospital eller en tværgående virksomhed får en forespørgsel om besøg af en
minister, skal sagen overgives til Formands- og Direktionssekretariatet.
Hospitalet eller den tværgående virksomhed udarbejder udkast til:
▪ Invitation til formandens underskrift
▪ Deltagerliste
▪ Program for besøget

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Side 3

Punkt nr. 14 - Protokol for Region Hovedstaden - håndtering af valgkampsaktiviteter
på regionens matrikler
Bilag 2 - Side -4 af 8
▪

Baggrundsnotat

Ved modtagelse af ministre på et hospital eller en tværgående virksomhed er regionsrådsformand samt repræsentanter for koncerndirektion og hospitals- eller
virksomhedsdirektion til stede under besøget. Regionsrådsformanden byder velkommen
til arrangementet som den første taler.
Regionsrådsformanden kan vælge at lade et andet regionsrådsmedlem repræsentere
regionen.
Politikerbesøg i Region Hovedstaden
Region Hovedstaden modtager ofte forespørgsler om besøg på regionens hospitaler og
virksomheder af folketingsmedlemmer, kommunalbestyrelsesmedlemmer,
regionsrådsmedlemmer fra både Region Hovedstaden og andre regioner samt
udenlandske delegationer med politisk deltagelse. Al henvendelse til den pågældende
politiker eller politiske delegation foregår via Formands- og Direktionssekretariatet.
Såfremt et hospital, en tværgående virksomhed eller en stab får en forespørgsel om besøg af en politiker eller en udenlandsk delegation med politisk deltagelse skal sagen
overgives til Formands- og Direktionssekretariatet.
Regionsrådsformanden kan vælge at lade et andet regionsrådsmedlem repræsentere
regionen. Som hovedregel skal politikere, der besøger Region Hovedstaden, møde
ligeværdig repræsentation for regionen.
Såfremt et medlem af Folketinget, en kommunalbestyrelse eller et regionsrådsmedlem
fra en anden region ønsker at besøge et hospital eller en tværgående virksomhed, skal
det relevante udvalg i Folketinget, kommunen eller den anden region ligeledes inviteres
til at deltage ved besøget.
Hospitalet eller den tværgående virksomhed udarbejder udkast til:
▪ Invitation til formandens underskrift
▪ Deltagerliste
▪ Program for besøget
▪ Baggrundsnotat
Ved modtagelse af politikere på et hospital eller en tværgående virksomhed er en repræsentant for regionsrådet og en repræsentant for hospitals- eller
virksomhedsdirektionen til stede under besøget. Den politiske repræsentant byder
velkommen til arrangementet som den første taler.
Såfremt en udenlandsk delegation besøger regionsgården, flages der med det pågældende lands flag og Dannebrog. Det er kun tilladt at flage med de nordiske landes flag,
EU-flaget og FN-flaget uden særlig tilladelse fra politiet. Såfremt der skal flages med
andre landes flag, skal der indhentes tillades fra den lokale politimyndighed. Dannebrog skal altid have førstepladsen, hvilket vil sige på flagstangen længst til venstre eller i
midten. Dannebrog skal altid hejses først og nedhales sidst. Hospitaler og tværgående
virksomheder opfordres ligeledes til at flage efter ovenstående retningslinjer.
Private virksomheder/leverandører, som regionen har driftsoverenskomst med
Private virksomheder/leverandører, som Region Hovedstaden har driftsoverenskomst
med, kan kun invitere medlemmer af kongehuset, ministre eller politikere til at besøge
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regionens hospitaler eller tværgående virksomheder, såfremt besøget forinden er blevet
forelagt regionsrådsformand og koncerndirektion. Dette gør sig også gældende ved
ønsket om at køre med ambulancer, lægebiler eller anden patientbefordring.
Såfremt et hospital eller en tværgående virksomhed får en forespørgsel om besøg af
denne type, skal sagen overgives til Formands- og Direktionssekretariatet. Formandsog Direktionssekretariatet varetager kontakten imellem den private
virksomhed/leverandør og hospitalet eller den tværgående virksomhed.
Ved modtagelse af medlemmer af kongehuset, ministre eller politikere på et hospital
eller en tværgående virksomhed er regionsrådsformanden samt evt. en repræsentant for
koncerndirektionen og hospitals- eller virksomhedsdirektionen til stede under besøget.
Regionsrådsformanden vil på linje med repræsentanten for den private leverandør byde
velkommen til arrangementet.
Regionsrådsformanden kan vælge at lade et andet regionsrådsmedlem repræsentere
regionen.
Interesseorganisationer
Interesseorganisationer, der ønsker at afholde et arrangement på et af regionens hospitaler eller tværgående virksomheder, kan kun invitere medlemmer af kongehuset, ministre eller politikere til at besøge det pågældende hospital eller den pågældende tværgående virksomhed, såfremt besøget er blevet forelagt regionsrådsformand og
koncerndirektion.
Såfremt et hospital eller en tværgående virksomhed får en forespørgsel om besøg af
denne type, skal sagen overgives til Formands- og Direktionssekretariatet. Formandsog Direktionssekretariatet varetager kontakten imellem interesseorganisationen og
hospitalet eller den tværgående virksomhed.
Ved modtagelse af medlemmer af kongehuset, ministre eller politikere på et hospital
eller en tværgående virksomhed vil regionsrådsformanden samt evt. en repræsentant for
koncerndirektionen og hospitals- eller virksomhedsdirektionen være til stede under
besøget. Regionsrådsformanden vil på linje med interesseorganisationen byde
velkommen til arrangementet.
Regionsrådsformanden kan vælge at lade et andet regionsrådsmedlem repræsentere
regionen.
Dronningens 40 års fortjenstmedalje
40-års jubilarer, som måtte ønske det, kan af deres arbejdssted indstilles til Dronningens
fortjenstmedalje af sølv. Fortjenstmedaljen udstedes af hoffet.
Fortjenstmedaljen overrækkes i udgangspunktet af regionsrådsformanden. Overrækkelsen foregår ved en ceremoni på Regionsgården. Til overrækkelsen inviteres jubilaren med ledsager samt jubilarens nærmeste leder.
Der afholdes tre til fem arrangementer årligt, hvorfor nogen ventetid må påregnes.
Arrangementet indledes med regionsrådsformandens tale til jubilarerne, hvorefter medaljerne påsættes. Arrangementet varer ca. 2 timer og afsluttes med fælles foto af regionsrådsformanden og medaljemodtagerne. Billedet sendes efterfølgende til medal-
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jemodtagerne.
Jubilarfest
Der afholdes én gang årligt jubilarfest for regionens 25-, 40- og 50 års-jubilarer. Jubilarerne inviteres med ledsager. Festen holdes medio november i Falkoner Centret på
Frederiksberg – i valgår medio oktober.
Til festen inviteres regionsrådets medlemmer, koncerndirektionen, hospitalsdirektørerne, direktørerne for de tværgående virksomheder, stabsdirektører og personalechefer.
Alle inviteres med ægtefælle.
Regionsrådets medlemmer deltager med ca. en fjerdedel hvert år, således at alle deltager én gang i valgperioden. Formandskabet deltager hvert år. De deltagende rådsmedlemmer har en værtsrolle ved arrangementet og placeres ved borde blandt jubilarerne.
Program:
Kl. 19.30
Døre og garderobe åbnes og der serveres en
velkomstdrink
Kl. 20.00
Tale til jubilarer ved regionsrådsformanden
Kl. 20.15
Underholdning
Kl. 21.15
Buffet
Kl. 22.15
Der spilles op til dans
Kl. 24.00
Tak for i aften
Som et minde om aftenen udleveres der en årsplakat ved udgangen til jubilarerne.
Gaveniveau ved markering af individuelle mærkedage
Vigtige samarbejdspartnere for regionen fejrer jævnligt individuelle mærkedage som
jubilæer, runde fødselsdage, tiltrædelse og afsked. Der gives kun gaver, når regionen
er inviteret til markeringen.
Gaver gives til følgende mærkedage i et niveau svarende til nedenstående skema:

Personkreds

Anledning

Prisniveau

Kommunerne i regionen –
borgmestre og kommunaldirektører

Runde fødselsdage

Alle anledninger: Max 350
kr. til fx tre flasker vin,
blomster eller en boggave

Politiske jubilæer
Afsked og tiltrædelse

Væsentlige samarbejdspartnere fx ministre, andre
regioners formænd og direktører, formænd eller direktører i samarbejdsorganisationer, folketingsmedlemmer valgt i regionen

Runde fødselsdage
Politiske jubilæer

Alle anledninger: Max 350
kr. til fx tre flasker vin,
blomster eller en boggave

Afsked og tiltrædelse
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Kort skrives eller underskrives af regionsrådsformanden. Hvis både regionsrådsformand og koncerndirektion er inviteret til at deltage i markeringen, gives en fælles gave,
og kortet underskrives af alle. Der gives aldrig mere end én gave fra regionen.
Gaveniveau ved markering af individuelle mærkedage for rådsmedlemmerne
Regionsrådets medlemmer fejrer jævnligt individuelle mærkedage som fx jubilæer,
runde fødselsdage, tiltrædelse og afsked. Ved disse arrangementer sender
regionsrådsformanden en gave/opmærksomhed på vegne af Region Hovedstaden.
Gaver gives til følgende mærkedage i et niveau svarende til nedenstående skema:

Anledning

Prisniveau

Runde fødselsdage

Max 350 kr. til fx tre flasker vin, blomster eller en boggave

Sølv- eller guldbryllup

Max 350 kr. til fx tre flasker vin, blomster eller en boggave

Politisk jubilæum – 25 år

5.000 kr. til gave eller vin

Udtræden af regionsrådet

Årets litografi indrammet til en værdi af
2.500 kr.

Dødsfald i nærmeste familie eller egen
alvorlig sygdom

Max 350 kr. til blomster

Barnefødsel

Max 350 kr. til blomster

Begravelse (rådsmedlemmer)

Krans med bånd

Valg
Der gælder særlige begrænsninger fsva. valgkampsaktiviteter på regionens matrikler. Protokollens
bestemmelser om besøg af politikere, herunder ministre, er gældende også i de pågældende
valgkampsperioder.
Valg til Folketinget:
1. I perioden fra udskrivning af valg til Folketinget og til valghandlingernes afslutning (normalt 3-4
uger) kan der ikke gennemføres valgkampsaktiviteter på regionens matrikler, bortset fra eventuelle
valgmøder arrangeret med bred politisk deltagelse.
2. I perioden fra udskrivning af valg til Folketinget og til valghandlingernes afslutning (normalt 3-4
uger) deltager ansatte på ledelsesniveau i Region Hovedstaden ikke i eventuelle valgmøder på
regionens matrikler med faglige eller tekniske oplæg.

Valg til regionsråd og kommunalbestyrelser:
1. I perioden fra måneden før valg til kommunalbestyrelser og regionsråd og til
valghandlingernes afslutning kan der ikke gennemføres valgkampsaktiviteter på regionens
matrikler, bortset fra eventuelle valgmøder arrangeret med bred politisk deltagelse.
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2. I perioden fra måneden før valg til kommunalbestyrelser og regionsråd og til
valghandlingernes afslutning deltager ansatte på ledelsesniveau i Region Hovedstaden ikke i
eventuelle valgmøder på regionens matrikler med faglige eller tekniske oplæg. ”
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Protokol for Region Hovedstaden
Formands- og DirektionssekretariatetPolitisk Sekretariat modtager ofte
forespørgsler af protokolmæssig karakter. I det føl- gende skitseres nogle
generelle retningslinjer. Sekretariatet er gerne behjælpelig med at løse
konkrete problemstillinger.
Politisk deltagelse i indvielser, receptioner med videre
Som øverste leder skal regionsrådsformanden ofte repræsentere regionen og
regions- rådet udadtil. Det kan være i forbindelse med indvielser af
nybyggeri, receptioner på ambassader, kultu- relle prisuddelinger og
lignende.
Dels er der diverse jubilæer, indvielser, 1. spadestik mv., der er arrangeret
internt i re- gionen. Her er regionsrådsformanden vært for arrangementet,
og Politisk Sekretariat Formands- og Direktionssekretariatet skal derfor
konsulteres, inden datoen fastlægges.
Formanden deltager så vidt muligt i følgende arrangementer:
▪ Offentliggørelse af arkitektkonkurrencer
▪ 1. spadestik i forbindelse med opførelse af nye større bygninger
▪ Rejsegilder
▪ Indvielser af større bygninger, nye hospitalsafdelinger og store
medicotekniske anskaffelser
▪ Større begivenheder arrangeret af en eller flere af regionens hospitaler
eller tvær- gående virksomheder
▪ Institutionsjubilæer på hospitaler, tværgående virksomheder, centre
m.m.: 25, 50, 75, 100 år osv. (10 års jubilæer fejres ikke)
Som hovedregel kan man sige, at ved den ceremonielle udmøntning af
beslutninger, der er truffet af det politiske system, skal
regionsrådsformanden forespørges om delta- gelse , og hele regionsrådet
inviteres til at deltage i arrangementet.
Det er regionsrådsformanden, der inviterer til disse arrangementer på vegne
af regionsrådet til disse arrange- menter. Regionsrådsformanden byder
velkommen til arrangementet som den første ta- ler.

Region Hovedstadens logo skal stå på invitationen, og det er regionsrådsformanden, der
underskriver. Det er fint også at have fx hospitalets logo på også, hvis det er relevant.
Formateret: Linjeafstand: Flere linjer 1,1 li

Regionsrådsformanden kan vælge, at lade et andet regionsrådsmedlem repræsenterer
regi- onen.
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Hospitalet eller den tværgående virksomhed, hvor arrangementet skal foregå, udarbejder udkast til:
▪ Invitation til formandens underskrift
▪ Invitationsliste
▪ Program for besøget
▪ Baggrundsnotat
▪ Pressemateriale
Ved flere af disse arrangementer vil det være relevant, at enten en udvalgsformand eller følgegruppeformand ligeledes deltager og holder en tale, overrækker priser eller
lignende.
Ved institutionsjubilæer og indvielser af større nybygninger giver regionsrådet en gave
i form af kunst til en værdi til 50.000 kr. Ved indvielser af hospitalsafdelinger m.m.
giver regionsrådet et litografi til en værdi af 2.500 kr.
Besøg af kongehuset
Ved besøg af medlemmer af kongehuset kræves et betydeligt forarbejde. Sådanne arrangementer skal planlægges i god tid, og al henvendelse til hoffet foregår via Politisk
Sekretariat Formands- og Direktionssekretariatet.
Såfremt et hospital eller en tværgående virksomhed ønsker at få besøg af medlemmer
af kongehuset, skal der rettes henvendelse til Politisk Sekretariat Formands- og
Direktionssekretariatet, der forelægger sagen for regionsrådsformand og
koncerndirektion med henblik på stillingtagen. Regions- rådsformanden er som øverste
leder vært ved arrangementet.
Såfremt et hospital eller en tværgående virksomhed får en forespørgsel om besøg af
medlemmer af kongehuset, skal sagen overgives til Politisk Sekretariat Formands- og
Direktionssekretariatet.
Hospitalet eller den tværgående virksomhed udarbejder udkast til:
▪ Invitation til formandens underskrift
▪ Minutprogram for besøget
▪ Deltagerliste med angivelse af cv
▪ Baggrundsnotat
▪ Pressemateriale
Ved modtagelse af medlemmer af kongehuset på et hospital eller en tværgående virksomhed er regionsrådsformand, samt repræsentanter fra for koncerndirektion og
hospitals- eller virksomhedsdirektion til stede under besøget. Regionsrådsformanden
byder velkom- men til arrangementet som den første taler.
Regionsrådsformanden kan vælge, at lade et andet regionsrådsmedlem repræsenterer
regi- onen.
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Besøg af ministre
Ved besøg af ministre kræves et betydeligt forarbejde. Sådanne arrangementer skal
planlægges i god tid og al henvendelse til et ministersekretariat herom foregår via
Politisk Se- kretariat Formands- og Direktionssekretariatet.
Såfremt et hospital eller en tværgående virksomhed ønsker at få besøg af en minister,
skal der rettes henvendelse til Politisk Sekretariat Formands- og
Direktionssekretariatet, der forelægger sagen for regions- rådsformand og
koncerndirektion med henblik på stillingtagen. Regionsrådsformanden er som øverste
leder vært ved arrangementet.
Såfremt et hospital eller en tværgående virksomhed får en forespørgsel om besøg af en
minister, skal sagen overgives til Politisk Sekretariat Formands- og
Direktionssekretariatet.
Hospitalet eller den tværgående virksomhed udarbejder udkast til:
▪ Invitation til formandens underskrift
▪ Deltagerliste
▪ Program for besøget
▪ Baggrundsnotat
Ved modtagelse af ministre på et hospital eller en tværgående virksomhed er regionsrådsformand, samt repræsentanter fra for koncerndirektion og hospitals- eller
virksomhedsdi- rektion til stede under besøget. Regionsrådsformanden byder
velkommen til arrange- mentet som den første taler.
Regionsrådsformanden kan vælge, at lade et andet regionsrådsmedlem repræsenterer
regi- onen.
Forud for afholdelse af folketingsvalg, kommune- og regionsrådsvalg fastsætter regionsrådet et sæt spillerregler, som skal følges og som kan have indflydelse på muligheden for at modtage ministerbesøg.
Politikerbesøg i Region Hovedstaden
Region Hovedstaden modtager ofte forespørgsler om besøg på regionens hospitaler og
virksomheder af folketingsmedlemmer, kommunalbestyrelsesmedlemmer,
regionsrådsmedlemmer fra både Region Hovedstaden og andre regioner og samt udenlandske delegationer med politisk deltagelse m.fl. Al henvendelse til den pågældende
politiker eller politiske delegation foregår via Politisk Sekretariat Formands- og
Direktionssekretariatet.
Såfremt et hospital, en tværgående virksomhed eller en stab får en forespørgsel om besøg af en politiker eller en udenlandsk delegation med politisk deltagelse skal sagen
overgives til Politisk Sekretariat Formands- og Direktionssekretariatet.
Regionsrådsformanden kan vælge, at lade et andet regionsrådsmedlem repræsenterer
regi- onen. Som hovedregel skal politikere, der besøger Region Hovedstaden, møde
lige- værdig repræsentation fra for regionen.
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Såfremt et medlem af Folketinget, en kommunalbestyrelse eller et regionsrådsmedlem
fra en anden region ønsker at besøge et hospital eller en tværgående virksomhed, skal
det det relevante udvalg i Folketinget, kommunen eller den anden regionen ligeledes
inviteres til at del- tage ved besøget.
Hospitalet eller den tværgående virksomhed udarbejder udkast til:
▪ Invitation til formandens underskrift
▪ Deltagerliste
▪ Program for besøget
▪ Baggrundsnotat
Ved modtagelse af politikere på et hospital eller en tværgående virksomhed er en repræsentant fra for regionsrådet og en repræsentant fra for hospitals- eller
virksomhedsdirekti- onen til stede under besøget. Den politiske repræsentant byder
velkommen til arrange- mentet som den første taler.
Såfremt en udenlandsk delegation besøger regionsgården, flages der med det pågældende lands flag og Dannebrog. Det er kun tilladt at flage med de nordiske landes flag,
EU-flaget og FN-flaget uden særlig tilladelse fra politiet. Såfremt der skal flages med
andre landes flag, skal der indhentes tillades fra den lokale politimyndighed. Dannebrog skal altid have førstepladsen, hvilket vil sige på flagstangen længst til venstre eller
i midten. Dannebrog skal altid hejses først og nedhales sidst. Hospitaler og tværgående
virksomheder opfordres ligeledes til at flage efter ovenstående retningslinjer.
Forud for afholdelse af folketingsvalg, kommune- og regionsrådsvalg fastsætter regionsrådet et sæt spillerregler, som skal følges og som kan have indflydelse på muligheden for at modtage politikerbesøg.
Private virksomheder/ leverandører, som regionen har driftsoverenskomst med
Private virksomheder/ leverandører, som Region Hovedstaden har driftsoverenskomst
med, kan kun invitere medlemmer af kongehuset, ministre eller politikere til at besøge
regionens hospitaler eller tværgående virksomheder, såfremt besøget forinden har været
er blevet forelagt regionsrådsformand og koncerndirektion. Dette gør sig også
gældende ved ønsket om at køre med ambulancer, lægebiler eller anden
patientbefordring.
Såfremt et hospital eller en tværgående virksomhed får en forespørgsel om besøg af
denne type, skal sagen overgives til Politisk Sekretariat Formands- og
Direktionssekretariatet. Politisk Sekretariat Formands- og Direktionssekretariatet
varetagert kontakten imellem den private virksomhed/ leverandør og hospitalet eller
den tværgå- ende virksomhed.
Ved modtagelse af medlemmer af kongehuset, ministre eller politikere på et hospital
eller en tværgående virksomhed er regionsrådsformanden, samt evt. en repræsentant fra
for koncerndirektionen og en repræsentant fra hospitals- eller virksomhedsdirektionen
til stede under besøget. Regionsrådsformanden vil på linje med repræsentanten fra for
den private leverandør byde velkommen til arrangementet.
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Regionsrådsformanden kan vælge, at lade et andet regionsrådsmedlem repræsenterer
regi- onen.
Forud for afholdelse af folketingsvalg, kommune- og regionsrådsvalg fastsætter regionsrådet et sæt spillerregler, som skal følges og som kan have indflydelse på muligheden for at modtage politikerbesøg.
Interesseorganisationer
Interesseorganisationer, der ønsker at afholde et arrangement på et af regionens hospitaler eller tværgående virksomheder, kan kun invitere medlemmer af kongehuset, ministre eller politikere til at besøge det pågældende hospital eller den pågældende tværgående virksomhed, såfremt besøget har været er blevet forelagt regionsrådsformand og
kon- cerndirektion.
Såfremt et hospital eller en tværgående virksomhed får en forespørgsel om besøg af
denne type, skal sagen overgives til Politisk Sekretariat Formands- og
Direktionssekretariatet. Politisk Sekretariat Formands- og Direktionssekretariatet
varetager kontakten imellem interesseorganisationen og hospitalet eller den
tværgående virk- somhed.
Ved modtagelse af medlemmer af kongehuset, ministre eller politikere på et hospital
eller en tværgående virksomhed vil regionsrådsformanden, samt evt. en repræsentant
fra for koncerndirektionen og en repræsentant fra hospitals- eller
virksomhedsdirektionen være til stede under besø- get. Regionsrådsformanden vil på
linje med interesseorganisationen byde velkommen til arrangementet.
Regionsrådsformanden kan vælge, at lade et andet regionsrådsmedlem repræsenterer
regi- onen.
Forud for afholdelse af folketingsvalg, kommune- og regionsrådsvalg fastsætter regionsrådet et sæt spillerregler, som skal følges og som kan have indflydelse på muligheden for at modtage politikerbesøg.
Dronningens 40 års fortjenstmedalje
40-års jubilarer, som måtte ønsker det, kan af deres arbejdssted indstilles til
Dronningens for- tjenstmedalje af sølv. Fortjenstmedaljen udstedes af hoffet.
Fortjenstmedaljen overrækkes i udgangspunktet af regionsrådsformanden. Overrækkelsen foregår ved en ceremoni på Regionsgården. Til overrækkelsen inviteres jubilaren med ledsager samt jubilarens nærmeste leder.
Der afholdes tre til fem arrangementer årligt, hvorfor nogen ventetid må påregnes.
Arrangementet indledes med regionsrådsformandens tale til jubilarerne, hvorefter medaljerne påsættes. Arrangementet varer ca. 2 timer og afsluttes med fælles foto af regionsrådsformanden og medaljemodtagerne. Billedet sendes efterfølgende til medaljemodtagerne.
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Jubilarfest
Der afholdes én gang årligt jubilarfest for regionens 25-, 40- og 50 års- jubilarer. Jubilarerne inviteres med ledsager. Festen holdes medio november i Falkoner Centret på
Frederiksberg – i valgår medio oktober.
Til festen inviteres regionsrådets medlemmer, koncerndirektionen, hospitalsdirektørerne, direktørerne for de tværgående virksomheder, stabsdirektører og personalechefer.
Alle inviteres med ægtefælle.
Regionsrådets medlemmer deltager med ca. en fjerdedel hvert år, således at alle deltager én gang i valgperioden. Formandskabet deltager hvert år. De deltagende rådsmedlemmer har en værtsrolle ved arrangementet og placeres ved borde blandt jubilarerne.
Program:
Kl. 19.30
Døre og garderobe åbnes og der serveres en
velkomstdrink
Kl. 20.00
Tale til jubilarer ved regionsrådsformanden
Kl. 20.15
Underholdning
Kl. 21.15
Buffet
Kl. 22.15
Der spilles op til dans
Kl. 24.00
Tak for i aften
Som et minde om aftenen udleveres der en årsplakat ved udgangen til jubilarerne.
Gaveniveau ved markering af individuelle mærkedage
Vigtige samarbejdspartnere for regionen fejrer jævnligt individuelle mærkedage som
jubilæer, runde fødselsdage, tiltrædelse og afsked. Der gives kun gaver, når regionen
er inviteret til markeringen.
Gaver gives til følgende mærkedage i et niveau svarende til nedenstående skema:

Personkreds

Anledning

Prisniveau

Kommunerne i regionen –
borgmestre og kommunaldirektører

Runde fødselsdage

Alle anledninger: mMax
350 kr. til fx tre flasker
vin, blomster eller en
boggave

Politiske jubilæumer
Afsked og tiltrædelse

Væsentlige samarbejdspartnere fx ministre, andre
regioners formænd og direktører, formænd eller direktører i samarbejdsorganisationer, folketingsmedlemmer valgt i regionen

Runde fødselsdage
Politiske jubilæumer

Alle anledninger: mMax
350 kr. til fx tre flasker
vin, blomster eller en
boggave

Afsked og tiltrædelse
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Kort skrives eller underskrives af regionsrådsformanden. Hvis både regionsrådsformand og koncerndirektion er inviteret til at deltage i markeringen, gives en fælles gave,
og kortet underskrives af alle. Der gives aldrig mere end én gave fra regionen.

Formateret: Dansk

Gaveniveau ved markering af individuelle mærkedage for rådsmedlemmerne
Regionsrådets medlemmer fejrer jævnligt individuelle mærkedage som fx jubilæer,
runde fødselsdage, tiltrædelse og afsked. Ved disse arrangementer sender
regionsrådsfor- manden en gave/ opmærksomhed på vegne af Region Hovedstaden.
Gaver gives til følgende mærkedage i et niveau svarende til nedenstående skema:

Anledning

Prisniveau

Runde fødselsdage

Max 350 kr. til fx tre flasker vin, blomster eller en boggave

Sølv- eller guldbryllup

Max 350 kr. til fx tre flasker vin, blomster eller en boggave

Politisk jubilæum – 25 år

5.000 kr. til gave eller vin

Udtræden af regionsrådet

Årets litografi indrammet til en værdi af
2.500 kr.

Dødsfald i nærmeste familie eller egen
alvorlig sygdom

Max 350 kr. til blomster

Barnefødsel

Max 350 kr. til blomster

Begravelse (rådsmedlemmer)

Krans med bånd

Formateret: Skrifttype: (Standard) Times New Roman,
Fed
Formateret: Skrifttype: 11 pkt
Formateret: Skrifttype: Times New Roman, 11 pkt
Formateret: Skrifttype: 11 pkt
Formateret: Skrifttype: Times New Roman, 11 pkt
Formateret: Skrifttype: 11 pkt
Formateret: Skrifttype: Times New Roman, 11 pkt

Valg
Der gælder særlige begrænsninger fsva. valgkampsaktiviteter på regionens matrikler. Protokollens
bestemmelser om besøg af politikere, herunder ministre, er gældende også i de pågældende
valgkampsperioder.

Formateret: Skrifttype: 11 pkt
Formateret: Skrifttype: Times New Roman, 11 pkt
Formateret: Skrifttype: 11 pkt
Formateret: Skrifttype: Times New Roman, 11 pkt
Formateret: Skrifttype: 11 pkt

Valg til Folketinget:
1. I perioden fra udskrivning af valg til Folketinget og til valghandlingernes afslutning (normalt 3-4
uger) kan der ikke gennemføres valgkampsaktiviteter på regionens matrikler, bortset fra eventuelle
valgmøder arrangeret med bred politisk deltagelse.
2. I perioden fra udskrivning af valg til Folketinget og til valghandlingernes afslutning (normalt 3-4
uger) deltager ansatte på ledelsesniveau i Region Hovedstaden ikke i eventuelle valgmøder på
regionens matrikler med faglige eller tekniske oplæg.

Formateret: Skrifttype: Times New Roman, 11 pkt
Formateret: Skrifttype: 11 pkt
Formateret: Skrifttype: Times New Roman, 11 pkt
Formateret: Skrifttype: 11 pkt
Formateret: Skrifttype: Times New Roman, 11 pkt
Formateret: Skrifttype: 11 pkt
Formateret: Skrifttype: Times New Roman, 11 pkt

Valg til regionsråd og til kommunalbestyrelser samt valg af danske medlemmer til EuropaParlamentet:
Side 8
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1. I perioden fra måneden før valg til regionsråd og til kommunalbestyrelser samt valg af
danske medlemmer til Europa-Parlamentet og indtil valghandlingernes afslutning kan der
ikke gennemføres valgkampsaktiviteter på regionens matrikler, bortset fra eventuelle
valgmøder arrangeret med bred politisk deltagelse.

Formateret: Fremhævning

2. I perioden fra måneden før valg til regionsråd og til kommunalbestyrelser samt valg af
danske medlemmer til Europa-Parlamentet og indtil valghandlingernes afslutning deltager
ansatte på ledelsesniveau i Region Hovedstaden ikke i eventuelle valgmøder på regionens
matrikler med faglige eller tekniske oplæg.

Formateret: Fremhævning
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Kongens Vænge 2
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Telefon 38 66 50 00
Web www.regionh.dk
CVR/SE-nr.: 29 19 06 23
Ref.: Frits Ripperger
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Journalnr.: 18061453
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Protokol for Region Hovedstaden
Formands- og Direktionssekretariatet modtager ofte forespørgsler af
protokolmæssig karakter. I det følgende skitseres nogle generelle
retningslinjer. Sekretariatet er gerne behjælpelig med at løse konkrete
problemstillinger.
Politisk deltagelse i indvielser, receptioner med videre
Som øverste leder skal regionsrådsformanden ofte repræsentere regionen og
regions- rådet udadtil. Det kan være i forbindelse med indvielser af
nybyggeri, receptioner på ambassader, kulturelle prisuddelinger og lignende.
Dels er der diverse jubilæer, indvielser, 1. spadestik mv., der er arrangeret
internt i regionen. Her er regionsrådsformanden vært for arrangementet, og
Formands- og Direktionssekretariatet skal derfor konsulteres, inden datoen
fastlægges.
Formanden deltager så vidt muligt i følgende arrangementer:
▪ Offentliggørelse af arkitektkonkurrencer
▪ 1. spadestik i forbindelse med opførelse af nye større bygninger
▪ Rejsegilder
▪ Indvielser af større bygninger, nye hospitalsafdelinger og store
medicotekniske anskaffelser
▪ Større begivenheder arrangeret af en eller flere af regionens hospitaler
eller tvær- gående virksomheder
▪ Institutionsjubilæer på hospitaler, tværgående virksomheder, centre
m.m.: 25, 50, 75, 100 år osv. (10 års jubilæer fejres ikke)
Som hovedregel kan man sige, at ved den ceremonielle udmøntning af
beslutninger, der er truffet af det politiske system, skal
regionsrådsformanden forespørges om deltagelse og hele regionsrådet
inviteres til at deltage i arrangementet.
Det er regionsrådsformanden, der inviterer til disse arrangementer på vegne
af regionsrådet. Regionsrådsformanden byder velkommen til arrangementet
som den første taler.
Region Hovedstadens logo skal stå på invitationen, og det er regionsrådsformanden, der
underskriver. Det er fint også at have fx hospitalets logo på også, hvis det er relevant.
Regionsrådsformanden kan vælge at lade et andet regionsrådsmedlem repræsentere
regionen.
Hospitalet eller den tværgående virksomhed, hvor arrangementet skal foregå, udarbejder udkast til:
▪ Invitation til formandens underskrift
▪ Invitationsliste
▪ Program for besøget
▪ Baggrundsnotat
▪ Pressemateriale
Ved flere af disse arrangementer vil det være relevant, at enten en udvalgsformand eller følgegruppeformand ligeledes deltager og holder en tale, overrækker priser eller
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lignende.
Ved institutionsjubilæer og indvielser af større nybygninger giver regionsrådet en gave i
form af kunst til en værdi til 50.000 kr. Ved indvielser af hospitalsafdelinger m.m. giver
regionsrådet et litografi til en værdi af 2.500 kr.
Besøg af kongehuset
Ved besøg af medlemmer af kongehuset kræves et betydeligt forarbejde. Sådanne arrangementer skal planlægges i god tid, og al henvendelse til hoffet foregår via Formandsog Direktionssekretariatet.
Såfremt et hospital eller en tværgående virksomhed ønsker at få besøg af medlemmer af
kongehuset, skal der rettes henvendelse til Formands- og Direktionssekretariatet, der
forelægger sagen for regionsrådsformand og koncerndirektion. Regionsrådsformanden
er som øverste leder vært ved arrangementet.
Såfremt et hospital eller en tværgående virksomhed får en forespørgsel om besøg af
medlemmer af kongehuset, skal sagen overgives til Formands- og
Direktionssekretariatet.
Hospitalet eller den tværgående virksomhed udarbejder udkast til:
▪ Invitation til formandens underskrift
▪ Minutprogram for besøget
▪ Deltagerliste med angivelse af cv
▪ Baggrundsnotat
▪ Pressemateriale
Ved modtagelse af medlemmer af kongehuset på et hospital eller en tværgående virksomhed er regionsrådsformand samt repræsentanter for koncerndirektion og hospitalseller virksomhedsdirektion til stede under besøget. Regionsrådsformanden byder
velkommen til arrangementet som den første taler.
Regionsrådsformanden kan vælge at lade et andet regionsrådsmedlem repræsentere
regionen.
Besøg af ministre
Ved besøg af ministre kræves et betydeligt forarbejde. Sådanne arrangementer skal
planlægges i god tid og al henvendelse til et ministersekretariat herom foregår via
Formands- og Direktionssekretariatet.
Såfremt et hospital eller en tværgående virksomhed ønsker at få besøg af en minister,
skal der rettes henvendelse til Formands- og Direktionssekretariatet, der forelægger
sagen for regionsrådsformand og koncerndirektion. Regionsrådsformanden er som
øverste leder vært ved arrangementet.
Såfremt et hospital eller en tværgående virksomhed får en forespørgsel om besøg af en
minister, skal sagen overgives til Formands- og Direktionssekretariatet.
Hospitalet eller den tværgående virksomhed udarbejder udkast til:
▪ Invitation til formandens underskrift
▪ Deltagerliste
▪ Program for besøget
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▪

Baggrundsnotat

Ved modtagelse af ministre på et hospital eller en tværgående virksomhed er regionsrådsformand samt repræsentanter for koncerndirektion og hospitals- eller
virksomhedsdirektion til stede under besøget. Regionsrådsformanden byder velkommen
til arrangementet som den første taler.
Regionsrådsformanden kan vælge at lade et andet regionsrådsmedlem repræsentere
regionen.
Politikerbesøg i Region Hovedstaden
Region Hovedstaden modtager ofte forespørgsler om besøg på regionens hospitaler og
virksomheder af folketingsmedlemmer, kommunalbestyrelsesmedlemmer,
regionsrådsmedlemmer fra både Region Hovedstaden og andre regioner samt
udenlandske delegationer med politisk deltagelse. Al henvendelse til den pågældende
politiker eller politiske delegation foregår via Formands- og Direktionssekretariatet.
Såfremt et hospital, en tværgående virksomhed eller en stab får en forespørgsel om besøg af en politiker eller en udenlandsk delegation med politisk deltagelse skal sagen
overgives til Formands- og Direktionssekretariatet.
Regionsrådsformanden kan vælge at lade et andet regionsrådsmedlem repræsentere
regionen. Som hovedregel skal politikere, der besøger Region Hovedstaden, møde
ligeværdig repræsentation for regionen.
Såfremt et medlem af Folketinget, en kommunalbestyrelse eller et regionsrådsmedlem
fra en anden region ønsker at besøge et hospital eller en tværgående virksomhed, skal
det relevante udvalg i Folketinget, kommunen eller den anden region ligeledes inviteres
til at deltage ved besøget.
Hospitalet eller den tværgående virksomhed udarbejder udkast til:
▪ Invitation til formandens underskrift
▪ Deltagerliste
▪ Program for besøget
▪ Baggrundsnotat
Ved modtagelse af politikere på et hospital eller en tværgående virksomhed er en repræsentant for regionsrådet og en repræsentant for hospitals- eller
virksomhedsdirektionen til stede under besøget. Den politiske repræsentant byder
velkommen til arrangementet som den første taler.
Såfremt en udenlandsk delegation besøger regionsgården, flages der med det pågældende lands flag og Dannebrog. Det er kun tilladt at flage med de nordiske landes flag,
EU-flaget og FN-flaget uden særlig tilladelse fra politiet. Såfremt der skal flages med
andre landes flag, skal der indhentes tillades fra den lokale politimyndighed. Dannebrog skal altid have førstepladsen, hvilket vil sige på flagstangen længst til venstre eller i
midten. Dannebrog skal altid hejses først og nedhales sidst. Hospitaler og tværgående
virksomheder opfordres ligeledes til at flage efter ovenstående retningslinjer.
Private virksomheder/leverandører, som regionen har driftsoverenskomst med
Private virksomheder/leverandører, som Region Hovedstaden har driftsoverenskomst
med, kan kun invitere medlemmer af kongehuset, ministre eller politikere til at besøge
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regionens hospitaler eller tværgående virksomheder, såfremt besøget forinden er blevet
forelagt regionsrådsformand og koncerndirektion. Dette gør sig også gældende ved
ønsket om at køre med ambulancer, lægebiler eller anden patientbefordring.
Såfremt et hospital eller en tværgående virksomhed får en forespørgsel om besøg af
denne type, skal sagen overgives til Formands- og Direktionssekretariatet. Formandsog Direktionssekretariatet varetager kontakten imellem den private
virksomhed/leverandør og hospitalet eller den tværgående virksomhed.
Ved modtagelse af medlemmer af kongehuset, ministre eller politikere på et hospital
eller en tværgående virksomhed er regionsrådsformanden samt evt. en repræsentant for
koncerndirektionen og hospitals- eller virksomhedsdirektionen til stede under besøget.
Regionsrådsformanden vil på linje med repræsentanten for den private leverandør byde
velkommen til arrangementet.
Regionsrådsformanden kan vælge at lade et andet regionsrådsmedlem repræsentere
regionen.
Interesseorganisationer
Interesseorganisationer, der ønsker at afholde et arrangement på et af regionens hospitaler eller tværgående virksomheder, kan kun invitere medlemmer af kongehuset, ministre eller politikere til at besøge det pågældende hospital eller den pågældende tværgående virksomhed, såfremt besøget er blevet forelagt regionsrådsformand og
koncerndirektion.
Såfremt et hospital eller en tværgående virksomhed får en forespørgsel om besøg af
denne type, skal sagen overgives til Formands- og Direktionssekretariatet. Formandsog Direktionssekretariatet varetager kontakten imellem interesseorganisationen og
hospitalet eller den tværgående virksomhed.
Ved modtagelse af medlemmer af kongehuset, ministre eller politikere på et hospital
eller en tværgående virksomhed vil regionsrådsformanden samt evt. en repræsentant for
koncerndirektionen og hospitals- eller virksomhedsdirektionen være til stede under
besøget. Regionsrådsformanden vil på linje med interesseorganisationen byde
velkommen til arrangementet.
Regionsrådsformanden kan vælge at lade et andet regionsrådsmedlem repræsentere
regionen.
Dronningens 40 års fortjenstmedalje
40-års jubilarer, som måtte ønske det, kan af deres arbejdssted indstilles til Dronningens
fortjenstmedalje af sølv. Fortjenstmedaljen udstedes af hoffet.
Fortjenstmedaljen overrækkes i udgangspunktet af regionsrådsformanden. Overrækkelsen foregår ved en ceremoni på Regionsgården. Til overrækkelsen inviteres jubilaren med ledsager samt jubilarens nærmeste leder.
Der afholdes tre til fem arrangementer årligt, hvorfor nogen ventetid må påregnes.
Arrangementet indledes med regionsrådsformandens tale til jubilarerne, hvorefter medaljerne påsættes. Arrangementet varer ca. 2 timer og afsluttes med fælles foto af regionsrådsformanden og medaljemodtagerne. Billedet sendes efterfølgende til medal-
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jemodtagerne.
Jubilarfest
Der afholdes én gang årligt jubilarfest for regionens 25-, 40- og 50 års-jubilarer. Jubilarerne inviteres med ledsager. Festen holdes medio november i Falkoner Centret på
Frederiksberg – i valgår medio oktober.
Til festen inviteres regionsrådets medlemmer, koncerndirektionen, hospitalsdirektørerne, direktørerne for de tværgående virksomheder, stabsdirektører og personalechefer.
Alle inviteres med ægtefælle.
Regionsrådets medlemmer deltager med ca. en fjerdedel hvert år, således at alle deltager én gang i valgperioden. Formandskabet deltager hvert år. De deltagende rådsmedlemmer har en værtsrolle ved arrangementet og placeres ved borde blandt jubilarerne.
Program:
Kl. 19.30
Døre og garderobe åbnes og der serveres en
velkomstdrink
Kl. 20.00
Tale til jubilarer ved regionsrådsformanden
Kl. 20.15
Underholdning
Kl. 21.15
Buffet
Kl. 22.15
Der spilles op til dans
Kl. 24.00
Tak for i aften
Som et minde om aftenen udleveres der en årsplakat ved udgangen til jubilarerne.
Gaveniveau ved markering af individuelle mærkedage
Vigtige samarbejdspartnere for regionen fejrer jævnligt individuelle mærkedage som
jubilæer, runde fødselsdage, tiltrædelse og afsked. Der gives kun gaver, når regionen
er inviteret til markeringen.
Gaver gives til følgende mærkedage i et niveau svarende til nedenstående skema:

Personkreds

Anledning

Prisniveau

Kommunerne i regionen –
borgmestre og kommunaldirektører

Runde fødselsdage

Alle anledninger: Max 350
kr. til fx tre flasker vin,
blomster eller en boggave

Politiske jubilæer
Afsked og tiltrædelse

Væsentlige samarbejdspartnere fx ministre, andre
regioners formænd og direktører, formænd eller direktører i samarbejdsorganisationer, folketingsmedlemmer valgt i regionen

Runde fødselsdage
Politiske jubilæer

Alle anledninger: Max 350
kr. til fx tre flasker vin,
blomster eller en boggave

Afsked og tiltrædelse
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Kort skrives eller underskrives af regionsrådsformanden. Hvis både regionsrådsformand og koncerndirektion er inviteret til at deltage i markeringen, gives en fælles gave,
og kortet underskrives af alle. Der gives aldrig mere end én gave fra regionen.
Gaveniveau ved markering af individuelle mærkedage for rådsmedlemmerne
Regionsrådets medlemmer fejrer jævnligt individuelle mærkedage som fx jubilæer,
runde fødselsdage, tiltrædelse og afsked. Ved disse arrangementer sender
regionsrådsformanden en gave/opmærksomhed på vegne af Region Hovedstaden.
Gaver gives til følgende mærkedage i et niveau svarende til nedenstående skema:

Anledning

Prisniveau

Runde fødselsdage

Max 350 kr. til fx tre flasker vin, blomster eller en boggave

Sølv- eller guldbryllup

Max 350 kr. til fx tre flasker vin, blomster eller en boggave

Politisk jubilæum – 25 år

5.000 kr. til gave eller vin

Udtræden af regionsrådet

Årets litografi indrammet til en værdi af
2.500 kr.

Dødsfald i nærmeste familie eller egen
alvorlig sygdom

Max 350 kr. til blomster

Barnefødsel

Max 350 kr. til blomster

Begravelse (rådsmedlemmer)

Krans med bånd

Valg
Der gælder særlige begrænsninger fsva. valgkampsaktiviteter på regionens matrikler. Protokollens
bestemmelser om besøg af politikere, herunder ministre, er gældende også i de pågældende
valgkampsperioder.
Valg til Folketinget:
1. I perioden fra udskrivning af valg til Folketinget og til valghandlingernes afslutning (normalt 3-4
uger) kan der ikke gennemføres valgkampsaktiviteter på regionens matrikler, bortset fra eventuelle
valgmøder arrangeret med bred politisk deltagelse.
2. I perioden fra udskrivning af valg til Folketinget og til valghandlingernes afslutning (normalt 3-4
uger) deltager ansatte på ledelsesniveau i Region Hovedstaden ikke i eventuelle valgmøder på
regionens matrikler med faglige eller tekniske oplæg.

Valg til regionsråd og til kommunalbestyrelser samt af danske medlemmer til EuropaParlamentet:
1. I perioden fra måneden før valg til regionsråd til kommunalbestyrelser samt af danske
medlemmer til Europa-Parlamentet og indtil valghandlingernes afslutning kan der ikke
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gennemføres valgkampsaktiviteter på regionens matrikler, bortset fra eventuelle valgmøder
arrangeret med bred politisk deltagelse.
2. I perioden fra måneden før valg til regionsråd og til kommunalbestyrelser samt af danske
medlemmer til Europa-Parlamentet og indtil valghandlingernes afslutning deltager ansatte på
ledelsesniveau i Region Hovedstaden ikke i eventuelle valgmøder på regionens matrikler med
faglige eller tekniske oplæg.

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Side 8

Punkt nr. 15 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier
Bilag 1 - Side -1 af 26

Region Hovedstaden
December 2018

Status
Region Hovedstaden

for Region Hovedstadens
større hospitalsbyggerier

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

December 2018

Punkt nr. 15 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier
Bilag 1 - Side -2 af 26

Indholdsfortegnelse
Status for Region Hovedstadens større ......................................... 3
hospitalsbyggerier ........................................................................... 3
Baggrund ...............................................................................................3
Ny Psykiatri Bispebjerg .................................................................4
Kort om projektet ........................................................................................ 4
Budget ............................................................................................................. 4
Aktører ............................................................................................................ 5
Status og nyere politiske beslutninger ............................................... 5

Nyt Hospital Glostrup .....................................................................7
Kort om projektet ........................................................................................ 7
Aktører ............................................................................................................ 7
Status og nyere politiske beslutninger ............................................... 7

BørneRiget ............................................................................................9
Kort om projektet........................................................................................ 9
Aktører ............................................................................................................ 9
Status og nyere politiske beslutninger ............................................... 9

Steno Diabetes Center Copenhagen ....................................11
Kort om projektet ...................................................................................... 11
Budget ........................................................................................................... 11
Aktører .......................................................................................................... 11
Status og seneste politiske beslutninger ......................................... 11

Regional Sterilcentral Rigshospitalet .................................13
Kort om projektet ...................................................................................... 13
Budget ........................................................................................................... 13
Aktører .......................................................................................................... 13
Status og nyere politiske beslutninger ............................................. 13

Regional Sterilcentral Herlev ...................................................15
Kort om projektet ...................................................................................... 15
Budget ........................................................................................................... 15
Aktører .......................................................................................................... 15
Status og nyere politiske beslutninger ............................................. 15

Arbejdet i de politiske følgegrupper i andet halvår af
2018 ........................................................................................................17
Statusredegørelse for byggerier der ibrugtages inden
medio 2020 .........................................................................................19
Nyt Hospital Bispebjerg og Ny Psykiatri – Laboratorie- og
Logistikbygningen (2018/2019) .......................................................... 19
Det nye Rigshospital – Nordfløjen (efteråret 2019) .................... 20
Regional sterilcentral (RSR) og godsterminal Rigshospitalet og
Regional sterilcentral Herlev (RSH) (2019) .................................... 23
Nyt Hospital Herlev - nyt Akuthus og Kvinde-Barn-Center
(ultimo 2019).............................................................................................. 25

2

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

December 2018

Punkt nr. 15 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier
Bilag 1 - Side -3 af 26

Status for Region Hovedstadens større
hospitalsbyggerier
Baggrund
Region Hovedstaden bygger i disse år om og til på en lang række hospitaler.
Hvert kvartal modtager regionsrådet en status på de seks kvalitetsfondsbyggerier. Det drejer sig om Det Nye Rigshospital, Nyt Hospital Herlev, Nyt Hospital Nordsjælland, Nyt Hospital Hvidovre, Ny Retspsykiatri Sct. Hans samt Nyt
Hospital Bispebjerg.
Denne rapport indeholder en statusbeskrivelse på de resterende større hospitalsbyggeprojekter i Region Hovedstaden. Det drejer sig om følgende byggerier:
•
•
•
•
•
•

Ny Psykiatri Bispebjerg
Nyt Hospital Glostrup
BørneRiget på Rigshospitalet, Blegdamsvej
Steno Diabetes Center Copenhagen
Regional Sterilcentral Rigshospitalet
Regional Sterilcentral Herlev Hospital

Rapporten indeholder også en status for arbejdet i de otte politiske følgegrupper, der er nedsat for at følge byggeprojekterne. Afslutningsvis orienterer rapporten om ibrugtagning af byggerierne samt om håndteringen af de sociale
klausuler, der gælder for byggerierne.
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Ny Psykiatri Bispebjerg
Kort om projektet
Ny Psykiatri Bispebjerg
omfatter opførelse af en ny
bygning til behandling af
psykiatriske patienter samt
renovering af eksisterende
bygninger.
Sammen med Nyt Hospital
Bispebjerg får Ny Psykiatri
Bispebjerg en fælles laboratorie- og logistikbygning,
hvor ibrugtagning sker fra
august 2018, et parkeringshus, som er ibrugtaget, ny
overfladeparkering samt
etablering af to parkeringskældre.
Ny Psykiatri Bispebjerg er
en udbygning og modernisering af psykiatrien, idet
Psykiatrisk Center København samles på Bispebjergmatriklen, hvor også
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg er placeret.

Ny Psykiatri Bispebjerg
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Budget: 1.046,4 mio. kr.
Nybyggeri på ca 23.200 m²
Renovering af ca. 20.000 m²
200 psykiatriske sengepladser
Enestuer med eget bad og
toilet
Personale- og service faciliteter
Sanserum, multisal og træningsrum
Indre gårdhave
Ny akutmodtagelse
ECT-klinik
Tandlægeklinik
Uddannelsescenter

Ny Psykiatri Bispebjerg omfatter opførelse af nybyggeri på ca. 23.200 m² og
renovering af ca. 20.000 m² i eksisterende bygninger. Nybyggeriet indeholder
200 psykiatriske sengepladser i enestuer med eget bad og toilet fordelt på 12
sengeafsnit med tilhørende personale- og servicefaciliteter.
Alle afsnit er disponeret med aktivitetsfaciliteter, således at alle patienter har
mulighed for at benytte sig af såvel sanserum, multisal og træningsrum.
Hvert afsnit omkranser en indre gårdhave, så alle patienter har mulighed for
at benytte sig af et udendørsophold i døgnets 24 timer.
Byggeriet indeholder også en ny akut-modtagelse med 10 akutsenge med
eget bad og toilet, samt en ECT klinik, tandlægeklinik og et uddannelsescenter.

Budget
Budgettet til Ny Psykiatri Bispebjerg udgør 1.046,4 mio. kr. (2009 pl).
Dette beløb skal dække:
• Projektering og byggeri af psykiatrien
• Renovering af eksisterende bygning
• Nedrivning af diverse bygninger
• Infrastruktur
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•
•
•
•

Parkeringspladser i p-hus, p-kælder og terræn
Medicoudstyr og it-udstyr
Kunst
Bygherreomkostninger m.m.

Nybyggeriet er planlagt til at begynde sensommeren 2019. Ibrugtagning af
etaperne er planlagt til at foregå fra sommeren 2021 til foråret 2023. I planen
er inkluderet en forsinkelse på 3 måneder i forhold til tidsplanen med totalrådgiver.

Aktører
Bygherrerådgiver for Ny Psykiatri Bispebjerg: Moe A/S med Brunsgaard+Laursen ApS og Mtre ApS som underrådgivere.
Totalrådgiver for Ny Psykiatri Bispebjerg: Friis & Moltke A/S og PLH Arkitekter A/S med underrådgiverne Søren Jensen A/S, SINTEF A/S og Møller
og Grønborg A/S.
Byggeledelse for Ny Psykiatri Bispebjerg: Arkitema K/S med underrådgiver
Cubic Group ApS

Status og nyere politiske beslutninger
Nybyggeri:
Siden projektforslaget blev vedtaget i regionsrådet den 24. oktober 2017, er
der arbejdet med forprojekt, myndighedsandragende og hovedprojekt samt
udbudsstrategi for nybyggeriet.
Fra Københavns Kommune er der modtaget byggetilladelse d. 12. september
2018, og der er forinden givet tilsagn om dispensationer i forhold til gældende lokalplan. Dispensationerne omhandlede tre emner:
• Placering af parkering i konstruktionen og i kælderen
• Placering af tilkørslen til p-kælderen
• Fældning af to bevaringsværdige træer.
Byggetilladelsen angiver en række forudsætninger for at sætte byggeriet i
gang. De omhandler bl.a. facade-/gavludtrykket, som der aktuelt arbejdes
med.
Projekteringsarbejdet, med færdiggørelse af hovedprojektet for både etape 1
og etape 2, er i gang. Det er netop færdiggørelsen og sikringen i kvaliteten af
udbudsmaterialet, der har været årsag til en forventet forsinkelse på tre måneder.
I den nye tidsplan bliver hovedprojektet færdiggjort i slutningen af 2018,
hvorefter det bliver udbudt i licitation i stor-og fagentrepriser. Licitation forventes afholdt i sommeren 2019.
Projektet har afsat budget til uforudsete udgifter til de forskellige delprojekter
med udgangspunkt i regionens retningslinjer for god reservestyring i regionens byggeprojekter. I forbindelse licitationsresultatet for nybyggeriet, vil det
blive genvurderet, om reservebudgettet er tilstrækkeligt.
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Der er gennemført en række udbud i løbet af 2018, herunder byggeledelse og
nedrivning af eksisterende bygninger, som skal fjernes for at give plads til
nybyggeriet. Aktuelt er licitationsresultatet for nedrivninger under evaluering. Det bliver sat i gang i efteråret 2018.
Der er sket organisatoriske ændringer efter at Nyt Hospital Bispebjerg er
overgået til Center for Ejendomme. Det organisatoriske ansvar for Ny Psykiatri Bispebjerg er overgået til Region Hovedstadens Psykiatri.

Renovering:
Renovering af eksisterende bygninger indgår også i projektet. Det gælder nuværende administrative bygninger.
Lersø-komplekset skal danne ramme om den fremtidige ambulante behandling for psykiatriske patienter. Der er gennemført et analysearbejde med teknisk gennemgang af bygningen, og der er udarbejdet forslag til placering af
funktioner mv. som grundlag for udarbejdelse af et dispositionsforslag. Dato
for at sætte renoveringsarbejdet i gang afhænger af, hvornår at de somatiske
senge kan flyttes til det nye akuthus i Nyt Hospital Bispebjerg.

Uddrag af tidligere politiske beslutninger
Regionsrådet godkendte den 29. oktober 2013
bedømmelseskriterier for projektkonkurrencerne for
nybyggeriet for hhv. Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg
Tre ligeværdige vindere af projektkonkurrencens 1. fase vedr.
Ny Psykiatri Bispebjerg blev forelagt for regionsrådet den 16.
december 2014.
Valg af endelig vinder af Ny Psykiatri Bispebjerg
projektkonkurrencen blev forelagt for regionsrådet den 2.
februar 2016.
Regionsrådet godkendte den 13. december 2016
dispositionsforslag for Ny Psykiatri Bispebjerg.

Regionsrådet godkendte den 24. oktober 2017 projektforslaget
for Ny Psykiatri Bispebjerg
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Nyt Hospital Glostrup
Kort om projektet
Projektet omfatter etableNyt Hospital Glostrup
ring af et nyt neurorehabiliteringshus med 125
➢ Budget: 806,2 mio. kr.
senge på Glostrup Hospi➢ Samlede bygningsanlæg på
tal. Bygningen skal un25.000 m²
derstøtte en samling af
➢
Nyt rehabiliteringshus
regionens specialiserede
o 125 senge
neurorehabilitering. Foruden neurorehabiliteo Samling af regionens
ringshuset omfatter prospecialiserede neurojektet også et parkeringsrehabilitering
hus med plads til 483 par➢ Parkeringshus – 483 bærekeringspladser med fokus
dygtige p-pladser
på bæredygtighed.
Hospital er finansieret af
regionens investeringsbudget. Projektets samlede bygningsanlæg udgør 25.000 m2 og har inkl. parkeringshuset et samlet budget på 806,2 mio. kr. (2014-BOI).

Aktører
Bygherrerådgiver: Rambøll, Friis & Moltke og Brunsgaard+Laursen
Totalrådgiver: AART Architects og Nordic – office of Architecture med under-rådgiverne ALECTIA, Marianne Levinsen Landskab, Harde Larsen Rådgivende Ingeniører, Buro Happold ApS og Hospitalitet A/S.

Status og nyere politiske beslutninger
Der arbejdes fortsat på at gøre hovedprojektet færdigt. På grund af manglende kvalitet i leverancerne har der været gennemført flere granskninger af
hovedprojektet og det samme med udbudsmaterialet, så det kan udbydes i
den rette kvalitet inden licitation bliver afholdt.
Den ekstra kvalitetssikring af hovedprojektet har forsinket udbudstidspunktet. I forhold til den oprindelige tidsplan er projektet ca. tre år forsinket.
Denne forsinkelse skyldes ikke alene udfordringer med projektering af byggeriet, men også at projektet undervejs er blevet opdimensioneret og har fået
tilført yderligere 22 sengepladser.
Projektet forventer, at udbuddet bliver gennemført i foråret 2019. Der er forsinkelser i projektet, og det forventes derfor at blive taget i brug primo 2022.
Forsinkelsen medfører, at patienterne skal blive i de eksisterende rammer i en
længere periode end oprindeligt planlagt.

Uddrag fra tidligere politiske beslutninger

Uddrag fra tidligere politiske beslutninger
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Uddrag fra tidligere politiske beslutninger

Regionsrådet godkendte den 16.
august 2016 projektforslaget for
Nyt Hospital Glostrup

Regionsrådet blev på mødet i december 2013 orienteret om den
endelige vinder af projektkonkurrencen og godkendte, at der efterfølgende kunne indgås kontrakt
med vinderen om totalrådgivningen.

Regionsrådet godkendte d. 21. august 2012 tildelingskriterier og investeringsbevillinger til udførelse
af p-huset og de tekniske anlæg,
samt til bygherrerådgivning og
gennemførelse af projektkonkurrence for neurorehabiliteringshuset.

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Regionsrådet godkendte den 16. december 2014 kombineret byggeprogram/dispositionsforslag

Sundhedsstyrelsens nye forløbsprogram for rehabilitering af patienter med hjerneskade medfører,
at den specialiserede neurorehabilitering samles på Glostrup Hospital. Regionsrådet har på mødet
den 18. juni 2013 godkendt, at kapaciteten derfor udvides med 22
senge, at budgettet for det samlede projekt udvides med 128 mio.
kr., og at den eksisterende investeringsbevilling til udførelse af parkeringshus, kølecentral og nødstrømsanlæg forhøjes med 7,2
mio. kr.
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BørneRiget
Kort om projektet
Region Hovedstaden og
Ole Kirk's Fond blev med
samarbejdsaftalen den 14.
juni 2016 enige om at realisere visionen om at
bygge verdens bedste hospital til børn, unge, fødende og deres familier BørneRiget.

BørneRiget
➢ Budget: 2 mia. kr.
➢ Samlede bygningsanlæg på
58.000 m²
➢ Samler al diagnostik og behandling af børn, unge og fødende
➢ 161 senge til børn og unge
➢ 36 voksen-senge
➢ 16 operationsstuer
➢ 14 fødestuer

Projektet omfatter knap
58.000 m2 nybyggeri på
Rigshospitalets matrikel.
Byggefeltet ligger i den
vestlige del af Rigshospitalets matrikel mod Amorparken og skaterparken i Fælledparken og forudsætter nedrivning af det eksisterende Rockefeller kompleks. I BørneRiget samles
al diagnostik og behandling af børn, unge og fødende, som i dag foregår spredt
i forskellige bygninger på Rigshospitalets matrikel. Bygningen skal rumme
161 senge til børn og unge, 36 senge til voksne, 16 operationsstuer og 14 fødestuer. Hertil kommer en række opvågningspladser, daghospitalspladser til
børn og unge, ambulatorierum til hhv. børn, unge og fødende, samt en almen
og nuklear diagnostisk enhed.
Det gennemgående princip i BørneRiget er, at specialisterne kommer til barnet, de unge, fødende og familien - ikke omvendt. I det nye hospital er behandling, pleje, forskning, uddannelse, teknologi og arkitektur tænkt sammen i en
integreret løsning. Barnets leg er integreret i selve behandlingen som en gennemgående rød tråd i hele forløbet. Derudover skaber det nye hospital rammerne for, at familier får mulighed for at være sammen som familie og have
en så almindelig og tryg hverdag som muligt.
Byggeriet har et samlet budget på 2 mia. kr., hvoraf Ole Kirk’s Fond donerer
0,6 milliarder kr., og regionsrådet har bevilliget 1,4 mia. kr.
Selve byggeriet forventes at gå i gang medio 2020, og bygningen er planlagt
til aflevering fra entreprenøren medio 2023 og forventes klar til at blive taget
i brug medio 2024.

Aktører
Bygherrerådgiver: COWI A/S
Totalrådgiver: 3XN sammen med Arkitema, Niras, Kristine Jensens Tegnestue
og Rosan Bosch

Status og nyere politiske beslutninger
Dispositionsforslag for BørneRiget blev behandlet af den politiske følgegruppe den 20. marts 2018 og godkendt af regionsrådet den 17. april 2018.

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018
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Herefter er man gået i gang med at udarbejde projektforslag for BørneRiget. I juni 2018 blev der afholdt brugermøder relateret til projektforslaget,
ligesom totalrådgiver har afholdt midtvejsgennemgang af projektforslaget
primo juli 2018.
I første fase af arbejdet med projektforslaget har der været afholdt mange
bruger- og teknikmøder. Alle rum og arealer er gennemgået med brugere,
og der er i slutningen af april 2018 lavet mock-up af en intensivstue for at
sikre, at alle situationer kan håndteres. Dette skete på baggrund af bekymring fra klinikere/brugere, og førte til etablering af 6 XL stuer på børneintensiv og neonatal.
Regionsrådets beslutning den 17. april 2018 om enestuer også på intensiv
er også rettet til, så også dette område udelukkende består af enestuer.
Frem til ultimo september 2018 arbejdede totalrådgiver med at få et gennembearbejdet projektforslag klar med henblik på, at bygherre kunne
granske det i oktober 2018.
Projektforslaget forventes fremlagt for politisk følgegruppe den 21. januar
2019 og behandlet af Regionsrådet den 5. februar 2019.
Opførelsen af BørneRiget kræver nedrivning af Rockefellerkomplekset, hvor
en række behandlings- og forskningsfunktioner pt. er placeret. Disse funktioner skal genhuses inden nedrivning kan ske.
Regionsrådet besluttede den 18. april 2017 at opføre en tilbygning til Nordfløjen – Nordfløj fase II, som skal huse hovedparten af funktionerne i det nuværende Rockefellerkompleks, mens resterende funktioner søges placeret i
eksisterende lokaler i Blegdamsvej-området og i Glostrup. Det er forventningen, at Nordfløj fase II kan tages i brug ultimo 2019, hvorefter nedrivning af
Rockefeller kan gå i gang, så hovedtidsplanen for BørneRiget overholdes.
Uddrag fra tidligere politiske beslutninger
Regionsrådet godkendte den 17. april 2018 dispositionsforslag for BørneRiget.

Regionsrådet godkendte den 22. august 2017 arkitektfirmaet 3XN A/S som vinder af projektkonkurrencen om at
bygge BørneRiget. Vinderen blev fundet på baggrund af
en tofaset projektkonkurrence med forhandling, som
fandt sted i perioden juni 2016 til august 2017. 3XN har
udarbejdet deres forslag sammen med Arkitema, NIRAS,
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue og Rosan Bosch.

Regionsrådet godkendte den 18. april 2017 Investeringsbevilling til at bygge Nordfløj fase II.
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Steno Diabetes Center Copenhagen
Kort om projektet
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. Centeret, der er
en specialklinik, skal fungere som et
behandlings-,
sundhedsfremme-,
forsknings- og videnscenter for patienter og pårørende samt for kommuner
og almen praksis. Centeret skal desuden være omdrejningspunkt for et nationalt og internationalt forskningssamarbejde.

Steno Diabetes Center Copenhagen
➢ Budget: 700 mio. kr.
➢ 14.100 m²
➢ Kapacitet: 12.000 patienter årligt
➢ 360 ansatte
➢ Motions- og undervisningsfaciliteter
➢ Food-lab

Patientbehandlingen på Steno Diabetes Center Copenhagen vil altovervejende
være ambulant, og kapaciteten vil i 2021 omfatte ca. 12.000 patienter årligt,
svarende til 60.000 besøg. Kun i forbindelse med forsøg vil der være patienter,
som skal overnatte. Det forventes, at centeret skal have ca. 360 ansatte. Centerets behandling og forskning vil omfatte både børn og voksne, og alle læger i
såvel Region Hovedstaden som Region Sjælland skal kunne henvise patienter
til centeret. Foruden behandlings- og forskningsfaciliteter skal centeret bl.a.
rumme motions- og undervisningsfaciliteter samt et ”Food-Lab”, der anvendes
til bl.a. kostvejledning og undervisning i f.eks. at tælle kulhydrater.
Steno Diabetes Center Copenhagen bygges på det område, hvor Arkaden lå.
Arkaden blev revet ned i løbet af 1. halvår af 2018, og dens funktioner (hospitalets administration og stabsfunktioner) er flyttet til andre lokaler. Den nye
bygning bliver på ca. 14.100 m² brutto med tilhørende parkeringskælder.
Byggeriet bliver udført i perioden 2018-2020 med aflevering fra entreprenøren
ultimo 2020 og ibrugtagning for patienter og personale primo 2021.

Budget
Udgiften til byggeriet udgør ca. 700 mio. kr., som finansieres af Novo Nordisk
Fonden.

Aktører
Bygherrerådgiver: Niras A/S med underrådgiver Alex Poulsen Arkitekter A/S.
Totalrådgiver: COWI A/S med følgende underrådgivere: Vilhelm Lauritzen
Arkitekter med følgende underrådgivere: Mikkelsen Arkitekter A/S og Sted
ApS.

Status og seneste politiske beslutninger
Projektorganisationen har sammen med totalrådgiver arbejdet på projektforslaget, som blev forelagt den politiske følgegruppe den 20. februar 2018. Projektforslaget blev efterfølgende godkendt på Regionsrådsmødet den 13. marts
2018.
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Afleveringen af byggeriet er planlagt til ultimo december 2020, tre måneder
senere end oprindeligt planlagt. Herefter vil der være en periode på to til fire
måneder, hvor byggeriet skal indreguleres og personalet skal tage huset i
brug inden den første patient kan flytte ind.
Byggegrunden er overdraget primo oktober 2018. Projektet forventer at indgå
kontrakt med entrepriserne råhus og landskab i november 2018. Det samme
gælder installationsentreprisen, som dog først skal gennem en forhandlingsrunde. Endelig kontrakt på sidstnævnte forventes indgået i januar 2019. På
entrepriserne lukning og aptering afholdes endelig licitation til december
2018, hvor den endelige kontrakt efter forhandling forventes indgået til februar 2019.

Uddrag fra tidligere politiske beslutninger
Regionsrådet godkendte den 13. marts 2018 projektforslaget.

Regionsrådet godkendte den 19. december 2017
byggeprogram og dispositionsforslag.

Regionsrådet godkendte den 13. december 2016, at der
indgås kontrakt med den vindende totalrådgiver. Desuden godkendte regionsrådet en investeringsbevilling til
totalrådgiverydelser, bygherrerådgivning samt øvrige omkostninger frem til og med kontraheringen.

Regionsrådet fik i forbindelse med regionsrådsmødet
den 17. maj 2016 en mundtlig orientering om indholdet
af konkurrenceprogrammet. Regionsrådet godkendte
samtidig, at koncerndirektionen af hensyn til tidsplanen
for byggeriet bemyndiges til at godkende konkurrenceprogrammet for byggeriet.
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Regional Sterilcentral Rigshospitalet
Kort om projektet
Regional
Sterilcentral
Rigshospitalet skal betjene
Rigshospitalet
(Blegdamsvej og Glostrup) samt Bispebjerg og
Frederiksberg Hospital.
Sterilcentralen dimensioneres med en kapacitet på
ca. halvdelen af regionens
behov.

Regional Sterilcentral Rigshospitalet
➢ Budget: 513 mio. kr.
➢ Godsterminal
➢ Betjener Rigshospitalet samt
Bispebjerg og Frederiksberg
Hospital

Sterilcentralen bliver etableret med godsterminal og placeret ved det nye parkeringshus. Byggeriet styres af projektorganisationen for Det Nye Rigshospital
og i tæt samarbejde med Regional Sterilcentral Herlev. Regional Sterilcentral
Rigshospitalet og Regional Sterilcentral Herlev bliver fælles om en fremtidig
driftsorganisation. Denne organisation forankres i Servicecentret (SEC) på
Rigshospitalet.

Budget
Projektet har oprindeligt haft et budget på 359 mio. kr. (2014-p/l), som finansieres af Region Hovedstaden. Rammen blev i forbindelse med budgetforliget
for 2014 forhøjet med 154 mio. kr. (2014-p/l), så der kunne bygges en fuldautomatisk sterilcentral. Den øgede automatisering vil blandt andet bidrage til et
bedre arbejdsmiljø. Det blev endvidere i budget 2015 besluttet, at teknisk apparatur og udstyr til sterilcentralerne finansieres via leasing, og at anlægsrammen reduceres tilsvarende.
Licitationsresultatet på bygningsdelen af Regional Sterilcentral Rigshospitalet
var inden for det afsatte budget, og der blev indgået endelige kontrakter med
entreprenørerne i slutningen af november 2015. Byggeriet blev igangsat i december 2015. Planlagt ibrugtagning af 1. etape go-live er på nuværende tidspunkt medio august 2019.

Aktører
Totalrådgiver: Niras (tidligere Alectia) med underrådgivere C.F. Møller og
Teknologisk Institut.

Status og nyere politiske beslutninger
Bygningen er primo oktober 2018 overdraget til Center for Ejendomme. Der
udestår aflevering af teknikentreprisen, som forventes afleveret inden årets udgang.
Der foretages afsluttende og udskudte arbejder samt endelig indregulering. Installation og test af udstyr, automation og IT er i gang og fortsætter frem til
afslutning af såkaldte end-to-end test. Perioden med test og validering af udstyr
og automatik samt IT end-to-end test forventes afsluttet medio maj 2019. Efter
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IT end-to-end-test overgår projektet til drift- og implementeringsprojektet,
hvor der udføres test med prøveleveringer og pilottest, således at sterilcentralen forventeligt er klar til levering af rigtige ordrer til den første klinik ved 1.
etape af go-live medio august 2019.
Sammen med Regional Sterilcentral Herlev pågår der løbende koordinering i
forhold til udstyr og automatisering, herunder planlægning af udførelsesfasen
samt ibrugtagningen.

Uddrag fra tidligere politiske beslutninger
Regionsrådet godkendte på mødet den 24. oktober
2017 en fornyelse af den eksisterende bevilling til
bygherreomkostninger og udførelse.
Regionsrådet godkendte på mødet den 18. april
2017 en forhøjelse af leasingrammen på begge
sterilcentralprojekter.
Regionsrådet godkendte den 17. maj 2016 en fornyelse af den eksisterende bevilling til bygherreomkostninger samt en ny investerings-bevilling til indkøb af bygherreanskaffelser.

Regionsrådet godkendte den 14. april 2015, at der
anskaffes teknisk apparatur og udstyr samt IT-systemer til installering i sterilcentralen ved Rigshospitalet
til en samlet værdi af 163,8 mio. kr. ved leasing-finansiering.
Uddrag af tidligere politiske beslutninger
Regionsrådet godkendte den 16. december 2014 projektforslaget for sterilcentralen på Rigshospitalet og
godkendte i samme omgang investeringsbevillingen
til selve opførelsen af sterilcentralen.

Forretningsudvalget blev den 29. januar 2013 orienteret om vinderen af totalrådgiverudbuddet.

Regionsrådet godkendte den 18. september 2012 placeringen af Regional Sterilcentral 1 på Rigshospitalet samt
tildelingskriterierne for udbuddet af totalrådgivning.
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Regional Sterilcentral Herlev
Kort om projektet
Regional
Sterilcentral
Herlev skal betjene Herlev, Gentofte, Amager,
Hvidovre og Nordsjællands Hospital. Sterilcentralen dimensioneres med
en kapacitet, der kan varetage godt halvdelen af regionens behov.

Regional Sterilcentral Herlev
➢ Budget: 488 mio. kr.
➢ Betjener: Herlev, Gentofte,
Amager, Hvidovre og Nordsjællands hospitaler

Den placeres i forbindelse
med servicebygningen på den nordvestlige del af hospitalets matrikel. Byggeriet styres af projektorganisationen for Nyt Hospital Herlev og i tæt samarbejde
med Regional Sterilcentral Rigshospitalet. Regional Sterilcentral Rigshospitalet og Regional Sterilcentral Herlev bliver fælles om en fremtidig driftsorganisation. Denne organisation forankres i Servicecentret (SEC) på Rigshospitalet.

Budget
Projektet har oprindeligt haft et budget på 353 mio. kr. (2013-p/l), som finansieres af Region Hovedstaden. Rammen blev forhøjet med 110 mio.kr. (2014
p/l) i forbindelse med budgetforliget for 2014 således at der kunne bygges en
fuldautomatisk sterilcentral. Hertil kommer et bidrag fra kvalitetsfondsprojektet på ca. 25 mio. kr. til etablering af forsynings- og transportinfrastruktur. Det
blev endvidere i budget 2015 besluttet, at teknisk apparatur og udstyr til sterilcentralerne finansieres via leasing, og anlægsrammen blev reduceret tilsvarende.

Aktører
Totalrådgiver: Niras (tidligere Alectia).

Status og nyere politiske beslutninger
Byggeriet blev påbegyndt i november 2015 og er nu næsten færdigt. Afleveringen af bygningen er fastsat til ultimo 2018, således at kun udskudte arbejder og indkøring og test af procesudstyr fortsætter frem til ultimo april 2019,
hvor test og validering af udstyr forventes gennemført. Derefter følger en periode frem til slutningen af december 2019 med såkaldte end-to-end test,
hvor processer afprøves fra start til slut. Herefter overgår projektet til driftog implementeringsprojektet, hvor der udføres test med prøveleveringer og
pilottest. Projektetet forventer derfor, at sterilcentralen er klar til levering af
rigtige ordrer til klinikker i 1. etape af go-live i 1. kvartal 2020.
Samarbejdet om fællesanskaffelserne med Regional Sterilcentral Rigshospitalet forløber planmæssigt.
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Uddrag fra tidligere politiske beslutninger
Regionsrådet godkendte på mødet den 13. juni
2017 en fornyelse af den eksisterende bevilling til
rådgiverudgifter og udførelse.

Regionsrådet godkendte på mødet den 18. april
2017 en forhøjelse af leasingrammen på begge
sterilcentralprojekter.

Regionsrådet godkendte den 14. april 2015, at der
anskaffes teknisk apparatur og udstyr, samt IT-systemer til installering i sterilcentralen ved Herlev til
en samlet værdi af 188,4 mio. kr. ved leasingfinansiering.
Regionsrådet godkendte den 10. marts 2015 projektforslaget for Regional Sterilcentral Herlev. Samtidig
blev der godkendt en udførelsesbevilling på 152,3
mio. kr. til anlægsarbejder.

Forretningsudvalget blev på mødet den 28. januar
2014 orienteret om valg af totalrådgiver for regional
sterilcentral Herlev. Vinderen blev Alectia A/S med
C.F. Møller som underrådgiver.

Regionsrådet godkendte den 23. oktober 2012 placering af Regional Sterilcentral 2 på Herlev Hospital.
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Arbejdet i de politiske følgegrupper i andet halvår af
2018
Der er nedsat otte politiske følgegrupper til de store byggerier. Følgegruppen
følger realiseringen af de nye byggerier og orienteres om projektets fremdrift.
Følgegruppen deltager ligeledes i idéudvekslingen omkring projektet og drøfter projektets faseskift mv. forud for forelæggelser for forretningsudvalg og
regionsråd. Herudover forelægges andre væsentlige spørgsmål den politiske
følgegruppe forud for forelæggelse i forretningsudvalg og regionsråd. Følgegruppen overvåger, at beslutninger truffet i regionsrådet og retningslinjer for
projektet følges.
Oversigten nedenfor viser mødeaktiviteten i de politiske følgegrupper i andet
halvår af 2018 samt hvilke emner, der har været behandlet i de politiske følgegrupper:
Projekt
Det Nye Rigshospital
og Regional Sterilcentral Rigshospitalet

Møder i 2018
3. december
2018

Emner
Aflyst

Nyt Hospital Herlev,
Regional Sterilcentral
Herlev Hospital og
Steno Diabetes Center
Copenhagen

16. august 2018

1. Status for delprojekterne på
Nyt Hospital Herlev
2. Fortroligt - Økonomi på
Herlev projekter
3. Kommende møder/mødesager

29. oktober 2018

1. Rundvisning på Nyt Hospital Herlev
2. Status for delprojekterne på
Nyt Hospital Herlev
3. Status for sterilcentralen på
Herlev Hospital
4. Fortroligt - Økonomi på
Herlev projekter
5. Kommende møder/mødesager

Nyt Hospital Hvidovre
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Nyt Hospital og Ny
Psykiatri Bispebjerg

26. oktober 2018

Ny Retspsykiatri Sct.
Hans

21.september
2018

Nyt Hospital Nordsjælland

Nyt Hospital Glostrup
BørneRiget

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Punkt 4: Kommende mødesager og møder
Punkt 5: Rejsegilde på nybyggeriet på Nyt Hospital
Hvidovre
Aflyst

1. Orientering omkring fremdriften på projektet
2. Orientering omkring centrets overvejelser omkring
fremtidig organisering og arbejdsgange
3. Orientering omkring projektets økonomi (fortroligt
punkt)
4. Kommende aktiviteter for
følgegruppen
5. Rundvisning på byggegrund
4.september 2018 1. Status for Nyt Hospital
Nordsjælland
2. Status for økonomi - fortroligt punkt
3. Den nære sundhedsindsats
og sundhedshuse
4. Næste møde / aktiviteter i
politisk følgegruppe
1. november 2018 1. Status for Nyt Hospital
Nordsjælland
2. Status for økonomi - fortroligt punkt
3. Opfølgning på studietur til
Basel
4. Næste møder og aktiviteter
i politisk følgegruppe
5. december
Aflyst
2018
22. august 2018
1. Status for BørneRiget
2. Status for økonomi (fortroligt punkt)
3. Status på innovationsprojekter 4. Kommende møder /
aktiviteter i politisk følgegruppe

18

December 2018

Punkt nr. 15 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier
Bilag 1 - Side -19 af 26

Statusredegørelse for byggerier der ibrugtages inden
medio 2020
Nyt Hospital Bispebjerg og Ny Psykiatri – Laboratorie- og
Logistikbygningen (2018/2019)
For at sikre en succesfuld ibrugtagning og indflytning er der gennemført et
grundigt forberedelsesarbejde. Der er etableret en organisation; ”Klar til nyt
Bispebjerg”, som skal sikre indflytningen og ibrugtagningen.
Der er udarbejdet selvstændige planer for indflytningen for hvert af de uafhængige funktioner (Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA), Fælles Forskning,
Fælles dyrestald og Facility Management (FM)). Selve indflytningen vil foregå på forskellige tidspunkter i løbet af 2018 og 2019.

Plan for Ibrugtagning
➢ Den første indflytning i den nye Laboratorie- og Logistikbygning er blevet gennemført fra august måned. Her
er Klinisk Biokemisk Afdelings (KBA) produktionshal i
gang med at blive opsat og testet.
➢ Den efterfølgende proces med oplæring af personalet løber frem til slutningen af 2019.
➢ Fuldstændig idriftsætning ved udgangen af 2019.

Den første indflytning i den nye Laboratorie- og Logistikbygning er blevet
gennemført fra august måned. Klinisk Biokemisk Afdelings (KBA) produktionshal er i gang med at blive opsat og testet. Den efterfølgende proces med
oplæring af personalet løber frem til slutningen af 2019 med fuldstændig
idriftsætning ved udgangen af 2019.
Den eksisterende produktionshal fungerer i denne periode samtidig med den
nye hal. Dette giver udgifter til dobbeltdrift, oplæring samt vikardækning,
som afdelingen over et længere stykke tid har sparet op til. Derved er det sikret, at der er en velfungerende produktion af blodprøveanalyser indtil den nye
hal og de tilknyttende arbejdsgange er helt på plads.
I forbindelse med ibrugtagningsarbejdet er der blevet indkøbt og opsat it-, og
medicoteknisk udstyr samt løst inventar. Der har været lavet aftaler om, at itleverancerne skulle sættes op inden bygningen skulle ibrugtages fra august
måned og adgangen til bygningen er blevet koordineret, så det kunne lykkedes. Ligeledes er medicoteknisk udstyr til produktionshallen i KBA blevet
udbudt inden indkøb.
Personalet har taget områder til Fælles Forskning i brug fra september måned, hvorefter selve opsætning af laboratoriet vil ske i januar 2019. Der er ansøgt om anskaffelser af apparatur via fondsansøgninger. I tilfælde af, at dette
ikke bærer frugt, opstiller hospitalet alternative scenarier for Fælles Forskning.
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Der indrettes Fælles Dyrestald (fælles for neurologi og klinisk biologisk afdeling fra hospitalet og Psykiatrisk Center København), som flytter ind i begyndelsen af 2019.
Indflytningen af Facility Management (FM) er foregået fra oktober 2018,
mens de automatiserede arbejdsprocesser, som bygningen er designet til,
først kan implementeres, når hele Akuthuset er ibrugtaget. Oplæring af personalet vil foregå i 2022.
Brugerne af bygningen har løbende været inviteret på rundvisning i bygningen og de har været involveret i indretningen af lokalerne.

Selve indflytningen er for nogle områder afsluttet og andre endnu ikke helt
gennemført: foregået efter planerne og indenfor den planlagte tidsramme.
Planerne for ibrugtagningen og indflytningen har fungeret tilfredsstillende,som planlagt. Den største udfordring for brugerne har været at der ikke
har været mobildækning i dele af bygningen. Dette er ved at blive udbedret
og vil forventeligt være på plads inden udgangen af 2018.
Ibrugtagningen af Laboratorie- og Logistikbygningen har været en ”lavrisiko” flytning, da der ikke flyttes patienter.Flytningen har ikke direkte indvirkning på fremdriften af de øvrige byggeprojekter på Bispebjerg Hospital.
Erfaringerne fra ibrugtagningen og indflytningen i den nye Laboratorie- og
Logistikbygning vil blive anvendt i den efterfølgende og mere komplicerede
ibrugtagning og indflytning i Akuthuset.

Det nye Rigshospital – Nordfløjen (efteråret 2019)
Planlægningen af ibrugtagningsarbejdet har været i gang siden 2017 og der er
nedsat en specifik organisation til at varetage arbejdet. Koordinationsgruppe
for Aktivering, som refererer til Flytteprogrammet, fungerer som bindeled
mellem hospitalets planlægningsfunktion og byggeprojektet. Det skal sikre
samarbejdet og koordineringen i perioden fra den forventede overtagelse af
bygningen fra entreprenøren i marts 2019 og til tre måneder efter indflytningen. Forventet indflytningsdato er den 6. oktober 2019.
Rigshospitalets direktion har ansvaret for Styregruppen for Flytteprogrammet/hospitalets ”Forretningsudvalg”. Der er etableret centerstyregrupper i
alle centre der skal flytte ind i Nordfløjen. Klinikken og medarbejderrepræsentanter er repræsenteret i alle fora.
Flytteprogrammet indeholder 3 delprogrammer:
- Delprogram Kliniske opgaver
- Delprogram for Uddannelse og træning,
- Delprogram Flytning.
Delprogram Kliniske opgaver:
Ca. 20 arbejdsgrupper har i løbet af de sidste par år, arbejdet med forskellige
emner, der omhandler nye koncepter og arbejdsgange f.eks. arbejdsgange og
optimering af enestuer, ambulatorier, operationsgang, det perioperative område, drift og servicekoncepter. Alle grupper har afrapporteret til hospitalets
Styregruppe for Flytteprogram og beslutningerne er samlet i en log.
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For at kvalificere og effektuerer arbejdsgruppernes arbejde er planlægningsorganisationen pr. 1. sep. 2018, som et nyt tiltag, blevet udvidet og omfatter
nu også Delprogram Kliniske Opgaver.

Formål med Delprogram Kliniske opgaver
➢ At alle fysiske områder, kliniske arbejdsgange og
patientflow, der overlapper centrene imellem, er belyst,
og at aftaler for samarbejde er fastlagt inden ibrugtagningen af Nordfløjen.
➢ At have patientens behov som udgangspunkt i flow og
forløb.
➢ Sikre sammenhæng og koordination mellem Sundhedsplatformen, Sterilcentralen og Servicekoncepter, således
at disse understøtter smidige og effektive arbejdsgange i
Nordfløjen.

Delprogrammet for Uddannelse og Træning varetager 3 følgende hovedopgaver:
Udviklingsvoksdug (september 2018 – marts 2019):
Klinikken og klinikker på tværs udvikler og reviderer patientforløb og arbejdsgange ift. fysikken, vedtagne rammer og betingelser gennem bordsimuleringsmetoden udviklingsvoksdug. Klinikkerne skal besigtige Nordfløjen og
orienterer sig i vedtagne rammer og betingelser. I perioden planlægger klinikken og klinikker på tværs træningsvoksdug forår og sommer 2019.
Træningsvoksdug (marts 2019 – juni 2019):
Medarbejdere stifter bekendtskab med fysikken og
Voksdugmodellen
rammer og betingelser via
bordsimuleringsmetoden
Voksdugmodellen er en aktivitet,
voksdug. Træningsvoksdug
der skal skabe tryghed og introer i udgangspunktet en trygducere til det basale.
hedsskabende aktivitet, som
introducerer en til det helt
basale. Derefter kan klinikken planlægge monofaglige
eller tværfaglige sessioner
med fokus på bestemte og detaljerede forløb eller arbejdsgange. I perioden
skal klinikken og klinikker på tværs planlægge træning i bygningen.

Træning i bygningen (medio august - september 2019):
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Der bliver gennemført orienteringsløb/skattejagt med fokus på patientens
spor, personalets spor og sikkerhedens spor. Derefter træner man specifikt arbejdsgange i bygningen, såvel monofagligt som tværfagligt. Hjertestop,
brand og beredskab skal trænes i bygningen. I perioden bliver der derudover
træning og undervisning i nyt apparatur.
Alle delprogrammer melder ind til Styregruppen (Flytteprogram) ift. planlægning, fremdrift og opmærksomhedspunkter. Alle beslutninger samles i en
log og der afrapporteres fra gruppernes arbejde til Styregruppen for Flytteprogram.
Delprogram Flytning
Delprogrammet har ansvaret for at planlægge, koordinere og gennemføre den

Formål med Delprogram Flytning
➢ Planlægning af den fysiske flytning af patienter, it- og
medicoudstyr og inventar.
➢ Den tværgående flytteplanlægning, der koordinerer områderne og detaljeplanlægger selve flytning i sekvens og
faser.

fysiske flytning af patienter, it og medico samt af inventar og andet små udstyr. Planlægningen bliver understøttet af eksterne rådgivere Health Care Relocation (HCR), et canadisk firma, der har stor ekspertise i flytterådgivning.
Risici og eventuelle udfordringer bliver løbende varetaget via Flytteprogrammets parathedsmålinger. De månedlige parathedsmålinger sikrer fremdrift og
håndtering af opmærksomhedspunkter samt handleplaner for disse.
Udover ovenstående opgaver i de 3 delprogrammer udføres der kommunikationsopgaver, informationer på intranettet og rundvisninger i bygningen mv.
Der er også en opgave med at klargøre bygningen til drift ift. servicefunktioner som logistik, varelevering, bestilling af vare og forsyninger (BRIK-system), kost, rengøring mv. samt tilpasning af opgaver til implementeringen af
den nye godsterminal og den nye sterilcentral på Rigshospitalet.
Tidsplan og status:
Tidsplanen er stærkt afhængig af eventuelle forsinkelser af byggeriet. Koordinationsgruppen for Aktivering følger løbende med i dette.
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Regional sterilcentral (RSR) og godsterminal Rigshospitalet og Regional sterilcentral Herlev (RSH) (2019)
Der er nedsat et Drift- og implementeringsprojekt til at klargøre begge sterilcentraler til drift samt støtte for implementeringsaktiviteterne på hospitalerne.
Drift- og implementeringsprojektet er forankret under Servicecentret, Rigshospitalet. Sterilcentralerne er samlet i en fælles organisation – Den Regionale Sterilcentral, som også er forankret under Servicecentret, Rigshospitalet.
Arbejdet i Drift- og implementeringsprojektet omfatter beregning af ressourcer til driften, planlægning og optimering af arbejdsgange, planlægning af organisation, træning af produktionspersonale og teknisk personale samt planlægning og gennemførelse af fusion.
Herudover er behovet for operationsinstrumenter beregnet, og standardisering og ombytning af instrumentbakker er gået i gang. Der er behov for at
etablere first-line support på it-systemerne, da sikker drift af sterilcentralerne
er væsentlig for operationsgangene. Endelig monitorerer projektet hospitalernes forberedelse til at implementere Den Regionale Sterilcentral og flytningen af instrumenter i flytteweekenden op til den første dag med levering fra
Den Regionale Sterilcentral.
Det at etablere og idriftsætte en højt automatiseret ny sterilcentral indeholder
flere risici- og opmærksomhedspunkter, både i sterilcentralen og på hospitalerne. Tidsplanen for idriftsættelsen er afhængig af det enkelte byggeprojekts
tidsplan, hvor forsinkelser vil medføre forsinkelse i Drifts- og implementeringsprojektets tidsplan samt i fusionsplanen (personalesammenflytninger).
Der er i projektet tale om fusionering af personale fra de eksisterende sterilcentraler, og der er lagt en plan for fusionen.
Drifts- og implementeringsprojektet benytter voksdugmodellen i arbejdet
med nye arbejdsgangsbeskrivelser.
Der har igennem hele byggeprocessen været afholdt møder til sikring af god
overgang fra anlæg til drift herunder planlægning af den konkrete overtagelse
af bygning og tekniske anlæg/installationer inkl. dialog med entreprenørerne
angående undervisning af det tekniske driftspersonale, som fremadrettet skal
varetage opgaven.
Der er udarbejdet kommunikationsplaner og drifts- og implementeringsprojektet kan følges på intranettet, på Facebook og i nyhedsbreve. De fremtidige
medarbejderes kompetencer er blevet afklaret, og der er udviklet et kompetenceudviklingsforløb for sterilassistenter.
Træning og oplæring af personalet:
I forhold til træning og oplæring af personale er der udviklet et kompetenceudviklingsforløb i moduler:
- Introduktion til Den Regionale Sterilcentral – Modul 1 (sterilass. i
nuværende sterilcentraler)
- Kompetenceudvikling for sterilassistenter - Modul 2 (sterilass. i nuværende sterilcentraler)
- Genbehandling – Ny teknologi og automatisering – Modul 3 (alle
skal have dette forløb, før de kan arbejde i Den regionale Sterilcentral)
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Det har været en udfordring, at få gennemført alle kursusrækker, idet det har
været vanskeligt at undvære personalet i den daglige drift. Der er lagt en
plan, så pladserne på hvert kursusforløb er fordelt mellem hospitalerne og
som sikrer, at der bliver kursuspladser nok, så alle kan få den fornødne kompetenceudvikling. Hospitalsdirektionerne sikrer, at personalet kan deltage i
kompetenceudviklingen.
Den fysiske indflytning og ibrugtagning:
Den fysiske flytning og ibrugtagning afhænger endvidere af de enkelte hospitalsbyggerier.
Flytning fra hospitalerne til Den Regionale Sterilcentral involverer operationsgangene på hospitalerne. Det er det enkelte hospital, der er ansvarlig for
flytning af egne instrumenter til sterilcentralen i samarbejde med drifts- og
implementeringsprojektet. På hvert hospital bliver der nedsat en flyttegruppe
med minimum en ledelsesrepræsentant. Flytningen bliver planlagt til at foregå i weekender.
Selvom overgangen til Den Regionale Sterilcentral er ikke en flytning på
linje med flytning af et helt hospital, men en proces der kan være potentielt
patientsikkerhedskritisk og som kræver nøje planlægning.
Manglende styring af afleveringsforretningen for sterilcentralbygningerne
kan forsinke ibrugtagningen. Forsinket ibrugtagning har betydning for garantierne på sterilcentralens udstyr.
Drifts- og implementeringsprojektet har ansat en konsulent, der kan hjælpe
med fremdrift i afleveringsforretningen.
Det lokale arbejde på hospitalerne med forberedelserne bliver intensiveret
over 6 måneder før overgangsdatoen for hvert hospital. Hospitalet skal ved
overgangen være klar med arbejdsgange før, under og efter operation.
Hvert hospital afrapporterer til styregruppen for drifts- og implementeringsprojektet 2 gange årligt.
Tidsplan og risici:
Styregruppen for Drifts- og implementeringsprojektet har besluttet at intensivere implementeringen, så hospitalerne hurtigere går over til Den Regionale
Sterilcentral. Det betyder, at flere af delprojekterne i Drifts- og implementeringsprojektet skal bruge op mod dobbelt så meget mandskab.
Kan det ikke lade sig gøre at få tilstrækkeligt kompetent personale til opgaven, vil implementeringsperioden blive forlænget. Der bliver også behov for
at anskaffe de nye instrumenter i hurtigere tempo. Viser det sig, at leverandørerne ikke kan følge med, kan det også få betydning for implementeringsperiodens længde.
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Administrationen følger drifts- og implementeringsprojektet tæt for at sikre
sterilcentralernes leverancesikkerhed.

Nyt Hospital Herlev - nyt Akuthus og Kvinde-Barn-Center
(ultimo 2019)
I 2017 blev der sat et generalplansarbejde i gang med 12 udviklingsspor, der
skal gøre hospitalet klar til at tage de nye bygninger i brug. Ibrugtagningsarbejdet bliver gennemført ved hjælp af en særligt nedsat organisation under
byggeprojektet Nyt Hospital Herlev (Nybyg), som sikrer gennemførelsen
og koordineringen i forhold til følgende opgaver:
Arbejdet med patientforløb og arbejdsgange
I de 12 udviklingsspor, har der i workshops og møder været arbejdet med nye
arbejdsgange, nye snitflader og effektiviseringer. På møderne har der været
anvendt forskellige metoder, som bl.a. brown-paper og/eller voksdugsmetoden. Alt materiale fra disse udviklingsspor ligger tilgængeligt for personalet.
De involverede afdelinger arbejder løbende med tilpasning til de nye rammer,
og der foretages allerede nu ændringer i både patientforløb og organisering
flere steder. På direktionsniveau bliver der også arbejdet med at få gennemført nødvendige tilpasninger inden selve flytningen.
For at udnytte det fulde potentiale af nybyggeriet, ønsker hospitalet at organisatoriske ændringer er implementeret senest et år før indflytningen i de nye
fysiske rammer. Dette bliver understøttet af udenlandske erfaringer, som værende anbefalingsværdigt.
Træning af personalet
Til træning af personalet i de nye fysiske rammer er der etableret en mock-up
af en sengestue inkl. badeværelse med informationer omkring størrelse og inventar mv.. Mock-up’en har været meget anvendt af personalet fra de involverede afdelinger, og arbejdsmiljø- og hygiejneorganisationen på hospitalet
har besøgt mock-upén med henblik på verificering af materialer og fysiske
forhold.
Der ligeledes foretages en del rundvisninger i de nye fysiske rammer.
I perioden fra overdragelse af bygningerne og frem til indflytning arbejdes
der med forskellige former for mulig træning/uddannelse:
- Generel orientering om de nye fysiske rammer efterfulgt af en rundvisning.
- Evt. en skattejagt.
- Afdelingsspecifik træning, hvor nye procedurer afprøves i den nye fysik,
og en på forhånd defineret liste af opgaver gennemføres.
- I visse afdelinger/afsnit vil det være nødvendigt at udføre egentlig simulation af på forhånd definerede forløb/scenarier, som afdelingerne selv
skal være med til at udpege.
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E-learning opfølgning, hvor væsentligt reviderede procedurer skal gennemlæses. Det kan registreres, om personalet har gennemført oplæringen.

Træningen tilrettelægges sådan at dét personale, som skal arbejde i de mest
komplekse områder og/eller områder, hvor arbejdsforholdene ændres væsentligt, bliver trænet så tæt på indflytningsdatoen som muligt.
Flytteopgaven og risici
Planlægningen af flytteopgaven ligger organisatorisk under byggeprojektet
Nyt Hospital Herlev (Nybyg) hvor der er ansat en projektleder til planlægningen af dette arbejde. Arbejdet foregår i tæt dialog med hospitalets direktion,
afdelingsledelserne og flyttekoordinatorerne. Der bliver regelmæssigt holdt
møder med repræsentanter fra Center for It- og Medicoteknik (CIMT) vedrørende medicoteknisk udstyr, IT, telefoni, SOR-struktur, patientkald mv.
For at gennemføre flytteopgaven så effektivt og professionelt som muligt, har
hospitalet benyttet sig af regionens rammeaftale og indgået aftale med eksternt rådgiverfirma Health Care Relocation (HCR), som har mange erfaringer
med at rådgive, planlægge og gennemføre store hospitalsflytninger.
Der bliver også arbejdet med at identificere risici. Her drøftes bl.a. nødvendigheden af, at afdelingerne og tværgående funktioner, som CIMT, skal
kunne afsætte de nødvendige ressourcer til planlægning af flytteopgaven i en
ellers travl hverdag. Der er udpeget en flyttekoordinator på hver afdeling.
Arbejdet med ibrugtagningen af de nye bygninger skal koordineres med
idriftsættelsen af de regionale sterilcentraler. Nye arbejdsgange med brug af
case-carts skal være trænet inden indflytning.
Tidsplan og status:
Ibrugtagning og indflytningsarbejdet er meget afhængigt af om de nye byggerier bliver afleveret til tiden. Der er i byggeprojektet afleveret en ny revideret tidsplan, med en forsinkelse på ca. 6 måneder. Derved forsinkes selve
ibrugtagningen tilsvarende.
Aktuelt foregår planlægning af den endelige ibrugtagningsdato. Et arbejde,
der koordineres i forhold til en forventning om, at der skal være minimum 6
måneder fra aflevering til selve indflytningsdatoen. På nuværende tidspunkt
forventes indflytning at foregå efter sommerferien 2020, da en endelige dato
endnu ikke er lagt fast. Selve flytningen forventes at ske på én uge.

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

26

Idéoplæg

Konkurrence
program

2014

2015

2016

2017

2018

2019
2017

2021

2022

2023

2024

2025

kt
fo
rs
Pr
oj
e

Hovedprojekt

Projektkonkurrence
Projektering og licitation

Nordfløjen

2020

lag

2013

Faseforløb

Ibrugtagning

Det Nye Rigshospital

V
u d in d
pe ert
ge ea
t m

Id
éo
pl

æ
g

B
Ko ygg
n k ep
ur ro
re gra
nc m
En
ep
EP de
ro
lig
gr
am
tt
ils
ag
n

større hospitalsbyggerier

D
fo isp
rs os
lag it
io
ns

Punkt nr. 15 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier
Status2for- Region
Hovedstadens
Bilag
Side -1
af 3
2009
2010
2011
2012

Udførelse
Idriftsættelse

Fysiske delprojekter
Godkendelse i regionsrådet
Endeligt tilsagn fra Ekspertpanelet

Patienthotel/administrationsbygning

Ibrugtagning for patienter og personale
P-hus

lag
kt
fo
rs

Ibrugtagning

Pr
oj
e

D
fo isp
rs os
lag it
io
ns

-

P
be roje
vil kt
lin er
g ing
s-

Her er vi nu

Projektering og licitation

Regional Sterilcentral

Udførelse

Rigshospitalet

lag

-

Projektkonkurrence

BørneRiget

Projektering og licitation

Rigshospitalet

Udførelse

Kvinde-barn-center og akutmodtagelse

Projektkonkurrence

lag
rs
tfo

By
gg
En epr
EP de og
lig ram
tt
ils
ag
n
Di
fo sp
rs os
lag it
io
ns
-

Pr
oj
ek

Ibrugtagning

Nyt Hospital Herlev

Konkurrence
program

V
ud ind
pe ert
ge ea
t m

K
pr onk
og u
ra rre
m nc
e

Idriftsættelse

Ibrugtagning

Pr
oj

ek

tfo

rs

ns
D
fo isp
rs os
lag it
io

Vi

nd

er

te
am

ud

pe
g

et

Idriftsættelse

Byggeprogram
Projektering og licitation
Udførelse
Idriftsættelse

Servicebygning

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

rs
ek
tfo
Pr
oj

Projektering og licitation
Udførelse
Idriftsættelse

Ibrugtagning

Herlev

lag

sP
be roje
vil kt
lin er
g ing

Regional Sterilcentral

RegionH Design • design@regionh.dk • 19639 • 11/18

P-hus

2016

2017
ru
de
Vi
n

Konkurrenceprogram

Udførelse

Idriftsættelse

2024

2025

kt
fo
rs
s-

lag

Idritsættelse

rs
tfo
ek
Pr
oj

ro
g
ep
By
gg

D
fo ispo
rs s
lag itio
n

ra
m

Udførelse

Projektering og licitation

Udførelse

Konkurrenceprogram
Projektkonkurrence

Nyt Hospital Bispebjerg - Akuthuset

2023

lag

-

Projektering og licitation

Projektering og licitation

Byggeprogram

2022

Pr
oj
e

D
fo isp
rs os
lag it
io
ns

V
u d in d
pe ert
ge ea
t m

Projektkonkurrence

2021

Idriftsættelse

Programmering og projektering

Sydblok - hovedprojekt, licitation, udførelse og idriftsættelse
Nordblok: licitation, udførelse og idriftsættelse

Ibrugtagning
Sydblok

He

lh

ed

sp

lan

Nyt Hospital Nordsjælland

Undersøgelsesfase

2020

D
by ispo
gg si
ep tio
ro ns
gr fo
am rs
lag
Pr
og
oj
ek
tfo
rs
lag

Idéoplæg

Projektkonkurrence

Vi
ud nde
pe rte
ge am
t

Id

éo
p

læ

g

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Vi
ud nde
pe rte
ge am
t

Konkurrenceprogram

En
EP de
lig
tt
Ko
ils
ag
pr nk
n
og ur
r
ra en
m c
e

Idéoplæg

Ko
pr nk
og ur
ra ren
m c
e
En
EP de
lig
tt
ils
ag
n

id

Id
éo
pl

æ
g

Re
v
éo ide
pl ret
æ
g

B
Ko ygg
nk rpr
E urr og
EP nde enc ram
lig ep
t t ro
ils gr
ag am
n

Steno Diabetes Center Copenhagen

Projekt
konk.

2019

Ibrugtagning

Konk.
program

2018

Ibrugtagning

2015

Ibrugtagning
Nordblok

2014

Ibrugtagning

2013

dp
eg
es

større hospitalsbyggerier

B
di ygg
sp ep
os ro
iti gr
on am
sf /
or
sl a
g

Punkt nr. 15 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier
Status2for- Region
Hovedstadens
Bilag
Side -2
af 3
2009
2010
2011
2012

Etablering af p-kælder og
forplads

P-hus
Laboratorie- og logistikbygning

Projektkonkurrence
Projektering og licitation
Udførelse etape 1 og idriftsættelse

Renovering Psykiatri

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

Udførelse etape 2 og
idriftsættelse

Ibrugtagning
etape 2

Ny Psykiatri Bispebjerg

Ibrugtagning
etape 1

Pr
oj
ek

tfo

rs
la

g

sla
ns
fo
r
iti
o
sp
os
Di

Vi
ud nde
pe rte
ge am
t

sp
lan
lh
ed
He

Konkurrence- og byggeprogram

RegionH Design • design@regionh.dk • 19639 • 11/18

g

Renovering Somatik

Punkt nr. 15 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier
Status2for- Region
Hovedstadens
Bilag
Side -3
af 3
2009
2010
2011
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Pr
oj
e

kt
fo
rs

lag

fo
rs
os
iti
on
s
Di
sp

Idéoplæg
Bygge- og konkurrenceprogram

Nybyggeri

Projektkonkurrence

Projektering
Projekteringogoglicitation
licitation
Udførelse
Udførelse

Idriftsættelse

Ibrugtagning

Nyt Hospital Hvidovre

K
pr onk
og u
ra rre
m nc
e
En
EP de
lig
tt
ils
ag
n
Vi
ud nd
pe ert
ge ea
t m

Id
éo
pl

By
gg
ep

æ
g

ro
gr
am

lag

større hospitalsbyggerier

Nyt Hospital Glostrup

Konkurrenceprogram

lag
kt
fo
rs
Pr
oj
e

D
fo isp
rs os
lag it
io
ns

ro
gr
am
By
gg
ep

V
ud ind
pe ert
ge ea
t m

Projektkonkurrence

Byggeprogram
Projektering og licitation
Udførelse og idriftsættelse

Ibrugtagning

Idéoplæg

K
pr onk
og u
ra rre
m n

R
Id evi
éo de
pl re
æ t
g

ce

-

Ombygninger

P-hus

RegionH Design • design@regionh.dk • 19639 • 11/18

Møde i REGIONSRÅD d. 18-12-2018

