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Udredningsret – Bornholm
Ca 375 udredninger pr måned
3-4 timers transport til øvrige hospitaler

Annemarie Hvidberg Hellebek
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90 % overholdelse af udredningsretten opnået sept 2018.

Annemarie Hvidberg Hellebek
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Hvad gjorde vi?
• Tværfaglig Task Force med Vicedirektør for bordenden.
• Status på målopfyldelse rundsendes hver uge.

• Undervisning i patientrettigheder og korrekt kodning til læger,
sygeplejersker og lægesekretærer. ”Det gule kort”.
• Alle sekretærer under én ledelse: Vedvarende fælles fokus på
kompetencer og kapacitet til registrering, herunder ekstra kodefredage.

Annemarie Hvidberg Hellebek
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62 % af patienterne udredt inden for 30 dage er ikke opnået

September 2019
42 %

.

Annemarie Hvidberg Hellebek
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Patienterne vælger at vente
på udredning på BOH
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Hvad arbejder vi med i taskforce?
•

•

Flere tider
•

Færre kontroller: behovstyret, tlf. kontroller, mere individuel vurdering, sygeplejekontrol-ambulatorier,
fokus på at afslutte patient efter operation uden kontrol/lægekultur.

•

Kortere tid til den enkelte kontrol. Undervisning i at bruge SP rigtigt/SPRINT, fast track: lægen har to
konsultationsrum og tæt samarbejde med sekretæren,

•

Hyppig vurdering af nødvendig kapacitet til stuegang: Overskydende kapacitet går til udredning

•

Flere udredningstider lokalt: Regne økonomi på at hjemtage/etablere udefunktion på særlige områder og
rekruttere flere læger fast eller som konsulenter

Hurtigere gennemløb
•

•

Færre/bedre henvisninger
•

•

Øge kapacitet i CT scanner

Tema på fællesmøde med almen praksis (igen) ultimo oktober

Mindre spild
•

Reducere ombookinger/aflysninger ( 25% patient-initierede, 75% hospitals-initierede)

Annemarie Hvidberg Hellebek

Møde i Forretningsudvalget d. 08-10-2019

7

Hospital
Punkt nr. 1 -Bornholms
Overholdelse
af udredningsret og forløbstider i kræftpakker
Direktionen
Bilag 3 - Side
-8 af 9

Ombookinger pga manglende læge
• En syg læge giver mange
aflysninger og forlænger
udredningstiden, også i andre
specialer, fordi vagten skal
dækkes.
• Ombooking tager tid for
sekretærerne - dette påvirker
overholdelse af selve
udredningsretten.

Bornholms Hospital 01.01.19-30.09.19:
Aflysninger, ombookinger, udeblevne mv.
ift. ambulante besøg
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Aflysninger, ombookinger, udeblevne mv.

Ambulant besøg

Annemarie Hvidberg Hellebek
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Eksempel
• Endokrinologi fra 2½ speciallæge primo 2019 til 0 på få måneder
• Fra 100% til 53% overholdelse af udredningsret og fra 73% til 32 % udredt inden for 30
dage.

• Løsning: Økonomi til tidligere træk på fællesskabet i regionen
• Fra ”Vi finder ud af det”. ”Vi klarer det (selv)” til mere systematisk vurdering af behov og
mulig intern kapacitet
• Kontakt via netværk og SFR til øvrige hospitaler mhp. bistand. I særlige tilfælde weekendambulatorier.

Annemarie Hvidberg Hellebek
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Lungekræft pakkeforløb

Møde i forretningsudvalget d. 8. oktober 2019
Kristian Antonsen, vicedirektør, Bispebjerg og Frederiksberg
Hospital
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Det akutte fald - 3 sandsynlige forklaringer:
1. Øget tilgang af patienter (især juni/juli)
2. Forlænget svartid pga øget behov for genetisk profilering (mutationsanalyser) og
ændret (nødvendig) praksis ifht håndtering på MDT
3. Akut sygdom i patologiafd. (stressudløst sygemelding – reducerer kapaciteten
med 33% i perioden august – november)
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Det akutte fald - 3 sandsynlige forklaringer:
1. Øget tilgang af patienter (især juni/juli)
2. Forlænget svartid pga øget behov for genetisk profilering (mutationsanalyser) og
ændret (nødvendig) praksis ifht håndtering på MDT
3. Akut sygdom i patologiafd. (stressudløst sygemelding – reducerer kapaciteten
med 33% i perioden august – november)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Løsninger
Ad 1) strukturelle ændringer i udredende afdelinger (se senere)
Ad 2) ændrer arbejdsgang således at alle tumorer profileres genetisk up-front. Apparatur
pris ca 1.5 mio. kr. er ansøgt i KP IV pulje. Vil afkort svartid 4-5 dage.
Ad 3) konsulent (fuldtid) 1/11, ny afd. læge 1/1 2020, ny afd. læge 1/6 2020. Raskmelding
medio november (?) og fortsat konsulenthjælp på udredningspræparater
4
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DLCR 2017
DK 57,8% - RegH 58%

DLCR 2017
DK 81.9 % - RegH 80.1%

DLCR 2017
DK 66.4% - RegH 65.5 %
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Det fælles ledelsesrum for lungekræftpatienten
Et komplekst organisatorisk setup
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Lungekræft workshop
afholdt 14/6 19
• 4 hospitaler
• 12 afdelinger
• 30 deltagere

• Fokus på at beskrive det samlede, nuværende
forløb samt identificere flaskehalse og
indsatsområder

• Udarbejdelse af handleplan
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Identificerede flaskehalse
• Patologi (stigende efterspørgsel,, genetisk profilering øger svartid
mangl. overblik, ikke på SP)

• Fluktuationer på de enkelte hospitaler
- henvisninger varier 20-30% over mdr/uger
- organisatoriske forskelle/uhensigtsmæssigheder

• PET / CT (kapacitet, især ifht CT vejledt biopsi)
• Radiologi (især radiologer, deltagelse i MDT)
• Henvisningsperiode (Ge)
• Opvågningspladser bronkoskopi (BBH)
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Forbedringsforslag, temaer
1. Overgange
2. Frontloading
3. Kapacitet
4. Overblik
5. Organisering
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Initiativer på baggrund af
lungekræft workshoppen
d. 14. juni 19
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Arbejdsgrupper nedsat
1. vedrørende standardisering af visitation og præbooking af
undersøgelser i pakkeforløbet – samt fælles forløbsoverblik (SP)
2. Vedrørende fælles direkte onkologisk visitation på MDT (vil spare
1-3 dage i pakkeforløbet). Implementeret pr. 1/10.
3. Direkte henvisning af småcellet lungekræft til onkologisk afdeling
(kortere tid til behandling). Implementeret pr. 1/10
4. vedrørende DCO mhp. at udarbejde ensartede retningslinjer for
brugen heraf - og indkøb af nyt udstyr (ca ½ mio. kr. – begge
matrikler)
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Forbedringsforslag som vurderes løst
• PET / CT up front: Kapaciteten vurderes tilstrækkelig – men antal
radiologer er vedvarende en udfordring
• Sekretærmangel på GEH: Vurderes løst
Igangsatte initiativer
• MDT-konferencer på HGH: Udvides til 3 gange ugentligt pr. 1/9 og
behovet følges
• Analyse af svartider i patologien. Beregning af omkostninger ved
frontloading pågår.
• CT som indgang til pakkeforløb: HGH i dialog med NOH om lavdosis CT
lokalt mhp. at afkræfte kræft og reducere henvisning til pakkeforløb
Møde i Forretningsudvalget d. 08-10-2019

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Punkt nr. 1 -Direktionen
Overholdelse af udredningsret og forløbstider i kræftpakker
Bilag 4 - Side -13 af 15

13

Møde i Forretningsudvalget d. 08-10-2019

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Punkt nr. 1 -Direktionen
Overholdelse af udredningsret og forløbstider i kræftpakker
Bilag 4 - Side -14 af 15

14

Møde i Forretningsudvalget d. 08-10-2019

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Punkt nr. 1 -Direktionen
Overholdelse af udredningsret og forløbstider i kræftpakker
Bilag 4 - Side -15 af 15

Kongeindikatoren (samlet) lungekræft, BBH
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Center for Sundhed

Direkte 38666013

NOTAT

Journal-nr.: 19038930

Dato: 23. september 2019

Kommissorium for Kræftplan for
Region Hovedstaden
Baggrund
Det er i Hospitalsplan 2025 fra september 2019 besluttet, at der skal udarbejdes en regional kræftplan for Region Hovedstaden. Kræftplanen skal på baggrund af en kortlægning og analyse af patientforløbene på kræftområdet
komme med anbefalinger til den fremtidige varetagelse og organisering af
kræftområdet. Den nye kræftplan skal erstatte regionens nuværende kræftplan, som blev udarbejdet i 2011.
Udviklingen på kræftområdet
Der bor i dag ca. 1,8 millioner borgere i Region Hovedstaden, og tallet forventes at stige til ca. 2 millioner i 2030. Forekomsten af kræft er stigende, og det
anslås, at en tredjedel af alle borgere får kræft i løbet af deres liv. Da risikoen
for at få kræft er stigende med alderen, vil det særligt være gældende for de
ældre medicinske patienter. Samtidig er kræftoverlevelsen blevet forbedret, og
det betyder, at et stigende antal borgere lever med en kronisk kræftsygdom og
eventuelle senfølger heraf.
På kræftområdet ses en stigende kompleksitet, hvor mindre grupper af patienter skal have en mere specialiseret behandling. Det er derfor væsentligt at
samle kompetencer og viden for at bibeholde et tilstrækkeligt patientgrundlag
og en høj ekspertise og kvalitet i patientforløbene. Samtidig udvikles der løbende nye behandlingsformer og teknologiske muligheder, som kan være
med til at flytte mere kræftbehandling til det nære sundhedsvæsen og dermed
tættere på borgerne, fx ved kemobehandling i eget hjem. Udviklingen på området lægger pres på hospitalernes varetagelse af kræftpatienter i fremtiden
og stiller andre krav til organiseringen af kræftområdet.
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Organisering af kræftområdet
Der er i Region Hovedstaden ca. 10.800 nye tilfælde af kræft årligt1. Udover
regionens egne borgere behandler Region Hovedstaden også patienter fra andre regioner, særligt fra Region Sjælland. I de kommende år forventer Region
Sjælland at kunne behandle flere patienter selv.
Udredning af kræft varetages i dag på hovedparten af regionens hospitaler,
mens størstedelen af patienterne behandles på Rigshospitalet og Herlev og
Gentofte Hospital. Der er onkologiske afdelinger på Nordsjællands Hospital,
Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital, dog varetager Nordsjællands
Hospital ikke strålebehandling.
Et tilstrækkeligt patientvolumen er væsentligt for at sikre erfaring og kvalitet,
særligt ved komplekse og specialiserede behandlinger. Afdelingerne skal derfor have en vis størrelse, og behandlinger skal ud fra et kvalitetshensyn ikke
varetages flere steder, end der er behov for. For at sikre nærhed til behandlingen og tryghed for den enkelte borger er det samtidig vigtigt, at udvalgte behandlinger eller dele af forløbet udføres så tæt på borgeren som muligt. I
nogle tilfælde betyder nærheden, at der bliver flere overgange i forløbene, og
med den nuværende organisering af kræftbehandlingen i Region Hovedstaden er der særligt i nogle kræftforløb flere overgange mellem hospitalerne,
hvor patienterne udredes, behandles og efterbehandles på forskellige hospitaler. Undersøgelser viser, at skift mellem hospitaler, behandlere og sektorer giver større risiko for forsinkelser og fejl i behandlingen2.
Formål
Med en ny kræftplan for Region Hovedstaden skal det sikres, at kræftpatienterne også i fremtiden vil opleve mere sammenhængende og effektive patientforløb med stadig bedre kvalitet. Dette skal samtidig understøtte, at patienterne udredes og behandles inden for de fagligt anbefalede forløbstider i
kræftpakkerne. Sigtet med kræftplanen er således også at opnå en forbedret
overholdelse af forløbstiderne i kræftpakkerne. Kræftplanen skal have et patientperspektiv med fokus på patienternes ønsker og behov på kræftområdet. I
kræftplanen skal der ses på patienternes samlede forløb, dvs. både udredning, behandling, opfølgning samt rehabilitering og palliation (inkl. hospice).
Udgangspunktet er, at de samlede patientforløb fra tidlig opsporing til palliation skal beskrives. Desuden er det i Hospitalsplan 2025 besluttet, at regionens varetagelse af blodsygdomme skal indgå i kræftplanen.

1

https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/kraeft-i-tal/nogletal/

2

Overgange i udredning, diagnostik og behandling. Dokumentationsrapport 2012, Den nationale arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i Kræftforløb
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Der er en række vilkår og præmisser, som er gældende for kræftområdet i
dag, og som bibeholdes efter en ny kræftplan.
Der er bl.a. følgende præmisser for en ny kræftplan:
• Regionens hospitalsstruktur består af Rigshospitalet som landets højest specialiserede hospital, fire ligeværdige akuthospitaler samt Bornholms Hospital
• De fire akuthospitaler skal kunne starte den indledende diagnostik af
alle sygdomme, herunder kræft
• Der er to stråleterapienheder i regionen på hhv. Herlev og Gentofte
Hospital og Rigshospitalet
• Kræftpatienter skal kunne få udført analyser lokalt, når de ønsker det
• Patienter skal kunne modtage rehabilitering og palliativ behandling i
eget optageområde
I den ny Hospitalsplan 2025 har politikerne fastlagt fire prioriterede principper,
henholdsvis kvalitet, sammenhængende patientforløb, nærhed og effektivitet,
som sætter en retning for, hvordan hospitalsvæsenet skal udvikle sig de kommende år. En ny kræftplan skal tage udgangspunkt i disse principper.
Med udgangspunkt i den forventede udvikling på kræftområdet skal kræftplanen komme med anbefalinger til den fremtidige varetagelse og tværgående
organisering af kræftområdet. Kræftplanen skal sikre grundlag for politisk beslutning om eventuelle omorganiseringer af kræftområdet, der kan fremtidssikre kræftbehandlingen i Region Hovedstaden.
Anbefalingerne i kræftplanen skal bl.a. vedrøre:
• Hvordan regionen understøtter tidlig opsporing af kræftsygdomme
samt forbedrer indsatsen i forhold til diagnostik
• Den fremtidige varetagelse og organisering af kræftområdet. Hvilke
hospitaler skal varetage udredning og behandling af de enkelte kræftformer, samt hvilke dele af patientforløbet skal hospitalerne varetage
• Hvordan regionen sikrer gode opfølgningsforløb, rehabilitering og palliation
Der skal særligt ses på samarbejdet og overgange i kræftforløbene mellem
hospitalerne, herunder hvordan og hvornår patienterne henvises på tværs af
hospitalerne. Det tværsektorielle samarbejde med almen praksis og kommunerne vil ligeledes blive inddraget, hvilket er særligt relevant i forhold til at
sikre tidlig diagnostik samt rehabilitering og palliation i tiden efter behandlingen.
Der skal samtidig være fokus på at opnå en større lighed i kræftbehandlingen.
Forskning viser, at uligheden på kræftområdet i Danmark er stigende. Det
gælder især for patienter som bor alene, eller som har korte uddannelser og
lave indkomster, der har større risiko for at få kræft og dårligere chancer for at
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overleve en kræftsygdom3. For at mindske ulighed i kræftbehandlingen vil
nogle patienter derfor skulle tilbydes særligt målrettede indsatser, som sikrer,
at de opnår det bedst mulige resultat af behandlingen.
I forbindelse med anbefalingerne vil der blive taget hensyn til hospitalernes
nuværende og fremtidige dimensionering sammenholdt med den forventede
udvikling på kræftområdet. Desuden vil der være fokus på de afledte konsekvenser både vedrørende hvilken diagnostisk kapacitet, apparatur mv., som er
tilstede på de enkelte matrikler samt i forhold til at opretholde en høj ekspertise, gode muligheder for rekruttering af personale samt sikre stærke faglige
miljøer med gode muligheder for forskning og uddannelse af personalet.

Proces og organisering
Styregruppe: Der nedsættes en styregruppe med en ledelsesrepræsentant (vicedirektør) fra hvert hospital samt repræsentanter fra administrationen. Koncerndirektør Svend Hartling er formand for styregruppen.
Workshops: Der afholdes workshops om udvalgte temaer med henblik på
drøftelse og faglige input. Til workshops inviteres relevante sundhedsfaglige
råd og klinikere på området samt patienter og pårørende. Det overvejes, hvordan repræsentanter fra kommuner og almen praksis bedst involveres.
Herudover kan der inviteres eksterne oplægsholdere med viden om relevante
emner som udviklingstendenser, patienter og pårørendes ønsker og perspektiver på kræftområdet, organiseringen i de øvrige regioner eller lignende.
Der kan være behov for at udarbejde nye undersøgelser og analyser eller indhente eksternt bidrag, fx i forbindelse med afholdelse af workshops.
Ved behov kan der blive nedsat underarbejdsgrupper om udvalgte områder, fx
vedrørende palliation, organisering af behandling af blodsygdomme, indsatser
for kompetenceudvikling på kræftområdet eller lignende.
Arbejdsgruppe: Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra
Enhed for Hospitalsplanlægning og administrationerne på hospitalerne. Arbejdsgruppen skal bl.a. levere input til styregruppen og skriftlige bidrag til
kræftplanen.
Projektledelse: Enhed for Hospitalsplanlægning, Center for Sundhed
Som en del af kræftplanen vil der blive udarbejdet en implementeringsplan
med angivelse af faser og tidshorisont for gennemførelse af anbefalingerne.
Implementeringen af eventuelle ændringer vil ske i takt med, at de fysiske
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rammer muliggør det, og at der kan tilvejebringes eventuelle økonomiske midler hertil. Det skal samtidig sikres, at hospitalerne og personalet har den nødvendige tid til at tilpasse behandlingen inden en eventuel ændring.
Der vil i arbejdet med den nye kræftplan være en tæt kobling til de øvrige
igangsatte initiativer på kræftområdet.

Tidsplan
Arbejdet igangsættes efter godkendelse af Hospitalsplan 2025 i september
2019. Kræftplanen forventes færdig medio 2020.

Kommissorium for Kræftplan for Region Hovedstaden
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Koncerndirektør Svend G. Hartling, Region Hovedstaden
Koncerndirektør Leif Panduro Jensen, Region Sjælland
27. september 2019
Dokumentnummer:
19PEBL-38172

Opfølgning på sagen om ubrugeligt materiale fra Sundhedsplatformen og HPJ (historisk
patientjournal)

Kære Svend Hartling og Leif Panduro

Vi skriver til jer dels for at følge op på jeres svar af 15. august 2019 om problemerne med
udskrifter fra HPJ og SP og dels for at informere jer om vores orientering af bestyrelsen på
møde 20. september 2019.
Orienteringen skete som opfølgning på den tidligere orientering til bestyrelsen, som I også
har været informeret om, og formandsmeddelelsen sendes til jer efter aftale med bestyrelsen.
Nedenfor har vi i kursiv indsat de punkter, som er nævnt i formandsmeddelelsen, og tilføjet
vores uddybende kommentarer til jer. Som I kan se, så koncentrerer orienteringen til bestyrelsen sig i punkterne 1.-3. om de problemstillinger, som vi også tidligere har skrevet om,
og som I kommenterer på i jeres brev af 15. august. I punkt 4. og 5. orienterer vi om de
møder, som Sundhedsplatformen har holdt med Patienterstatningen og vores konklusion,
hvorefter vi ikke mener, at samarbejdet om at udvikle en udskriftsform til Patienterstatningen har udsigt til at føre til en holdbar løsning.

Pkt. 1. På en række områder er materialet, som vi får fra Sundhedsplatformen, blevet
betydeligt bedre, men der stadigvæk alvorlige problemer. Fx er det ikke muligt at levere
blodprøvesvar fra Sundhedsplatformen i en anvendelig udgave, og derfor er vi afhængige
af, at fx blodprøvesvar kan leveres af andre systemer (Labka og Sundhed.dk). Medicinlister
er der ikke fundet nogen løsning på, og det betyder, at det er næsten umuligt at danne sig
et overblik over medicinering i langvarige og omfattende behandlinger.
Ad pkt. 1. Det helt store problem i forhold til SP er naturligvis medicinlisterne. Det er og
vil fremover komme til at blive et alvorligt problem i nogle tilfælde. Vi må blot tage det ad
notam og afvente en løsning, men det er omvendt vigtigt for os at gøre opmærksom på
problemet.

2. Journalmateriale fra før ibrugtagning af Sundhedsplatformen er ligeledes et stort problem, fordi det gamle Opus-system ikke længere eksisterer, og det system, som i stedet
skal levere materialet, er mangelfuldt. Der mangler ofte vigtige oplysninger, fx oplysning
KALVEBOD BRYGGE 45 • 1560 KØBENHAVN V • TEL +45 3312 4343 • FAX +45 3312 4341
pebl@patienterstatningen.dk
www.patienterstatningen.dk
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om på hvilke afdelinger patienten er behandlet, ligesom notaterne er omvendt kronologisk
rækkefølge i forhold til alt andet materiale. Vi har også en mistanke om, at der er oplysninger, som ganske enkelt ikke kan udtrækkes og leveres.
Ad pkt. 2. Ser vi på udskrifter fra HPJ, så har der løbende været dialog om disse udskrifter,
og vi afventer jeres tilbagemelding om det endelige resultat medio oktober, altså det tidspunkt, som I også nævner i jeres brev. Vi har imidlertid stadig vores bekymring i forhold til
disse udskrifter, hvad angår anførsel af behandlende afdelinger, dateringer og kronologi. Vi
har også i enkelte sager besvarelser fra lægesekretærer, som ikke har været i stand til at
finde de oplysninger, som vi beder om. Disse forhold må vi løse konkret i de enkelte sager,
og vi må afvente og se afslutningen af projektet. Vi håber, der kommer et godt resultat.
Men det er vigtigt for os at nævne, at hvis det i en sag viser sig umuligt at klarlægge
behandlingsforløbet, eller hvis der klart mangler materiale, så vil vi lægge patientens forklaring til grund, hvis den forekommer rimelig og sandsynlig. Det er almindelig praksis, hvis
en journal ikke lever op til journalføringsbekendtgørelsen.

3. Ud over de rent systemtekniske mangler så har vi over for regionerne påpeget, at en stor
del af de mangler, vi ser i materialet, efter vores opfattelse ikke blot skyldes tekniske mangler, men også en alt for decentraliseret opgaveløsning på hospitalerne. Vi ved, at man som
konsekvens er i færd med at centralisere opgaveløsningen i Region Sjælland, og vi afventer,
at man får taget stilling til dette i Region Hovedstaden.
Ad pkt. 3. Dette punkt har været drøftet tidligere. I den forbindelse kan vi nævne, at vi så
sent som i går den 26. september 2019 modtog et ulæseligt dokument på 2.876 sider.
Vi kan imidlertid se, at der er sket organisatoriske ændringer i Region Sjælland, og det er
positivt. I relation til Region Hovedstaden så har vi også efter jeres brev af 15. august 2019
været i yderligere dialog og fremsendt dokumentation. Vi afventer en tilbagemelding om
eventuelle tiltag

4. Meget tyder på, at en anmodning fra os om at modtage ”den lægelige journal” kan føre
til meget forskellige besvarelser, fordi anvendelsen af Sundhedsplatformen varierer fra afdeling til afdeling. Hvorvidt en tilføjelse til journalen er en del af den lægelige journal, afhænger nemlig af, hvem der tilføjer den. Hvis en lægesekretær tilføjer en oplysning, vil den
ikke blive en del af den lægelige journal. Eksempel: I en afdeling tilføjes en oplysning om
patientens udeblivelse fra ambulant kontrol af lægen, hvorved det bliver en del af den lægelige journal. På en anden afdeling tilføjes det af en lægesekretær, hvorved det ikke bliver
en del af den lægelige journal. Vi har ikke mulighed for at se det, hvis sådan en oplysning
mangler i det materiale, vi modtager.
5. Det har været aftalt med regionerne, at Patienterstatningen skulle deltage i en arbejdsgruppe med Sundhedsplatformen om at definere, hvilket materiale der som standard skal
indgå i en leverance til os. Efter udsendelse af dagsordenen til dette bestyrelsesmøde har
vi internt holdt møde om vores fortsatte deltagelse i arbejdsgruppen, Vi mener ikke længere, det er en opgave, vi kan tage på os, hvilket vi vil meddele de to regioner. Årsagen er,
at det både vil være særdeles ressourcekrævende for os, og at vi er bekymrede for, at
Patienterstatningen bliver ansvarlig for at definere, hvad der er lægeligt relevant, uden at
vi reelt ved, om vi dermed også vil få alle relevante oplysninger.
Ad pkt. 4 og 5. Som I kan se, så har vi evalueret på det foreløbige arbejde med at forsøge
at definere, hvilke data Patienterstatningen har brug for at modtage fra jer. Vi er også blevet
klogere i processen, og vi kan nu se, at arbejdet med at definere fx en ”lægelig journal”
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således, at den i alle situationer vil sikre, at Patienterstatningen modtager relevant materiale, vil være så omfattende en opgave, at vi ikke kan afsætte ressourcer til det. Vi tvivler
også på, at vi kan komme med det relevante input, fordi vi ikke har forudsætningerne. Vi
kender ikke SP, vi er ikke uddannet i SP og vi kender ikke arbejdsmetoderne i SP.
Vi er også meget bekymrede for, at nogle meget specifikke anmodninger fra os vil føre til,
at vi ikke får alle relevante oplysninger, simpelthen fordi der så ikke bliver lavet en samlet
vurdering af, hvilke oplysninger der i den konkrete sag er lægeligt relevante, når anmodningen skal besvares. Som en af jeres medarbejdere i SP siger: ”I ved, hvad I har fået, men I
ved ikke, hvad I ikke har fået.”
Derfor foreslår vi, at vi holder fast i den model for rekvirering, som har været anvendt siden
1992. Vores erfaring er, at vi før SP fik alle nødvendige oplysninger og fortsat får det uden
problemer fra de øvrige regioner. Helt generelt har det været sådan frem til overgangen til
SP, at vi altid har fået det nødvendige materiale, når vi har bedt om den lægelige journal
mv.
Det er klart, at der med de nuværende problemer med udskrifterne fra Region Sjælland og
Region Hovedstaden skal være ekstra opmærksomhed på materialets kvalitet fra vores
side, og at vi kommer til at bede om genfremsendelse, når vi modtager noget, der er mangelfuldt/ ubrugeligt. Det er også klart, at det kommer til at kræve ekstra ressourcer både
fra jeres og vores side, og det vil også have betydning for sagsbehandlingstiden i de berørte
sager, men vi ser ikke andre muligheder.
Vi vil i Patienterstatningen nedsætte en fast intern gruppe, som vores sagsbehandlere, der
har problemer med dokumentationen eller alt for store journaler i en konkret sag, kan henvende sig til for at få hjælp til at sikre sig bedre materiale. Denne interne gruppe vil så stå
for al kontakt til jer om journaler mv. i problemsager. Af samme grund opfordrer vi jer til at
begrænse arbejdet med at levere materiale til os til så få personer som muligt. Et nært
samarbejde mellem jeres medarbejdere og vores, for at vi i fællesskab kan finde veje til at
håndtere problemerne, er helt afgørende for at minimere konsekvenserne.
Vi foreslår derfor, at der på hvert ansvarligt sygehus eller i regionen udpeges 2 nøglepersoner, som vores interne gruppe kan tage kontakt til, når vi vurderer, at der er problemer med
det materiale, vi har fået. Vi vil samtidigt her hos os forsyne jeres kontaktpersoner med
navne, telefonnumre og e-mail adresser på de personer, som vil være ansvarlige for opgavehåndteringen her hos os. Vores erfaring er, at samarbejdet med de personer, der hidtil
har haft til opgave at finde løsninger i de konkrete sager, har været godt og frugtbart.
Kopi af dette brev er sendt til vores bestyrelse.

Med venlig hilsen

Karen-Inger Bast
direktør

Ole Graugaard
vicedirektør
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Strategiske Partnerskaber

Mogens Kornbo, direktør Center for Ejendomme

Mogens Kornbo
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Hvad er strategiske partnerskaber?
• Ny samarbejdsform i den danske byggebranche
• Anvendt i England og Sverige gennem mange år
• I industrien er det mere standarden end undtagelsen

• Længerevarende transparent samarbejde mellem bygherre, rådgivere og
entreprenører, hvor et projekt afløses af det næste
• Juridisk forstand: En rammeaftale ...

Mogens Kornbo
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Strategiske partnerskaber – en gevinst for begge parter

Fælles gevinster
For Region
Hovedstaden
• Minimering af
fejl og mangler
• Leverandørerne
bliver ‘RegionHeksperter’

• Hurtigere igangsætning af nye projekter
• Viden overføres fra projekt til projekt
• Højere kvalitet – vi brugere ressourcerne
sammen
• Færre udbud og færre tilbud = ressource- og
tidsbesparende
• Højere kvalitet: Vi bruger ressourcerne
sammen
• Færre konflikter

For rådgivere og
entreprenører
• Stabil indtjening og
bedre forretning
• Hurtigere og mere
effektiv byggeproces

Mogens Kornbo
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Byggeriets parter

DEN GODE BYGHERRE …
• … er synlig og tilgængelig for alle på byggesagen

DEN GODE ENTREPRENØR …

• … tager ansvar for bygherrerollen og for bygherrerisici
• … udviser fairness og erkender egne mangler, fx i projektmaterialet

•

… forstår bygherrens organisatoriske rammer og udfordringer

• … vurderer uenigheder mellem rådgiver og entreprenører objektivt

•

… udviser fleksibilitet og åbenhed ved projektændringer

• … giver plads til fejl og påskønner, når de indrømmes

•

… har fokus på målet mere end på processen

• … bringer sin egen viden og erfaring i spil

•

… tager proaktivt ansvar for egne arbejder

• … tager rettidige bygherrebeslutninger
• … udviser forståelse for samarbejdspartnerens motivation og incitamenter

DEN GODE RÅDGIVER …
•

… faciliterer dialogen mellem bygherre og entreprenør

•

… finder egne fejl og mangler samt tager ansvar for rådgivningen

•

… er loyal og ærlig over for både bygherre og entreprenør
Mogens Kornbo
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Digitalisering i Region Hovedstaden
- governance og implementering

Jens Gordon Clausen, 8.oktober 2019
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Agenda
• Vores mål med en ny model
• Nye ansvarsområder og fora
• Implementering
• Videre proces og udeståender
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Årsag til forandring
Ekspertrådet anbefaler:
•
•
•

En slankere og mere entydig governance
Et digitalt sundhedsvæsen kræver digitale visioner, ambitioner, strategisk styring, nye
ledelsesformer og nye kompetencer
Behov for større fokus på organisatorisk implementering i klinisk praksis

Region Hovedstaden ønsker at opnå:
•
•
•
•
•

Klinikken skal mere i front
Hurtigere og klarere beslutninger
Entydighed i mandat
Et sted for strategisk styring af digitalisering
Gennemskuelighed i prioriteringer
3
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Governance - fordeling af ansvar og nye fora

Digital Styregruppe (DS)
Tidligere: FIT, KLFI og link til RSI – sikre blik for
fællesregionale og nationale aktiviteter

(Vice)direktører

Østdansk Digitaliserings-bestyrelse
(ØD)
Tidligere varetaget af VDF, SDL og SP bestyrelse
- Øvrig fælles besluttede digitaliseringstiltag

Domænestyregrupper
Projektstyregrupper
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Øvrige IT-fora nedlægges
• FIT, KLFI, SP-bestyrelsen og SDL nedlægges, og deres opgaver overtages
af DS og ØD
• VDF nedlægges, men hospitalsvicedirektørerne spiller en vigtig rolle som
domæneansvarlige og projektstyregruppeformænd
• Hospitalsvicedirektører fastholder netværk på tværs
• Underliggende fora skal specificeres tydeligere senere

5
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Placering af domæner og projekter

Digital Styregruppe (DS)

Domæner og temaer
Diagnostisk
domæne

Præhospital
domæne

Klinisk
domæne

Medico

Kvalitet og
forskning

Adm. og
udvikling

Service og
logistik

It-drift

Patient
empowerment

Eksempler på projekter
RIS/PACS
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Placering af domæner og projekter

Østdansk Digitaliseringsbestyrelse (ØD)

Netværk af hospitalsvicedirektører

Fx medicin

Fx MinSP
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Digital Styregruppe (DS)
HVEM

Hvad

Formand fra KD
(ØD formand og RSI medlem)

•

Ansvarlig for fokusområdet ”Digitalisering” i de fem fælles
fokus områder

•
•
•
•

•

Økonomiske rammer og fordeling til domæner og projekter

•

Årlig porteføljestrategi og kvartalsvis opfølgning

•

Kommunikation af beslutninger og baggrunden for disse

•

Tæt dialog med Domæneansvarlige – individuelt og som
fælles kreds

•

Der tilstræbes, at materiale kun behandles i et fora

2 hospitalsdirektører
1 lægefaglig vicedirektør
CIMT direktør
Sekretariatsbetjenes af CIMT
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Østdansk Digitaliseringsbestyrelse (ØD)
Hvem
•
•
•
•
•
•

Hvad

•
Formand fra KD, RegH (DS formand)
Næstformand fra KD, RegSj
KD fra RegH
3 hospitalsdirektører (2 RegH + 1 RegSj)
•
2 lægefaglige vicedirektør (1 RegH + 1 RegSj)
Direktør fra CIMT og KIT
•

Strategisk samarbejde om digitalisering i Østdanmark,
herunder Sundhedsplatformen
Økonomiske rammer og fordeling til domæner og
projekter
Årlig porteføljestrategi og kvartalsvis opfølgning

Sekretariatsbetjenes af CIMT

•

Kommunikation af beslutninger og baggrunden for
disse

Materiale udarbejdes af ansvarlig organisation:
Infrastruktur (KIT RegSj), Data (CØK RegH),
Forvaltning og SP system (CIMT (RegH)

•

ØD skal finde en model for opfølgning på de 4 fælles
politiske målsætninger

•

Tæt dialog med Domæneejere i SP (VD’ere)

•

Materialer / sager bør kun behandles i et fora
9
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Domænestyregruppe
Hvem

Hvad

•

Domæneansvarlig med ledelsesansvar på
et hospital er formand (typisk direktør eller
vicedirektør)

•

Domænestyregruppen har det endelige ansvar for
systemforvaltning inkl. små forbedringer indenfor
domænet og de tildelte ressourcer. Øvrige indsatser
kan indstilles til DS/ØD

•

2-3 særligt fagkyndige fra
domæneområdet

•

Domæneansvarlig har ansvar for inddragelse af
sundhedsfaglig råd som interessentgruppe og
kommunikation hertil

•

Domænestyregruppen har ansvar for at kommunikere
forbedringer, ændringer mv. til hospitalerne med
henblik på efterfølgende implementering

•

Domænestyregruppen er ansvarlig for den
sundhedsfaglige standardisering og prioritering af
forvaltningsopgaver samt ændringsønsker inden for
domænet

•

•

Ledelsesrepræsentation fra CIMT i
grupperne
Der er maksimalt 10 domæner

10
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Projektstyregrupper

Hvem

Hvad

•

Hospitalsvicedirektør (formand) – vælges med
afsæt i faglig indsigt i området

•

•

Ledelsesansvarlig for projekt fra CIMT

Styregruppeformanden er sammen med styregruppen ansvarlig for
gennemførslen og har mandat til at træffe beslutninger inden for de
tildelte rammer samt af tværgående betydning for den efterfølgende
kliniske brug

•

2-3 hovedinteressenter som får et konkret ansvar
i styregruppen (Seniorbrugere)

•

Styregruppeformanden og seniorbrugere sikrer afklaring af
sundhedsfaglige og organisatoriske spørgsmål

•

Styregruppeformanden sekretariatsbetjenes fra
CIMT

•

CIMT afgør IT-faglige spørgsmål og IT-indkøb

•

Styregruppeformanden rapporterer til DS/ØD, herunder fremdrift og
resultater

•

Styregruppeformanden skal håndtere interessenter samt bidrage til
den tværgående implementering

•

Eksempler: Ris/Pacs og Medicinprojekt

11
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Implementering
• Implementering af digitale løsninger sker via linjeledelsen, dvs. med
hospitalsdirektør (og vicedirektør) som ansvarlige.
• Styregruppeformænd og domæneansvarlige bistår med indsigt i den valgte
digitale løsning og arbejdsgange samt det tværgående perspektiv.
• Prioritering af deltagelse i uddannelse og træning er et lokalt ledelsesansvar.
• Linjeledelsen kan gøre brug af fx superbrugere og kliniske it-konsulenter samt
inddrage kliniske byggere til lokale tilpasninger (SP).
• Klinikernes anvendelse af og effekten af løsninger drøftes løbende i
Hospitalsdirektørkredsen, herunder status for de 4 målsætninger.

12
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Udestående opgaver
• Fortsætte drøftelse med Region Sjælland.
• Yderligere detaljering af (governance) modellen – samt bemanding ( og tid).
• Drøftelse med hospitalsdirektører om den lokale implementeringsopgave og
organisation.
• Horisontal versus vertikal governance og ledelse.
• CIMTs understøttelse af model, jf. organisationsprojekt.
• Rapporteringsformat på projekt og forvaltning, årshjul samt årlige beslutninger om
prioritering og kvartalsbeslutninger om eventuel re-prioritering.
• Samspil med den politiske ledelse af regionen(erne).

13
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Spørgsmål og bemærkninger

14

Møde i Forretningsudvalget d. 08-10-2019

Punkt nr. 11 - Trafikbestilling 2020
Bilag 1 - Side -1 af 2

Proces 1:2

2019

Møde i Forretningsudvalget d. 08-10-2019

Punkt nr. 11 - Trafikbestilling 2020
Bilag 1 - Side -2 af 2

Proces 2:2

2020

Møde i Forretningsudvalget d. 08-10-2019

Punkt nr. 11 - Trafikbestilling 2020
Bilag 2 - Side -1 af 1

Center for Regional
Udvikling

Kongens Vænge 2

RETTELSESBLAD
Til:

Direkte 29778936

Trafikudvalget
I forbindelse med møde i trafikudvalget den
1. oktober 2019

Rettelsesblad til sag nr. 2 om
Trafikbestilling 2020
Indstillingspunkt 1c ændres til:
at den samlede trafikbestilling inklusive administrationsomkostninger og
øget drift i Ring 3 til Movia udgør 507,7 mio. kr. i 2020, svarende til Movias
1. behandling af budget 2020 korrigeret for konsekvenserne af ny
ferielovgivning samt regionsrådets beslutning den 20. august 2019.

Movia har den 25. september 2019 oplyst Region Hovedstadens
administration om resultatet af Lokaltogs opfølgning på regionsrådets
beslutning 20. august 2019 om at fastholde driftsomfanget på lokaltog. Det
fremgår, at den forventede merudgift på 0,8 mio. kr. bortfalder, jf.
nedenstående tekst. Administrationen vil tage højde for dette i den kommende
budgetproces, hvor råderummet øges med 0,8 mio. kr.
”Ved fremlæggelsen af sagen vedrørende en eventuel fastholdelse af
nuværende driftsomfang på Lille Nord om aftenen, var vurderingen, at der
kunne forventes en merudgift for regionen på ca. 0,8 mio. kroner, som følge af
øgede personaleomkostninger hos Lokaltog A/S.
Efter at regionsrådet på mødet 20. august 2019 besluttede at fastholde
driftsomfanget, har Lokaltog A/S efterfølgende ihærdigt arbejdet på at
planlægge personaleressourcerne således, at den forventede merudgift kunne
formindskes mest muligt eller neutraliseres.
Dette er nu faldet på plads, og det er derfor Movias opfattelse, at der nu ikke
forventes et øget udgiftsniveau på 0,8 mio. kroner af ovennævnte årsager.”
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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 med repræsentanter
fra de faglige miljøer, som skal komme med anbefalinger til en fremtidig strategi for fertilitetsområdet. Nærværende rapport afspejler arbejdsgruppens anbefalinger med efterfølgende tilpasninger efter den politiske behandling.
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. Dette er der dog ikke politisk enighed om i Region Hovedstaden.
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 %,
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med op til seks behandlingsforsøg skønnes succesraten at være 83 %. Hermed vil kvinder/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 en fælles hjemmeside og fælles patientrettede teknologiske løsninger via MinSP. 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 om det EU finansierede projekt ”ReproUnion” fortsætter .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
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Nogle af behovene er allerede adresseret i denne rapport, andre af behovene er nye og vil
indgå i arbejdet med den fremtidige strategi.

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
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•

Nogle kvinder vil have gavn af flere end tre reagensglasbehandlinger, beslutning
herom bør bero på en lægefaglig vurdering

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 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).
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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

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.
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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

Møde i Forretningsudvalget d. 08-10-2019

Punkt nr. 12 - Strategi på fertilitetsområdet
Bilag 1 - Side -19 af 33

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
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100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Hvidovre
Hospital

Nordsjællands Herlev Hospital
Hospital

Bornholm

2010

2030

2015

2020

2025

Rigshospitalet

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

Møde i Forretningsudvalget d. 08-10-2019

Punkt nr. 12 - Strategi på fertilitetsområdet
Bilag 1 - Side -20 af 33

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 hjemmeside og se nærmere på fælles patientrettede teknologiske løsninger via MinSP herunder fælles blanketter, ligesom der skal udarbejdes fælles
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årsrapporter med resultater for fertilitetsbehandlinger i regionen. Der vil samtidig være 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 fForskningssamarbejdet skal fortsætter uændret, i det Region Hovedstaden har vil der være behov for at tilførte 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, der har stor søgning, har en forebyggende påvirkning på udfordringen med det stigende behov for fertilitetsbehandling. Region Hovedstaden har tilført 1 mio. kr. således, at Dde to fertilitetsrådgivninger kan fortsætte arbejdet.
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.

Sundhedsudvalget har afholdt et dialogmøde den 15. august 2019 om ufrivillig barnløshed
og fertilitet. Formålet var at tale med politikere, sundhedsprofessionelle og borgere om
udfordringer og dilemmaer på fertilitetsområdet.
Dialogmødet tog udgangspunkt i de mange dilemmaer i behandlingen af ufrivillig barnløshed – både etiske og prioriteringsmæssige. Fx kan kvinder og par kun få hjælp til ét
barn på de offentlige hospitaler. Hos praktiserende speciallæger og i det private er der ingen grænse. Jo ældre kvinden er, jo dårligere er resultatet af kunstig befrugtning, og
spørgsmålet er om aldersgrænsen skal være lavere end i dag, hvor den er 41 år. Samtidig
er det en væsentlig samfundsmæssig udfordring, at de unge ønsker børn sent i livet. Det
betyder, at mange mennesker har svært ved at blive forældre.
Politisk er der i regionen et ønske om at løfte følgende politisk:
•

Der skal arbejdes hen imod at forebygge barnløshed fx ved seksualundervisning i
gymnasiet. Det skal ske ved at rejse sagen overfor folketinget med en henvendelse fra Region Hovedstaden til folketingets sundheds- og ældreudvalg med kopi
til Danske Regioner. Samtidig arbejdes der for, at forebyggelse af barnløshed indgår som fokusområde i regionens forebyggelsesplan.

•

Der skal arbejdes hen imod, at behandlingen med reagensglas udvides fra tre og
op til seks forsøg ud fra en lægefaglig vurdering. Chancen for at føde et barn stiger hermed fra 64 % til 83 %, og de erfaringer der lægefagligt indhentes ved de
tre første forsøg går ikke til spilde, men vil indgå som værdifuld viden i de resterende op til seks forsøg. Udgiften med op til seks forsøg er anslået til at udgøre
13,5 mio. kr. i Region Hovedstaden og kan eventuelt spilles ind til budget
2021. Det er vurderingen, at det kræver enighed på tværs af regionerne, så regionerne tilbyder samme behandling, og sagen skal derfor rejses i og drøftes
med Danske Regioner.

Møde i Forretningsudvalget d. 08-10-2019

Punkt nr. 12 - Strategi på fertilitetsområdet
Bilag 1 - Side -29 af 33

•

Der arbejdes hen imod, at fertilitetsklinikkerne kompenseres for ændrede regler
om ikke ikke-anonym donor, samt kompensation til kvinder der donerer æg. For
reglerne om ikke-anonym donor har regionen fået en mindre kompensation fra
staten på 160.000 kr. pr. år. Til kvinder der donerer æg har regionen fået økonomisk kompensation fra staten svarende til antallet af ægdonorer i 2015, som udgjorde ca. 50. Antallet af ægdonorer er i 2017 steget til 64, hvilket var forventeligt, da formålet med lovændringen netop var at få flere ægdonorer. Øgede udgifter til de to områder kan eventuelt spilles ind til budget 2021 vil skulle prioriteres
politisk.
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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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Dato: 3. oktober 2019

Bilag 2
Rettelsesbilag til sag om Strategi på fertilitetsområdet

I sag om strategi på fertilitetsområdet blev det på sundhedsudvalgets møde
den 2. oktober 2019 besluttet, at sagsfremstillingen rettes, idet der skal være
en fælles hjemmeside og fælles patientrettede teknologiske løsninger via
MinSP, og ikke som teksten var oprindeligt, at der skal udvikles én APP.
1a) Nuværende rettede tekst:
Center for Reproduktion 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 en fælles hjemmeside og fælles
patientrettede teknologiske løsninger via MinSP.
1b) Teksten har erstattet tidligere tekst:
Center for Reproduktion 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.
2a) Nuværende rettede tekst:
Region Hovedstaden opnår med Center for Reproduktion et styrket fertilitetsområde, hvor kvaliteten af behandlingen til kvinderne og parret øges. Der vil
blive ensartethed i behandlingen, og der vil være en større patientsikkerhed.
Kommunikationen til kvinderne/parret vil blive styrket, og den vil være tydelig
og ensartet for hele regionen. Kvinden og parrets fertilitetsbehandling vil blive
understøttet bedre end i dag fx via MinSP. Endelig styrkes samarbejdet om
forskning, fordi ekspertisen samles.
2b) Teksten har erstattet tidligere tekst:
Region Hovedstaden opnår med Center for Reproduktion et styrket fertilitetsområde, hvor kvaliteten af behandlingen til kvinderne og parret øges. Der vil
blive ensartethed i behandlingen, og der vil være en større patientsikkerhed.
Kommunikationen til kvinderne/parret vil blive styrket, og den vil være tydelig
og ensartet for hele regionen. Kvinden og parrets fertilitetsbehandling vil blive
understøttet bedre end i dag fx med en fælles APP. Endelig styrkes samarbejdet om forskning, fordi ekspertisen samles.
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Avsiktsförklaring
om gott grannskap, partnerskap och samarbete mellan
Region Skåne och Region Hovedstaden
Mot bakgrund av många års värdefullt samarbete mellan Region Skåne i Sverige och Region
Hovedstaden i Danmark, bilateralt men också genom organisationer så som Greater Copenhagen
Committee syftar denna avsiktsförklaring till att ytterligare stärka den ömsesidiga ambitionen i våra
regioner om att fördjupa förbindelserna och öka antalet gemensamma och ändamålsenliga
aktiviteter.
Avsikten är att göra det mesta av och utveckla våra gemensamma styrkor och fördelar för att öka vår
konkurrenskraft i ett globalt perspektiv genom att samarbeta vid de tillfällen som ger mervärde.
Vi är överens om att bredda och fördjupa det befintliga samarbetet. Som grannar emellan strävar vi
efter ett långsiktigt, hållbart, kvalitativt partnerskap.
Vi är överens om att göra gemensamma ansträngningar för att öka konkurrenskraften, attraktiviteten
och innovationsförmågan inom hälso- och sjukvården såväl som inom andra områden. Vår ambition
är att säkra tillväxt och sysselsättning genom att sträva emot att bli en integrerad arbetsmarknad.
Vi är stolta över att vår region är en av världens ledande forskningsregioner när det gäller
materialvetenskap och biovetenskap. Detta som ett resultat av investeringarna i
forskningsanläggningarna European Spallation Source och MAX IV Laboratory belägna i Lund och
Köpenhamn.
Vi vill öka utbyte och samarbete som främjar både excellens inom forskning och regional utveckling,
så som nya företag och internationell attraktivitet.
Vi ska tillsammans utveckla och söka politiskt och ekonomiskt stöd från nationellt och europeiskt håll
till vår region.
Ett exempel på detta är projektet ”Centrum för diabetes, autoimmunitet och förebyggande”
(MVCDAP). Projektet syftar till att under de närmaste tre åren bana väg för och etablera ett
internationellt kraftcenter för forskning om autoimmun diabetes som inkluderar både förebyggande
aktiviteter och behandling.

Carl Johan Sonesson
Ordförande, Region Skåne
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DiaUnion
Autoimmun diabetes (type 1 diabetes) - en livslang byrde for patienter
Type 1 diabetes er en autoimmun sygdom, hvor kroppens eget immunforsvar fejlagtigt udsletter sine
egne insulinproducerende celler. Insulin er et hormon man ikke kan leve foruden, da det muliggør
transport af næring i form af glukose ind i cellerne, og får man ikke tilført insulin kunstigt, vil man dø. I
modsætning til type 2 diabetes er sygdommen ikke livsstilsbetinget, og kan således ikke helbredes eller
forebygges gennem sundere levevis. Type 1 diabetes rammer tilfældigt, oftest i barnealderen og de unge
år, og har man først fået sygdommen, må man leve med den for resten af livet. Sverige og Danmark er
blandt de lande i verden med største incidens og prævalens af type 1 diabetes. I Sverige får 2 børn hver
dag diagnosen og ca. 50.000 personer har sygdommen. I Danmark er tallene tilsvarende høje: Ca.
30.000 danskere har type 1 diabetes, heraf 4.000 børn og unge.
At leve med type 1 diabetes kræver opmærksomhed døgnet rundt i en konstant og vanskelig
afbalancering af kostindtag, aktivitet, kontrol af blodsukker (også om natten) og insulin injektion. Med de
eksisterende behandlingsmuligheder er det en umulig udfordring at afbalancere alle variable perfekt, det
er ganske enkelt for kompliceret, og ingen anden sygdom kræver så meget af patienten på daglig basis.
Af den grund nås de nationale behandlingsmål ikke, hvilket resulterer i invaliderende følgesygdomme og
overdødelighed.
Den eneste måde at reducere byrden for patienterne og dermed omkostningerne for samfundet, er at
satse på forskning og udvikling af lægemidler og terapier mod type 1 diabetes og de relaterede
følgesygdomme. På baggrund af de underliggende mekanismer som sygdommen deler med andre
autoimmune sygdomme, vil projektet arbejde med at bygge bro mellem disse. Cøliaki rammer 10% og
skjoldbruskkirtelbetændelse (tyreoidit) rammer op mod 30% af alle børn med type 1 diabetes. Koblingen
mellem type 1 diabetes og andre autoimmune sygdomme rummer et kæmpe, og kun i mindre omfang
opdyrket, potentiale for udvikling af nye lægemidler og terapier.

Stærke forskningskompetencer i Øresundsområdet skaber grundlaget
I Øresundsregionen er der gennem lang tid opbygget stærke og internationalt anerkendte kompetencer
inden for screening, genetik og immunologi i type 1 diabetes samt andre autoimmune sygdomme. I
Region Hovedstaden er Steno Diabetes Center Copenhagen således med i verdensledende studier
som Type 1 Diabetes Genetics Consortium (T1DGC), INNODIA og TrialNet, hvor børn med øget arvelig
risiko for type 1 diabetes screenes og følges, og i det seneste årti er der gjort adskillige tiltag for at skabe
et tættere forskningssamarbejde på tværs af Sundet. Hvis man samler kræfterne i en fælles
forskningsindsats, kan man opnå synergieffekter, som både styrker forudsætningerne for forskningen og
skaber en mere effektiv udnyttelse af fælles ressourcer. En koordineret indsats på dette område har
potentiale til at gøre Medicon Valley til Europas største og førende center på området. Dette vil gøre
regionen mere attraktiv for investeringer i forskning og udvikling, samt tiltrække virksomheder til
regionen. Derfor har vi dannet et partnerskab for at tage initiativ til et projekt med fokus på diabetes og
autoimmunitet baseret på regionens ledende forskningskapaciteter, Steno Diabetes Center Copenhagen
og Lunds Universitet Diabetes Center.
Projektet baseres på en vellykket regional samarbejdsmodel
På fertilitetsområdet har Medicon Valley Alliance (MVA), med stor succes bidraget til at udvikle og
koordinere ReproUnion – et grænseregionalt samarbejde mellem sundhedsvæsen, akademisk forskning
og industri – med henblik på at etablere et internationalt ledende reproduktionsmedicinsk
forskningscenter. Udover at positionere regionen som førende i kampen mod ufrivillig barnløshed, har
projektet også bidraget til at styrke den regionale udvikling gennem at skabe nye arbejdspladser.
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På baggrund af de erfaringer og den ekspertise som er skabt gennem ReproUnion samarbejdet, er det
partnerskabets ambition at fundere forskningssamarbejdet omkring type 1 diabetes og autoimmunitet på
en lignende model.
Vision:
Det langsigtede mål er at skabe et kraftcenter for forskning i autoimmun diabetes, forebyggelse og
behandling i Medicon Valley baseret på følgende model:
•Jont PhD courses and
master education
•Joint research seminars
•Summer schools for PhD
students
•Network for young
researchers in

•Joint research
collaboration projects
•Infrastructure and
laboratory equipment
•Coordinating biobanks
and registers
Forskning og
udvikling

Uddannelse og
karriere

Medicon Valley
Center for
Diabetes,
Automimmunity
and Prevention

•Prevention
•Highly specialised
treatments
•Patient mobility
agreement between DK
& SE
•New technologies/ehealth solutions

Forebyggelse og
behandling

Kontakt til
industri

•Establish industry
collaboarations
•Demonstrateg collaboration
opportunities
•initiatie industrial PhD
projects
•Medicon Valley Diabetes
Network

Et grænseregionalt kraftcenter efter denne model vil skabe en unik platform for at positionere Medicon
Valley som et ledende cluster med forskning i verdensklasse til gavn for regionens patienter. Samtidig vil
centret bidrage til at øge Greater Copenhagens attraktivitet i forhold til investeringer,
virksomhedsetableringer og tiltrækning af ledende forskere.
Mål og resultater 2020-2022
Som det første skridt mod at realisere den langsigtede vision planlægger partnerskabet nu en ansøgning
om støtte til et 2.5-årigt projekt, hvor fokus rettes mod at etablere en struktur til at indlede
forskningssamarbejdet på tværs af Sundet, samt at undersøge forudsætningerne for et større
samarbejde omkring uddannelse, forebyggelse og behandling tillige med samarbejde med industrien. Til
dette formål skal der oprettes et projektsekretariat for at lede dialogen med projektets målgrupper fra
universiteterne, sundhedsvæsenet og industrien. Under det indledende projekt vil vi opnå følgende:
➢
➢
➢

Styrke forskningskapaciteten gennem initiering og finansiering af 2 postdoc projekter, fordelt
med 1 på hver side af Sundet.
Udarbejde en plan for uddannelsessamarbejde mellem regionens universiteter og Dansk Diabetes
Akademi med det formål at sikre næste generations forskere.
Skabe forudsætninger for et tættere samarbejde omkring behandling og forebyggelse, samt
udveksling af patienter over den dansk-svenske grænse.
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➢
➢
➢
➢
➢

Udvikle samarbejde med andre forskningsgrupper inden for screening, genetik og immunologi,
som f.eks. Diabetesforeningens T1D Task Force.
Styrke eksisterende kliniske studier i forebyggelse af autoimmun diabetes.
Identificere samarbejdspartnere fra industrien og indgå offentlig-private partnerskaber for at
realisere den langsigtede vision.
Oprette et projektsekretariat – en management unit – for håndtering af kommunikation,
projektledelse og administration med placering i dansk-svensk Medicon Valley Alliance (MVA).
Udarbejde implementeringsplanen for realisering af Medicon Valley Center for Diabetes,
Autoimmunity and Prevention.

Finansiering og budget
Projektet for de kommende 2.5 år (2020-2022) opererer med et totalt budget på 1.000.000 euro, hvor
500.000 euro søges fra Interreg VA Øresund-Kattegat-Skagerrak, 200.000 fra henholdsvis Region
Hovedstaden og Region Skåne, samt yderligere 100.000 fra Steno Diabetes Center Copenhagen. Dermed
lægges grunden for en langsigtet satsning som kan udvides efter de 2.5 år. Den indledende kontakt med
projektets samarbejdspartners har affødt positiv respons.

Finansiering (euro)
100.000

200.000
500.000

200.000

Interreg VA

Region H

Region Skåne

Steno

Tidsplan
Målsætningen er at indsende en ansøgning til Interreg V Øresund-Kattegat-Skagerrak i forbindelse med
ansøgningsfristen i september 2019. Hvis projektet opnår støtte, kan det starte i januar 2020 og dermed
løbe til august 2022.
Bilag
Center for Diabetes, Autoimmunity and Prevention. Impact goals and expected results
http://kortlink.dk/w6f2
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Kontakt
For yderligere information, kontakt venligst:
Flemming Pociot, Steno Diabetes Center Copenhagen
Head of Department
Tel: +45 30 45 63 13
E-mail: flemming.pociot@regionh.dk
Åke Lernmark, Lunds Universitet
Principal Investigator, Diabetes och celiaki
Tel: +46 70 616 47 79
E-mail: ake.lernmark@med.lu.se
Petter Hartman, Medicon Valley Alliance
CEO
Tel: +45 2371 5577
E-mail: ph@mva.org
Finn Kristensen, T1com
Tel: +45 40 53 90 00
E-mail: t1com.fsk@gmail.com
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Circular Cities Declaration
Facilitating the transformation to a circular economy

Background
As European cities face the challenges of climate change, increasing resource use and waste
production, as well as social issues such as inequality, unemployment and insecurity, it is evident that
our current linear economic model of “make, use, dispose” can no longer be sustained.
We need to move towards a circular economy – one which meets society’s material needs while
respecting environmental boundaries, one which maintains the value of products and materials for
as long as possible, one which maximises the recovery, reuse and recycling of resources, and
minimises environmental footprints and resource consumption.
To meet this challenge, cities must innovate – we need to find new, smarter ways of doing business,
innovative processes and technological solutions, and new partnerships with stakeholders between
the public and private sectors, and knowledge institutions to help enable these developments.
Local and regional governments have a critical role to play in achieving this transition to a circular
economy. From urban planning and zoning regulations to waste management approaches, from
public infrastructure and construction projects to the public procurement of products and services,
public authorities can act as a catalyst, a role-model, a service provider, a regulator and facilitator to
support the transition to a circular economy.
Whilst this role is clear, much more work needs to be done to help understand how it can be most
effectively employed. What are the key levers and tools available to local and regional governments,
and how can we ensure that these align to achieve circular economic outcomes, which minimise
environmental impacts and benefit society as a whole?

Our commitment
On behalf of <XXXX> I hereby declare our commitment to:
•

Play an active role, within our scope of influence, to encourage the transformation to a
circular economy, through the policy and regulatory levers available to us

•

Initiate a series of innovative pilot and demonstration activities, to help identify the most
promising solutions, better understand how to maximise our impacts, and provide models
for others to replicate

•

To actively share our knowledge and experiences with other European local and regional
governments

•

To seek to build a wider circular cities coalition with key stakeholders and initiatives across
Europe to help create a strong and coherent support framework for this transition
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Likviditetsopgørelse for 3 kvt. 2019. Opgjort efter kassekreditreglen og budgetloven.
Siden 1. januar 2004 har det, i henhold til § 8 i lånebekendtgørelsen for regionerne,
været obligatorisk at give oplysninger om likviditet opgjort efter kassekreditreglen.
Tilsvarende skal reglerne i budgetloven overholdes.
Region Hovedstaden har med udgangen af 3 kvartal 2019 efterlevet kassekreditreglen,
dvs. at den gennemsnitlige kassebeholdning har været positiv over de sidste 12 måneder.
I budgetloven forudsættes det, at den gennemsnitlige likviditet mindst skal være på
1.000 kr. pr. indbygger. Dette svarer til, at regionens gennemsnitlige likviditet skal
udgøre 1.826 mio. kr. Denne forudsætning er også opfyldt.
Den faktiske likviditet i forhold til kassekreditreglen blev på 3.598 mio. kr. ultimo
september måned. Når der korrigeres for eksterne forskningsmidler, er likviditeten på
2.298 mio. kr., hvilket indebærer, at likviditetskravet pt. også opfyldt uden eksterne
midler.
Uddybning af kassekreditreglen ift. budget og regnskabstal
I tabel 1 nedenfor er forudsætningerne vist på månedsbasis ift. budget 2019.
I det vedtagne budget 2019 blev der forudsat en primo kassebeholdning på 839 mio.
kr., svarende til den budgetterede ultimo likviditet i 2. økonomirapport 2018.
Af tabel 1 ses, at den budgetterede kassebeholdning ultimo 2019 udgør 292 mio. kr.
På baggrund af budgetforudsætninger beregnes den gennemsnitlige kassebeholdning
efter kassekreditreglen til 2.612 mio. kr.
Tabel 1: Oprindeligt budget 2019

Mio. kr.
Månedlig gennemsnitlig
beholdning
Kassekreditreglen
Ultimo kassebeholdning

Jan

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Jun.

Jul

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

2.557 2.736 2.740 2.760 2.664 2.451 2.872 2.707 2.656 2.559 2.417 2.220
3.235 3.256 3.284 3.317 3.266 3.210 3.185 3.067 2.951 2.839 2.722 2.612
749
948
921
824
777 1.041
925
818
753
557
434
292

Den faktiske kassebeholdning ultimo 2018 blev på 1.926 mio. kr. eller 1.087 mio. kr.
højere end forudsat i det vedtagne budget 2019. Ultimo beholdningen i 4. økonomirapport var skønnet til 1.178 mio. kr.
Hovedårsagen til den forbedrede ultimo kassebeholdning kan især tilskrives, at der var
et lavt forbrug af anlægsinvesteringer ved udgangen af 2018 og at der er konstateret en
varig forbedring af kassebeholdningen på 280 mio. kr. Forbedringen vedrører især en
positiv efterregulering på momsområdet i 2018.
Side 1 af 2
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Tabel 2 er baseret på forudsætningerne i 3. økonomirapport 2019 samt konsekvenser
af mødesager.
Tabel 2: Faktisk udvikling for 3. kvt 2019 og forventet udvikling oktober- december 2019

Mio. kr.
Månedlig gennemsnitlig
beholdning
Kassekreditreglen
Ultimo kassebeholdning

Jan

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Jun.

Jul

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

3.532 3.956 3.676 3.520 3.539 3.175 3.182 3.738 3.890 3.823 3.607 3.063
3.291 3.414 3.520 3.616 3.638 3.642 3.643 3.611 3.598 3.591 3.574 3.558
2.767 2.318 2.161 1.581 1.994 1.812 2.407 2.486 2.307 1.872 1.559
967

Den gennemsnitlige kassebeholdning blev efter kassekreditreglen ultimo september
2019 på 3.598 mio. kr. mod forudsat 2.951 mio. kr. i det vedtagne budget 2019.
Dette er en forbedring af den budgetterede gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen på 647 mio. kr.
Baseret på forudsætningerne i 3. økonomirapport 2019 og godkendte bevillingsager
prognosticeres den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen ved årets
udgang til 3.558 mio. kr. mod forudsat 2.612 mio. kr. i det vedtagne budget 2019. Hovedårsagen til den højere kassebeholdning efter kassekreditreglen skyldes især regnskabsresultatet 2018.
I figur 1 er vist en grafisk fremstilling af likviditetsudviklingen for 2019. Baseret på
bevillingerne i 3. Økonomirapport 2019.
Figur 1. Likviditetsudviklingen

Den skønnede likviditetsudvikling for 2019 er i overensstemmelse med forudsætningerne i 3. økonomirapport 2019 og godkendte mødesager.
Den næste vurdering for 2019 foretages i forbindelse med 4. økonomirapport 2019
samt i forbindelse med opgørelse af likviditeten for 4 kvartal 2019, der forelægges i
januar måned 2020.

Side 2 af 2

Møde i Forretningsudvalget d. 08-10-2019

Punkt nr. 3 - Meddelelse - Arbejdsgrundlag for Udsatterådet i Region Hovedstaden
Bilag 1 - Side -1 af 9
Center for Sundhed
CentrfoSudhRgiHvsaUå

Region Hovedstadens
Udsatteråd
Journal-.:180436Dt2gs9

Journal-nr.: 18043860
Dato: 23. august 2019

Arbejdsgrundlag for Udsatterådet i
Region Hovedstaden
Udsatterådet
Regionsrådet har nedsat et udsatteråd i Region Hovedstaden i en foreløbig toårig
periode, 2019-2020. Rådet er sammensat af medlemmer, der har indgående
kendskab til socialt udsatte borgeres forhold og deres oplevelser med regionale
tilbud, herunder sundhedstilbud.
Rådet skal bidrage med viden om socialt udsatte borgeres sundhedsforhold og
møde med sundhedsvæsenet, men vil i det omfang det er relevant også kunne bidrage med viden og input i forhold til de øvrige regionale områder.
Formål
Formålet med rådet er at sikre, at viden om socialt udsatte borgeres særlige behov
inddrages i politiske og administrative processer og beslutninger.
Kommissorium for Udsatterådet, 2019.

Arbejdsgrundlaget
Socialt udsatte mennesker er en bred gruppe med mange forskellige udfordringer, og problemstillingerne omkring udsatte er komplekse. Derfor har Udsatterådet udarbejdet dette arbejdsgrundlag, som præciserer målgruppen og formulerer
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rådets vision og de fokusområder, som rådet vil arbejde for i rådsperioden. Arbejdsgrundlaget sikrer enighed og fælles afsæt blandt rådets medlemmer, og kan
desuden anvendes til at give Regionsrådet, andre udvalg i regionen samt øvrige
interessenter et indblik i rådets mærkesager.

Udsatterådets målgruppe
Socialt udsatte er som nævnt ikke en homogen gruppe. Social udsathed kan anskues som et bredt kontinuum af mennesker med mindre komplekse til meget
komplekse problemer – nogle har massive problemer i næsten alle af livets forhold, mens andre befinder sig i en risikoposition, fordi de f.eks. har fået en psykisk lidelse eller udviklet et problembrug eller afhængighed af rusmidler.
Ifølge VIVE – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, som i 2018 har foretaget en omfattende registerdataundersøgelse, er der på landsplan en kvart million
danskere, der – fordelt på dette kontinuum – er socialt udsatte. Heraf er 52.000
særligt udsatte (svarende til ca. 1% af befolkningen), idet de kæmper med svære
psykiske lidelser og/eller misbrug1 samt multiple, komplekse sociale problemer
som f.eks. hjemløshed, prostitution og kriminalitet (VIVE, 2018:5). En kendt problemstilling er, at socialt udsatte ofte ikke modtager tilstrækkelig behandling,
bl.a. fordi de ikke selv opsøger læge. Af den årsag er området præget af mørketal,
og det reelle antal socialt udsatte er derfor sandsynligvis højere, end registerdataundersøgelsen viser.
Rådsmedlemmerne, som bl.a. repræsenterer forskellige sociale hjælpeorganisationer, møder i deres daglige arbejde de mest socialt udsatte på gaden, på herberger og på væresteder mv. Det er rådets erfaring, at det er mennesker i denne
mest udsatte ende af kontinuummet, der oplever flest barrierer for at modtage
behandling i sundhedsvæsenet. På den baggrund har rådet besluttet at fokusere
på en målgruppe bestående af de mest udsatte borgere (se nedenfor). De forbedringer, som rådet vil arbejde for, vil imidlertid komme alle regionens udsatte til
gavn og forhåbentlig bidrage til at forebygge, at de i risikogrupperne bliver yderligere socialt udsatte.

1

VIVE bruger begrebet ’misbrug’ i deres undersøgelse. Begrebet kan opleves stigmatiserende af brugergruppen. Udsatterådet har valgt i egne formuleringer at bruge begrebet problembrug af rusmidler, der for
nogen kan indbefatte en egentlig afhængighed af rusmidler. Her hvor vi refererer direkte til VIVEs undersøgelse, følger vi dog deres ordbrug.
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Målgruppe
Udsatterådets målgruppe er de mennesker, der er i den mest udsatte ende af
kontinuummet. Som VIVE konkluderer, er de mest udsatte typisk kendetegnet
ved at have:
•
•
•

et problembrug af rusmidler og en psykisk lidelse
et problembrug af rusmidler og komplekse problemer som f.eks. hjemløshed og kriminalitet
et problembrug af rusmidler, en psykisk lidelse og komplekse problemer som f.eks. hjemløshed eller kriminalitet.

Kendetegnende for målgruppen er endvidere, at de ofte har kontakt til både
kommunale og regionale instanser, men sjældent får tilstrækkelig støtte og behandling.
Inspireret af VIVE – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2018

Udsatterådets vision
I Sundhedslovens § 2, stk. 1 står: ”Loven fastsætter kravene til sundhedsvæsenet
med henblik på at sikre respekt for det enkelte menneske, dets integritet og selvbestemmelse og at opfylde behovet for let og lige adgang til sundhedsvæsenet.”
Der er dog i praksis ikke lige adgang til behandling og desværre stor ulighed i
sundhed. Socialt udsatte lever i gennemsnit 20 år kortere end resten af befolkningen. Den markant lavere gennemsnitslevetid skyldes en hårdere livsstil, men
også at mange ikke får den psykiatriske såvel som somatiske behandling, som de
har behov for og ret til. Sundhedssystemet – og det offentlige hjælpesystem generelt – er ikke i tilstrækkelig grad indrettet til at tilgodese de særlige behov, som
udsatte mennesker har. De ekskluderes til tider netop på grund af deres symptomer på udsathed, hvilket uddybes i fokusområde 1 nedenfor. Dette belyses også i
en nyere kvalitativ undersøgelse af socialt udsattes møde med sundhedssystemet, som er foretaget af Statens Institut for Folkesundhed (SUSY UDSAT 2017).
Når socialt udsatte ikke har lige adgang til behandling, får de ikke opfyldt helt basale patientrettigheder.
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På handicapområdet sikres kørestolevenlige forhold og kørselsordninger, som
kompenserer for en nedsat fysisk funktionsevne og sikrer lige adgang til behandling. Udsatterådet vil arbejde for, at sundhedsvæsenet tilsvarende designes til at
kunne inkludere socialt udsatte med hensyntagen til deres nedsatte funktionsevne og særlige behov.

Vision
Udsatterådets vision er, at socialt udsatte oplever lighed i sundhed.
Socialt udsatte i Region Hovedstaden skal have sikret deres patientrettigheder,
herunder have lige adgang til og udbytte af de regionale behandlingstilbud.
Sundhedsvæsenet skal designes – strukturelt, kulturelt, kompetencemæssigt og
fysisk – så det inkluderer socialt udsatte på trods af deres nedsatte funktionsevne og ofte kaotiske adfærd, der netop er symptomer på den udsathed, som de
befinder sig i og har behov for hjælp til. Regionens sundhedstilbud skal være designet til at sikre, at socialt udsatte mødes med den forståelse, faglighed og fleksibilitet, der er behov for, for at de kan få adgang til, fastholdes i og få udbytte af
behandling.

Udsatterådets fokusområder
Udsatterådet har identificeret fire fokusområder, som peger på de væsentligste
barrierer, der er for, at socialt udsatte har lige adgang til sundhedsvæsenet – og
således hvor designet i sundhedsvæsenet skal nytænkes. Fokusområderne vil
danne afsæt for rådets anbefalinger og aktiviteter i rådsperioden.
Barriererne for, at socialt udsatte kan modtage lige behandling, er både strukturelle, kulturelle, kompetencemæssige og fysiske – og kalder på flerstrengede løsninger, der sikrer forbedringer på en række forskellige områder. Fokusområderne lægger derfor op til, at der skal spilles på forskellige strenge:
Det første fokusområde peger på, at der skal gøres op med kulturelle og kompetencemæssige barrierer, mens det andet og tredje fokusområde i højere grad har
fokus på strukturelle barrierer. Det fjerde fokusområde fokuserer på manglende
viden som barriere for, at der kan træffes de nødvendige ledelsesmæssige og politiske beslutninger. I praksis griber problemstillingerne under hvert fokusområde selvfølgelig ind i hinanden. En vigtig pointe er, at én løsning ikke kan stå
alene, men er afhængig af at der også sker ændringer på de andre områder.
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Rådet vil med disse fokusområder arbejde for, at der blive skabt forandringer i
det generelle sundhedssystem på tværs af egen læge, ambulante behandlingsenheder og sengeafsnit. Forbedringerne skal sikre, at udsatte generelt får bedre udbytte af forskellige behandlingstilbud, men også at der fortsat – og i højere grad
end i dag – udvikles særlige sundhedstilbud til de udsatte, som har særligt brug
for hjælp til at komme ind i behandlingssystemet.
Det ligger rådet på sinde at understrege, at der på dette område ikke findes lette
løsninger. Der skal flere ændringer til end man umiddelbart tror. Men det er helt
afgørende, at der handles, da det koster at lade være - både menneskeliv og samfundskroner.
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Fokusområde 1: Udsatte-faglighed på tværs af sundhedsvæsenet
Socialt udsatte har, ligesom den øvrige befolkning, behov for behandling forskellige steder i sundhedsvæsenet: Både inden for det somatiske og psykiatriske område, og i ambulant regi såvel som ved indlæggelse i sengeafsnit.
Det er rådets oplevelse, at sundhedspersonalet på tværs af regionens mange
højt specialiserede tilbud har utilstrækkelig viden om udsattes behov – og
ofte ikke ved eller mangler procedurer for, hvordan de skal håndtere de
symptomer på udsathed, som det enkelte udsatte menneske har. Det resulterer i, at udsatte ekskluderes fra behandlingstilbud netop på grund af deres
udsathed, fordi selve symptomerne på udsathed flere steder opfattes som
barrierer for behandlingen. Når en kvinde med et problembrug af rusmidler
f.eks. bliver indlagt på en somatisk afdeling med kræft, har sundhedspersonalet ofte ikke tilstrækkelig viden om eller redskaber til at håndtere hendes
måske kaotiske adfærd, der kan være tegn på, at hendes rusmiddelafhængighed er behandlingskrævende. Hun kan f.eks. være udadreagerende og aggressiv, insistere på at indtage stoffer undervejs i behandlingen eller måske
ligefrem gå midt under indlæggelsen for at fixe.
Når et udsat menneske ikke mødes med tilstrækkelig fleksibilitet og forståelse, er der stor risiko for, at dette menneske ekskluderes fra behandlingen,
fordi tilbuddet fravælges eller forlades – og hermed opnås ikke tilstrækkeligt
udbytte af behandlingen. Det er naturligvis ikke den enkelte sygeplejerske eller læge, der ekskluderer den socialt udsatte fra behandling men systemet
som helhed, fordi det aktuelt ikke er indrettet – kompetencemæssigt og kulturelt men også strukturelt og fysisk – til at møde de socialt udsattes behov.
Disse former for kulturelle og kompetencemæssige barrierer medvirker bl.a.
til at skabe situationer, hvor de udsatte oplever sig stigmatiserede og diskriminerede (SUSY UDSAT 2017:14).
Derfor vil udsatterådet arbejde for, at udsatte-faglighed skal implementeres som selvstændig og højt prioriteret faglighed. Udsatte-faglighed skal ikke
være en specialiseret søjle, men en faglighed som går på tværs af alle medicinske specialer i sundhedssektoren. Implementering af udsatte-faglighed
skal udmøntes i en helt ny praksis, hvor udsatte – uanset hvilken fysisk eller
psykisk sygdom, de kommer for at få behandlet, og uagtet om de kommer
hos egen læge, i et ambulant behandlingstilbud eller under indlæggelse –
mødes med den tilstrækkelige forståelse for deres situation. F.eks. ved at de
udsatte får tilbudt sufficient abstinensbehandling ved behov, så de ikke går
under indlæggelse for at fixe. Dette indebærer kulturelle og kompetencemæssige forandringer blandt sundhedspersonalet.
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Fokusområde 2: Bedre adgang til udredning og behandling
De udsattes kontakt med sundhedsvæsenet er ofte sporadisk og ved akut opstået behov – hvormed fysisk sygdom opdages alt for sent eller forbliver ubehandlet. Sundhedsvæsenet er bygget op omkring den grundlæggende struktur, at man
selv skal opsøge praktiserende læge ved behov, og at egen læge koordinerer
sundhedsindsatserne ved at henvise videre til udredning og behandling.
Strukturen forudsætter, at patienten selv holder overblik over de forskellige
aftaler i sundhedsvæsenet og formår at møde op til dem.
Mange socialt udsatte er imidlertid slet ikke tilknyttet egen læge – og de, der
er, formår typisk ikke at opsøge hverken egen læge eller møde op til udrednings- og behandlingstilbud, som de evt. er viderehenvist til. Med andre ord
har socialt udsatte ofte en lav sundhedskompetence, som betyder, at de ikke
formår i tilstrækkelig grad at tage vare på eget helbred, bl.a. fordi de ikke evner at tilegne sig viden om eller handle på viden om sundhed – eller navigere
i sundhedsvæsenets struktur (SUSY UDSAT 2017, 14). Det er rådets erfaring,
at de praktiserende læger ikke påtager sig den nødvendige opsøgende, håndholdte koordineringsindsats, som de udsatte har behov for. At sundhedsvæsenet ikke er indrettet til at kompensere for de udsattes lave grad af sundhedskompetence, er overvejende en strukturel barriere.
Derfor vil udsatterådet arbejde for, at der sker strukturelle forandringer,
som sikrer, at socialt udsatte får den basale adgang til sundhedstilbuddene.
Socialt udsatte mennesker skal hjælpes ind (og rundt) til relevante tilbud i
sundhedssystemet, så de bliver både udredt og behandlet – indtil de er færdigbehandlede. Det kunne f.eks. ske ved at udbygge det eksisterende udgående arbejde, der sikrer håndholdt, helhedsorienteret og sundhedsfaglig indsats. De udsatte har behov for at blive opsøgt, der hvor de er, og at der er mulighed for direkte fra gaden at blive visiteret – og fulgt – til relevant udredning og behandling. Ligeledes vil rådet arbejde for, at der i forbindelse med
psykiatrisk behandling er et større fokus på og mulighed for at screene, udrede og behandle somatiske sygdomme under indlæggelse.
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Fokusområde 3: Sammenhængende indsatser på tværs af region og
kommuner
Socialt udsatte er ofte i kontakt med både det regionale og det kommunale
system, og en kendt problemstilling er, at der mangler sammenhæng mellem
indsatserne (VIVE, 2018:10), hvilket udgør en strukturel barriere for, at udsatte kan modtage relevant behandling og støtte. Der er også kulturelle barrierer på spil, idet der på tværs af sektorerne er store kulturelle forskelle og
manglende viden om hinandens tilbud. Den manglende sammenhæng opstår
f.eks. ved overgange omkring udskrivning fra psykiatrisk indlæggelse, hvor
der er behov for tæt samarbejde mellem sektorerne i forhold til at få igangsat og fastholdt efterfølgende ambulant psykiatrisk behandling og rusmiddelbehandling. Netop mennesker med dobbeltdiagnose (psykisk sygdom og
problembrug af rusmidler) er i særlig risiko for ”at falde mellem stole”. F.eks.
kan en mand med behandlingskrævende alkoholafhængighed opleve, at stedet, der varetager rusmiddelbehandlingen, vurderer, at han drikker på
grund af en psykisk lidelse, og at han derfor har behov for psykiatrisk udredning og behandling. Mens det vurderes i psykiatrien, at det ikke er muligt at
foretage denne udredning, når han drikker alkohol, og at han derfor må behandles for sin alkoholafhængighed først.
Dette er en uhensigtsmæssig ”system-logik”, som desværre medvirker til, at
rigtig mange af de mest udsatte mennesker ikke oplever at få den hjælp og
behandling, som de har behov for (VIVE, 2018:11). For socialt udsatte, som
har indsatser på tværs af region og kommune, er der stort behov for koordination og videndeling på tværs af indsatser. Den regionale eller kommunale
indsats kan ikke alene hjælpe et udsat menneske med komplekse problemstillinger. Det er helt afgørende, at indsatserne supplerer hinanden.
Derfor vil Udsatterådet arbejde for, at regionen etablerer forpligtende
samarbejde på tværs af kommuner og region, hvor indsatserne omkring udsatte borgere betragtes som et fælles ansvar både økonomisk og strukturelt
– på ledelsesplan såvel som blandt frontpersonalet.
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Fokusområde 4: Viden og dokumentation
Som nævnt indledningsvist er udsatte-området præget af mørketal og generelt
manglende viden, hvilket udgør en barriere for, at politikere og andre beslutningstagere kan træffe de nødvendige beslutninger.
Derfor vil udsatterådet arbejde for, at regionen forbedrer deres vidensgrundlag. Rådet vil arbejde for, at regionen begynder løbende at evaluere deres
indsats over for socialt udsatte, f.eks. ved konkrete målsætninger i årsplaner.

Referencer:

Når udsatte møder velfærdssystemet, VIVE – Det nationale forskningscenter for Velfærd, 2018.
SUSY UDSAT 2017, Socialt udsattes møde med sundhedsvæsenet, Statens
Institut for Folkesundhed, 2018.
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1. Status på kontraktperiode
Med udgangen af 2018 udløb resultatkontrakterne mellem Copenhagen Capacity og
henholdsvis Region Hovedstaden og Region Sjælland. Derfor ses i tabel 1 tilbage på
den samlede resultatskabelse for hele kontraktperioden.

Tabel 1. Samlet resultat og effektskabelse i resultatkontraktperioden
2015-2018 (status primo november)

Job

Resultat

Mål

Indfrielse

5.269*

4.000

132%

-

Via investeringsfremme

4.543

-

-

Via talentindsats

797

-

Investeringssager

127

130

98%

-

75

40

188%

Herunder videntunge
investeringer

*71 talenter er tiltrukket/fastholdt til job i investeringssager. De er trukket ud af totalen, således at der
ikke dobbelttælles.

Af tabel 1 fremgår det, at Copenhagen Capacity indfrier vores mål for
kontraktperioden, hvad angår antal job. Derudover når vi også tæt på målet, hvad
angår investeringssager. Det skal bemærkes, at dette mål blev nedjusteret til 125 i
2017.
På baggrund af en stærk resultatskabelse på antal job valgte vi derudover i 2017 at
hæve det samlede mål for jobskabelse til 5.000. Dette mål blev, som det fremgår
af tabellen, også indfriet i perioden.
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2. Samlet resultatskabelse i 2018
Copenhagen Capacity har i 2018 lykkedes med at bidrage til vækst og udvikling i
Region Hovedstaden og i Region Sjælland på tværs af vores kerneområder.
Tabel 2 viser de samlede effekter, som Copenhagen Capacity har skabt i 2018.
Året blev således afsluttet med en effektskabelse på 1.003 job inden for
investeringsfremme og 255 job fra vores talentindsats, hvilket indfrier årets mål på
hhv. 1000 og 200.

Tabel 2. Samlet resultat og effektskabelse
Resultat

Mål

Job
-

Via investeringsfremme

1.003

1.000

-

Via talentindsats

255

200

Investeringssager

35

35

-

16

10

207

225

Herunder videntunge investeringer

Leads
Kundetilfredshed

3

-

Investeringssager

100%

90%

-

Talentindsats

93%

90%

-

Kampagnevirksomheder i Greater
Copenhagen samarbejdet

91%

90%

Kommuner aktive i Greater
Copenhagen initiativer

32

30

International medieomtale

20

20
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3. Indsatser og milestones
I det følgende gives en kort opsummering på de indsatser, projekter og konkrete
resultater, som Copenhagen Capacity har gennemført inden for vores
indsatsområder i 2018.

3.1

Resultater for investeringsfremme
Med et samlet resultat på 1.003 job i 2018 har Copenhagen Capacitys afdeling for
investeringsfremme indfriet målsætningen om at skabe 1000 job på tværs af
Region Sjælland og Region Hovedstaden.
De 1.003 job er skabt gennem 35 succesfulde investeringssager, hvilket indfrier
målsætningen for året på 35.
Med udgangen af året udløber resultatkontrakterne mellem Copenhagen Capacity
og henholdsvis Region Hovedstaden og Region Sjælland. Derfor ses i tabel 3 tilbage
på resultatskabelsen for hele kontraktperioden.

Tabel 3. Resultater for investeringsfremme 2015-2017
2015resultat

2016 resultat

2017resultat

2018resultat

Job

904

1.377

1.259

1.003

Antal successager

30

27

35

35

Nye leads

212

210

195

207

Kundetilfredshed

100%

96%

100%

100%

Økonomi (t.kr.)

15.532

15.646

17.973

19.818

Figur 1 viser investeringsfremmeafdelingens resultatskabelse i den seneste
resultatkontrakt periode 2015-2018.
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Figur 1. Antal sager og job 2013-2018
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Det gode samarbejde mellem Copenhagen Capacity og Invest in Denmark forsatte i
2018 og samarbejdsaftalen evalueres og justeres årligt. Der afholdes halvårlige
møder på ledelsesniveau, mens de konkrete sektorteams mødes løbende. I 2018
har Copenhagen Capacity samarbejdet med Invest in Denmark i 17 ud af de
samlede 35 investeringssager.

3.1.1

Afledte effekter af resultatskabelsen for investeringsfremme
Copenhagen Capacitys investeringsfremmeindsats bidrog til at tiltrække eller
fastholde 35 udenlandske investeringer og 1.003 jobs i 2018. Dertil kan lægges
afledte jobs som følge af underleverandørers øgede leverancer samt de involverede
medarbejderes merforbrug. Tilsammen estimeres investeringerne dermed at føre til
en samlet jobskabelse på 2.982 jobs. Indvirkningen på regionen værdiskabelse
(BNP) svarer til omkring 3,4 mia. kr. En del af denne værdiskabelse sker, fordi
udenlandske virksomheder har en positiv betydning for det eksisterende
erhvervsliv: De udenlandske virksomheder stiller skarpe krav til deres
underleverandører, som bliver mere professionelle og produktive, den viden og de
kompetencer, der findes i de udenlandske virksomheder, spredes med tiden også,
når medarbejderne får job i andre virksomheder, og konkurrencen øges. Således
indgår i de samlede effekter også spill-over-effekter estimeret til 1.045 mia. kr.
Tallene er estimeret ved brug af en model, som Copenhagen Economics har
udarbejdet for Copenhagen Capacity med afsæt i deres studie af udenlandske
investeringer i Europa.

3.1.2

Feedback fra Copenhagen Capacitys kunder
Ernst & Young foretager telefoninterviews blandt de virksomheder, der har
etableret sig i Region Hovedstaden og Region Sjælland i 2018, og som har
modtaget bistand fra Copenhagen Capacity. Formålet med evalueringerne er dels at
dokumentere resultatskabelsen, dels at undersøge, hvilke faktorer der har været
afgørende for valget af Danmark, kvaliteten af Copenhagen Capacitys ydelser, samt
hvilke landealternativer virksomhederne overvejede, før de etablerede sig her i
regionen. Et udsnit af resultaterne præsenteres nedenfor.
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Rammevilkår
Virksomhederne vurderer i evalueringen 13 forskellige rammevilkår. De vilkår,
virksomhederne tillægger størst betydning, er, at det er let at starte og drive
virksomhed, at der er højtuddannet arbejdskraft, en effektiv infrastruktur med gode
internationale forbindelser samt politisk stabilitet. Mindst vægt lægges på
ejendomsomkostninger og støttemuligheder. Ser man på den faktiske tilfredshed
med de samme rammevilkår, er der relativt god overensstemmelse. De forhold,
virksomhederne tillægger størst betydning, er generelt også de forhold, de er mest
tilfredse med. Infrastruktur, smidigt administrativt system og politisk stabilitet
genfindes alle i toppen af listen. Dog rykker høj tilfredshed med livskvaliteten i
regionen ind på en anden plads her. Ser man på, hvor der er de største negative
forskelle mellem betydningen og vurderingen af de faktiske forhold, er der størst
utilfredshed over arbejdskraftomkostninger, adgangen til højtuddannet
arbejdskraft, virksomhedsskatter samt støttemulighederne. Ift. Copenhagen
Capacitys aktiviteter er det værd at bemærke, at virksomhedernes vurderinger
bakker op om indsatsen for at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.
Konkurrerende lande
Den hyppigst nævnte konkurrent er Sverige. I 14 sager har Sverige været en
konkurrent. Dernæst følger Finland, Holland, Norge, Tyskland og UK, der alle
nævnes 4 gange. De to sidste lande, der er nævnt mere end to gange er Irland og
Schweiz. Når der nævnes specifikke byer som konkurrenter, er også Stockholm den
hyppigste. 8 gange er Stockholm nævnt som alternativ. Dernæst følger Oslo,
Helsinki og Malmø, som alle nævnes 3-4 gange.
Evaluering af Copenhagen Capacity
De adspurgte virksomheder er blevet bedt om at vurdere, i hvilket omfang
Copenhagen Capacitys ydelser har været værdifulde. Evalueringerne fra Ernst &
Young viser, at Copenhagen Capacitys services generelt har haft en stor betydning
for virksomhedernes valg af placering. Alle virksomheder vurderer, at Copenhagen
Capacity har gjort en forskel i deres beslutning om, hvor de skal placere deres
aktiviteter. Heraf svarer 53% af de adspurgte virksomheder, at Copenhagen
Capacitys rådgivning i høj eller meget høj grad har bidraget til valget af placering i
Greater Copenhagen.

3.1.3

Aktiviteter for investeringsfremmeindsatsen
I 2018 har investeringsfremmeindsatsen været centreret omkring udvælgelse og
opbygning af fire centrale områder, som har været fokus for indsatserne i 2018, og
som også i stigende grad vil være i fokus fra 2019 og frem. De fire områder er:
1. Cleantech & sustainable urban development
2. Life science
3. ICT/Tech
4. Logistics, supply chain & e-commerce
Cleantech & sustainable urban development
Copenhagen Capacity lancerede i april den første digitale kampagne i Greater
Copenhagen regi med henblik på at tiltrække virksomheder. Overskriften var
”Collaborative innovation powers renewable solutions”. Til kampagnen blev udvalgt
tre målgrupper; ’cirkulær økonomi’, ’energilagring’ og ’urban solutions’. Kampagnen
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nåede ud til 2 millioner mennesker, genererede 5.000 besøgende på
kampagnesiden og skabte samlet set 118 kontakter.
Der i regi af ESS material science afholdt en workshop i Malmø i maj 2018 under
titlen ’Mission Innovation Business Day’. Kontakten til workshoppen har vist sig helt
central for et videre samarbejde omkring ESS og MAX IV. Der er blevet arbejdet på
at introducere et nordisk samarbejde om en Materials Acceleration Platform, hvor
forskere og virksomheder kan samarbejde med ledende forskere i Nordamerika
omkring AI og robot teknologi til fremtidens energi materialer. Desværre fik
Copenhagen Capacity og DTU afslag på EUDP ansøgningen i juni. Det betyder, at
der aktuelt af meget begrænset finansiering til fortsættelse af arbejdet med
material science og ESS, efter Interreg-projektet udløb med udgangen af august.
Som led i arbejdet med cleantech har Copenhagen Capacity i 2018 fået en flexkontorplads hos DTU Link Risø for at skabe tættere kontakt til energimiljøet.
Life science
Copenhagen Capacity har i 2018 deltaget aktivt i afholdelsen af Europas største life
science konference, Bio Europe, som i år blev afholdt i København. Det er første
gang konferencen afholdes uden for Tyskland. I forbindelse med Bio Europe blev
Copenhagen Capacitys kampagne med henblik på at tiltrække virksomheder inden
for life science videreført. Der blev desuden lavet en ekstra brandingindsats op til
konferencen, hvor kampagnen blev anvendt til at tiltrække relevante besøgende.
Der er i 2018 afholdt møder med flere store farma-selskaber i udlandet bl.a. UCB i
Bruxelles vedr. epilepsi og styrkepositionen inden for dette i Danmark. Ligeledes er
der afholdt besøgsprogrammer for bl.a. MSD, Blackstone og Shionogi.
ICT/Tech
Copenhagen Capacity har i 2018 arbejdet med udvikling og afholdelse at et
hackathon i samarbejde med Wonderful Copenhagen under CopenhAIgen Week,
hvor 6 teams fra Silicon Valley, Asien og Europa fløj ind til København for at udvikle
en AI løsning, der anvendte de data, der blev skabt under Distortion Festivalen.
Copenhagen Capacity har desuden været partner og sponsor på Copenhagen
FinTech Week 2018, hvor nogle af de største internationale spillere inden for
Fintech mødtes til en tredages konference. I den forbindelse blev der også
gennemført flere besøgsprogrammer for japanske og britiske virksomheder.
Inden for kunstig intelligens blev der i 2018 desuden oprettet en komite til
udvikling af 5 pilotprojekter for små og mellemstore virksomheder i EU. Denne
indsats blev suppleret af en database af 500 europæiske virksomheder, som alle
har kunstig intelligens som fokusområde. Virksomhederne i databasen skal
bearbejdes mht. etablering i Greater Copenhagen.
Logistik
Copenhagen Capacity gennemførte i 2018 en digital kampagne målrettet
virksomheder inden for pharma logistik og e-handel. Kampagnen gav 6
oppotunities og indtil videre én etableret virksomhed.
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I 2018 har der været en særlig indsats for tiltrækning af nye flyruter i samarbejde
med Københavns lufthavn, og der er blandt andet afholdt en-til-en møder med
flyselskaber i den kinesiske region Guangzhou. Indsatsen har også omfattet
udvikling af logistikpark i Københavns Lufthavn, bl.a. i samarbejde med en kinesisk
investor som ønsker at opføre et robotstyret lager indenfor E-handel med levering
af fødevarer og medicin. Samtidig har en tysk investor indgået en aftale med
Københavns Lufthavn om at opføre et Air Cargo luftfragt center. I alt har
Copenhagen Capacity været direkte involveret i tiltrækning af 3 nye oversøiske
flyruter til København.
Eksempler på successager
Daiichi Sankyo
Med mere end 15.000 ansatte i over 20 lande er Daiichi Sankyo den næststørste
medicinalvirksomhed i Japan. Norden er nu næste skridt for den globale
virksomhed, der med hjælp fra Copenhagen Capacity, har valgt at åbne sit nordiske
hovedkontor i København. Herfra vil virksomheden udvikle nye behandlinger for
kræftpatienter. Virksomheden har truffet sin beslutning på baggrund af
Copenhagen Capacitys introduktion til Greater Copenhagens styrker inden for
forskning og kræftbehandling. Copenhagen Capcaity har derudover introduceret
Daiichi Sankyo til Medicon Valley, hvor Daiichi Sankyo kan finde potentielle
samarbejdspartnere. Investeringen omfatter 12 nye jobs.
De nordiske lande er et centralt marked for kræftbehandlinger, og at være
tilstede her er en milepæl i udviklingen af Daiichi Sankyos kræftforretning – Patrik
Grandits, chef for kommercielle aktiviteter i Daiichi Sankyos Europæriske kræftdivision

JDE Coffee (fortrolig)
Jacobs Douwe Egberts er en hollandsk kaffe og te producent, som har deres
produkter tilgængelige i over 140 lande. De ejer en række mærker som
eksempelvis Tassimo, Senseo og Gevalia. Virksomheden besluttede at flytte deres
skandinaviske hovedkontor fra Stockholm til København og fastholdte i den
forbindelse de 30 danske medarbejdere samt forventer at ansætte i alt 80 nye. De
valgte at placere det skandinaviske hovedkontor i København grundet kvaliteten i
den danske infrastruktur samt det simple og fleksible arbejdsmarked
Valget faldt på Ørestaden efter grundige overvejelser med god sparring fra
Copenhagen Capacity. Vi følte, at vi i København kunne skabe et attraktivt nordisk
hovedkontor på et højt fagligt niveau, og det har vist sig at holde stik. – Kasper
Grønnegaard, Nordisk Direktør for JDE Coffee Retail.

Vattenfall (fortrolig)
Det svenske energiselskab Vattenfall valgte at placere sin servicehavn for
vindmølleparken Kriegers Flak ud for Klintholm Havn på Møn i Vordingborg
Kommune. Havmølleparken bliver Danmarks største og kan levere bæredygtig
strøm til omkring 20 procent af de danske husstande senest i 2022.
Seks havne i Danmark og Sverige var med i overvejelserne, men valget faldt på
Klintholm, bl.a. på grund af den korte transporttid fra havn til Kriegers Flak.

8

Status 2018 © Copenhagen Capacity

Møde i Forretningsudvalget d. 08-10-2019

Punkt nr. 4 - Meddelelse - Årsrapporter 2018 fra Wonderful Copenhagen og
Copenhagen Capacity
Bilag 1 - Side -10 af 19
Copenhagen Capacity og Invest in Denmark har hjulpet Vattenfall med at få bedre
kendskab til havnene, kommunerne og Kriegers Flak Service Group, som er et
netværk for offshore virksomheder i området.
Vi er heldige i Region Sjælland. Invest in Denmark og Copenhagen Capacity har
lagt sig i selen med seks gode argumenter for, at servicehavnen ikke bare skal
være dansk, men også ligge i Region Sjælland. – Allan Lauritzen, havnechef for
Stubbekøbing Havn

3.2

Resultater for talenttiltrækning
Copenhagen Capacitys har i 2018 bidraget til at tiltrække og fastholde 255 jobs.
Heraf er 119 udenlandske talenter, som er trukket til Greater Copenhagen og 136
er internationale højtuddannede bosat i Danmark, som vi har hjulpet til at komme i
et fuldtidsjob i åbne stillinger. Derved er målet for året på 200 job indfriet. I alt
benyttede 98 virksomheder i Danmark Copenhagen Capacitys talenttilbud i 2018.

Tabel 5. Resultater for Talent

Fastholdte eller tiltrukne udenlandske talenter

Resultat

Mål/budget

255

200

Fordelt på
-

Talenttiltrækning

119

110

-

Talentfastholdelse

136

90

98

65

29

20

673

500

Kundetilfredshed

93%

90%

Økonomi (t.kr.)

9.833

9.571

Antal deltagende virksomheder
Heraf:
-

Medfinansierende virksomheder
Medfinansieret beløb (t.kr.)

Resultatskabelsen for tiltrækning og fastholdelse af talent ender over årets mål for
2018. Det skyldes primært, at vi gennem det sidste år er blevet mere digitale og
derigennem også bedre til at følge de internationale kandidaters vej til et job i
Danmark. Eksempelvis kan vi følge en kandidat, som har skrevet sig op til at være i
vores talentdatabase og derefter har modtaget karrierenyheder om relevante åbne
jobs og/eller deltaget i en af vores events og efterfølgende kommer i job hos én af
de virksomheder, som vi har promoveret overfor dem på vores digitale platforme.

3.2.1

Afledte effekter af resultatskabelsen for talentindsatsen
Copenhagen Capacitys talentindsats bidrog til at tiltrække eller fastholde 255
udenlandske højt kvalificerede medarbejdere i 2018. Dertil kan lægges afledte jobs
som følge af den aktivitet, der muliggøres qua den udvidede arbejdsstyrke.
Underleverandørers øgede leverancer samt de involverede medarbejderes
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merforbrug betyder, at talentindsatsen tilsammen estimeres at føre til en samlet
jobskabelse på 727 jobs. Indvirkningen på regionen værdiskabelse (BNP) er
estimeret til at udgøre omkring 688 mio. kr.

3.2.2

Aktiviteter for talentindsatsen
Talentindsatsen har i høj grad været centreret omkring de digitale kampagner. I
2018 har mere end 134.233 kandidater besøgt kampagnerne, og der er modtaget
mere end 1.467 ansøgninger. Heraf blev 438 kvalificerede kandidater sendt til de
deltagende virksomheder, hvoraf virksomhederne inviterede 145 kandidater til
interviews. I alt har det givet 16 ansættelser.
Karriereportalen ”Greater Copenhagen Career Portal” gav i 2018 77 ansættelser.
Det nye AI system til at sikre automatisk match making mellem talenter i talentdatabasen og de åbne jobs på Greater Copenhagen Career Portal blev også testet i
2018. Systemet forventes færdigt i 1. halvår af 2019.
Indsatsen for at fastholde internationale studerende efter endt uddannelse er
fortsat i 2018, hvor karriereprogrammet skriftede navn fra Youth Goodwill
Ambassadører (YGA) til Young Professionals in Denmark (YPD). I september 2018
blev 208 nye YPD’er rekrutteret.
Igen i 2018 var vi til stede på MIT European Career Fair d. 24. februar i Boston.
Både Novo Nordisk, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet
deltog i eventet med det formål at rekruttere internationale kandidater.
Den 17. april 2018 modtog vi godkendelse fra Erhvervsstyrelsen af VIA-projektet,
som har til formål at hjælpe virksomheder i Region Sjælland med at rekruttere
specialiseret udenlandsk arbejdskraft. I september blev det første
kompetencetilpasningsforløb for internationale i Greater Copenhagen igangsat.
I lighed med tidligere år afholdt Copenhagen Capacity en større international
talentkonference. Konferencen blev afholdt hos Rambøll den 25. april med 200
internationale kandidatstuderende fra alle landets universitetet samt 8
virksomheder på jagt efter internationale talenter. Herudover gav Prins Joachim et
on-stage interview og daværende ligestillingsminister, Karen Ellemann, deltog også
på konferencen med en tale. Eventet gav i alt 19 ansættelser.
I september blev et tiltrækningsforløb rettet mod software udviklere igangsat. Som
en del af indsatsen blev Codenhagen Challenge (codenhagen.io) endnu engang
aktiveret i livestreamen under Blast Pro eventet i Royal Arena d. 2. november.
Kampagnen er også blevet boostet af Greater Copenhagens tilstedeværelse under
Beijing Design Week. Endelig blev der koblet en Virtual Career Fair på
tiltrækningsforløbet den 27. november, hvor virksomheder fik mulighed for at møde
potentielle kandidater fra vores talent pool virtuelt.
Den 22. og 23. november afholdt vi High Growth Companies matchmaking event i
København (med CBS som venue) og International Matchmaking Event i Lund (med
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Ideon Science Park som venue). Begge events samlede omkring 200 pre-screenede
internationale herboende young professionals og 10-20 virksomheder.
Der er i 2018 blevet arbejdet på at afsøge mulighederne for et nationalt
samarbejde for talenttiltrækning. Det første resultat er et projektpartnerskab med
Business Region Aarhus og Business Region Midtvest om en fælles talentindsats,
som påbegyndes i 2019. I december 2018 godkendte Vækstforum i Region Midt en
3-årig bevilling til denne indsats med et samlet budget på 20 mio. kr.

3.3

Kapitaltiltrækning
I november 2016 blev det konkluderet, at der for visse sektorer og
virksomhedsstadier er udpræget og reel begrænsning i adgangen til ny kapital. På
den baggrund godkendte bestyrelsen etableringen af en indsats for at styrke
adgangen til udenlandsk vækstkapital, som blev skudt i gang i 2017 og fortsat i
2018.
Omdrejningspunktet for indsatsen har været at lykkes med at kunne lancere en ny
investeringsfond rettet mod gaming industrien. Copenhagen Capacity har
identificeret, motiveret og sammensat et internationalt investment management
team, og ejerskab og forankringen af initiativet er nu overdraget til teamet.
Fonden, der bliver et dansk K/S, vil imødekomme institutionelle investorers krav i
relation til struktur og investment & fund management. Fuldt kapitaliseret vil
fonden have en egenkapital på 50 mio. euro, hvilket dels er signifikant i dette
segment og dels betyder, at fonden vil blive et markant regionalt fyrtårn for
computer gaming industrien.
Slutningen af 2018 har haft fokus på at færdigudvikle konceptet omkring gaming
fonden, samt at sikre, at initiativet fremadrettet er eksternt forankret.
Investeringsteamet er identificeret og vil bestå af 2 personer fra England, en person
fra Tyskland samt 2 personer fra Danmark. Ligeledes er vi lykkedes med at
sammensætte et internationalt Advisory Board med betydelig tyngde. Fremadrettet
vil der være oplagte synergier mellem Copenhagen Capacity og fonden, selvom vi
ikke længere deltager i arbejdet med at få fonden endelig etableret. Indsatsen
nedlægges således i regi af Copenhagen Capacity med udgangen af 2018.

3.4

Regional erhvervsudvikling
Inden for regional erhvervsudvikling har Copenhagen Capacity i 2018 fokuseret på
sundhedsklyngen ”Copenhagen Healthtech Cluster” (CHC) og på at styrke
netværket og investeringsfremmeindsatsen på det kinesiske marked via ”Sourcing
China”. Resultaterne af de to initiativer er kort skitseret nedenfor.

3.4.1

Copenhagen Healthtech Cluster (CHC)
CHC bygger bro mellem det danske sundhedsvæsen og virksomheder, der udvikler
løsninger til at håndtere det stigende behov for forebyggelse, behandling og
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rehabilitering. I 2018 har CHC arbejdet fokuseret med at fremme anvendelsen af
danske sundhedsdata gennem fire overordnede indsatser:
1. Data Redder Liv – partnerskab, der samlet industri og sundhedsvæsen om
bedre brug af data
2. Datalandkort – kortlægning af danske sundhedsdatabaser og biobanker.
3. Intelligent forebyggelse via AI – arbejde med forudsigelse af
sygdomsgrupper, hvor indlæggelse kan undgås.
4. Copenhagen Healthtech Solutions – et program der sikrer at startups får
adgang til forskning og data.
Data Redder Liv
Partnerkredsen i Data Redder Liv indsatsen omfatter nu 26 virksomheder og
organisationer og har i 2018 arbejdet for at kortlægge, hvordan adgang til og
anvendelse af de danske sundhedsdata inden for den eksisterende lovgivning kan
gøres bedre til gavn for patienter, borgere og samfund, samtidig med at der
opretholdes en høj sikkerhed omkring al data.
Data Redder Liv har arbejdet med at identificere og præsentere eksempler på
forskning og innovation, der har tilvejebragt ny viden og bedre behandling på
baggrund af sundhedsdata. Derudover afdækker initiativet de væsentligste
udfordringer ved at anvende de danske sundhedsdata med det formål at definere
konkrete bud på løsninger til bedre anvendelse af sundhedsdata inden for
eksisterende rammer og gældende lovgivning.
I efteråret 2018 igangsatte CHC anden fase af Data Redder Liv. I fase 2, som kører
indtil medio 2019, vil Data Redder Liv fokusere på yderligere at forbedre adgangen
til og brugen af danske sundhedsdata. Denne fase kommer til at handle om at
omsætte de identificerede løsningsforslag til konkrete initiativer.
Datalandkort
Datalandkort skal skabe bedre overblik over de danske sundhedsdata gennem et
online katalog, hvor forskere, sundhedsprofessionelle og virksomheder kan få
overblik over, hvad der findes af data og vejledning til, hvordan de kan ansøge om
adgang. CHC har i 2018 udarbejdet www.danishhealthdata.dk, en betaversion af et
Datalandkort, der gør det mulige at søge på specifikke sygdomsområder eller på
konkrete variabler på tværs af 160 databaser.
Intelligent forebyggelse via AI
CHC har i 2018 igangsat et nyt forskningsprojekt, hvor CHC sammen med
Københavns Kommune og DTU Compute skal undersøge, om kunstig intelligens kan
anvendes som metode til tidlig opspring af forebyggelige indlæggelser. Projektet vil
undersøge, om man på baggrund af kommunale sundhedsdata kan udvikle et AIbaseret værktøj, der kan fungere som metode til tidlig opsporing. Sådan et værktøj
vil bidrage til forebyggelse af sygdom og indlæggelser, bedre og rettidig
behandling, kommunale og regionale besparelser, samt øget vækst blandt danske
virksomheder inden for udvikling af AI teknologi.
Copenhagen Healthtech Solution (CHS)
I Copenhagen Healthtech Solution (CHS) regi har Copenhagen Capacity i 2018
arbejdet med at udvikle Greater Copenhagens innovationskapacitet således, at flere
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virksomheder får adgang til den forsknings- og praksisbaserede viden og test af
prototyper. I projektet får 30 SMV’er støtte til at videreudvikle et koncept eller
produkt gennem forsknings- og praksisbaseret viden i målrettede innovationsforløb.
Der har generelt været stor succes med at rekruttere virksomheder til at indgå i
innovationsforløb med vidensinstitutioner og testmiljøer, og der er etableret
samarbejder mellem 28 virksomheder og vidensinstitutioner og testmiljøer.

Tabel 6. Resultater for Copenhagen Healthtech Cluster
Outcome (KPI)
Private virksomheders deltagelse Antal private
virksomheder
Antal offentlige
Offentlig enheders deltagelse
deltagere
Sundhedsdata platform

Koncept udviklet
Finansiering tilvejebragt

Testforløb med virksomheder
Innovationskapaciteten

Antal forløb
Antal test og
innovationsmiljøer

Sund vækstmuligheder initieret
Antal muligheder
EFFEKTMÅL
Virksomheder m. vækst i
Antal virksomheder
omsætning – hjemmemarked
Virksomheder m. vækst i
Antal virksomheder
omsætning – eksport*
Excellent praksis kommercialiseret Antal nye
mhp. international afsætning**
forretningsområder
Private aktørs tilfredshed
Offentlige aktørers tilfredshed

Andel tilfredse
Andel tilfredse

Status til 2016-2018
dato
193

130

85

50

1
1

1
1

108
12

115
5

17

12

10

9

-

6

1

4

92%
94%

90%
90%

*Eksportaktiviteter er ikke aktuelt et indsatsspor.
**Kommercialiseringsforløb er ikke aktuelt et indsatsspor.

3.5

Marketingplatforme
Som en central del af Greater Copenhagen-samarbejdet driver Copenhagen
Capacity et fælles modtageapparat og Greater Copenhagen brand. Nedenfor
fremgår hovedaktiviteter og resultater i 2018 inden for de to initiativer.

3.5.1

Modtageapparat One-Point Entry
Copenhagen Capacity har i 2018 drevet modtagetjenesten for internationale
delegationer (One-Point Entry). Indsatsen var etableret for at sikre, at udenlandske
investorer introduceres for alle de kompetencer, organisationer og destinationer,
som Greater Copenhagen kan tilbyde. Tabel 8 viser de opnåede resultaterne i 2018.
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Tabel 8. Resultater for One-Point Entry
Resultat

Mål/budget

Nye leads til CopCap

4

10

Antal virksomheder, der har fået udbytte

56

50

Antal henvendelser screenet

430

200

Antal besøg understøttet

172

100

Antal besøg fuldt arrangeret

24

10

Antal kommuner, der modtager
delegationer

4

15

Cases med konkret udbytte beskrevet til
kommunikationsformål

14

15

Kundetilfredshed*

100%

90%

Økonomi (t.kr.)

2.510

2.478

*Kundetilfredsheden måles blandt de delegationer, hvor OPE har stået for hele (eller langt det meste) af
besøgsprogrammet

Som en del af besparelserne efter forenklingen af det danske
erhvervsfremmesystem blev det i 2018 besluttet, at OPE afvikles med udgangen af
2018. Der er nu fundet en løsning for 2019, hvor Københavns Kommune finansierer
en medarbejder til at videreføre dele af indsatsen med at håndtere og servicere
udenlandske delegationer som en del af Bloxhub.

3.5.2

Greater Copenhagen Brand
Copenhagen Capacity er operatør på initiativet Greater Copenhagen Brand. Brandet
samler regionens aktører om en fælles fortælling, der styrker vores evne til at
tiltrække flere udenlandske virksomheder, investorer, turister og talenter. Tabel 9
viser resultatskabelsen i 2018 i forhold til målene for året.

Tabel 9. Resultater for Greater Copenhagen Brand
Mål

Resultat

Mål/budget

- Kommuner

32 stk.

30

- Universiteter, organisationer og virksomheder

58 stk.

50

International medieomtale

20

20

Kundetilfredshed**

91%

90%

Økonomi (t.kr.)

1.124

1.123

Antal brugere

**Kundetilfredshed er målt blandt virksomheder, der har deltaget i Greater Copenhagen kampagner.

Copenhagen Capacity har i 2018 fortsat arbejdet på udrulning og forankring af
brandet og brugen af Greater Copenhagen brandet i international markedsføring
hos kommuner, universiteter og organisationer gennem workshops og dialogmøder.

14

Status 2018 © Copenhagen Capacity

Møde i Forretningsudvalget d. 08-10-2019

Punkt nr. 4 - Meddelelse - Årsrapporter 2018 fra Wonderful Copenhagen og
Copenhagen Capacity
Bilag 1 - Side -16 af 19
Herunder har vi arbejdet med at få engageret offentlige aktører såvel som
erhvervslivet i brandet. Herunder er fokus i stigende grad rettet mod det
internationale kendskab til brandet.
Der blev i 2018 gennemført en nulpunktsmåling af brandværdien på Greater
Copenhagen brandet med det formål at fremstille indikatorer for en status på
opbygningen af brandet. Analysen blev gennemført af Copenhagen Capacity i
samarbejde med Business Region Skåne på opfordring af Greater Copenhagen &
Skåne Committee. Der er gennemført i alt 10 Greater Copenhagen kampagner og
de overordnede resultater af analysen af kampagnernes rækkevidde og modtagelse
er positive. Inden for de definerede målgrupper på Facebook og Instagram har der
været et publikum på 9,4 millioner unikke personer. På tværs af alle kampagner
har 68% interageret med kampagnerne, og der har været 111 millioner visninger.
Der har været reel interaktion med 6,4 millioner mennesker, og mere en 99% af
reaktionerne er positive.
I 2018 har vi igangsat og gennemført i alt 6 kampagner. Heraf har 2 været inden
for talenttiltrækning og 4 været inden for virksomhedstiltrækning. Som følge af
kampagneindsatserne har mere end 341.026 unikke kandidater og
virksomhedsrepræsentanter besøgt kampagnerne, hvoraf 15.535 personer har
signet sig op til at holde sig opdateret om karriere- og business-muligheder i
Greater Copenhagen inden for de 6 kampagnespor: Cleantech, Life Science,
Gaming, AI, Biotech og Gaming.

3.6

Andre indsatser

3.6.1

Goodwill Ambassador Corps (GWA)
Der er i 2018 set en fortsat stigning i medlemmerne af GWA korpsets relevante
aktiviteter. Samlet set har de været involveret i 60 sager, der har en direkte
indflydelse på Copenhagen Capacitys kerneforretning. Der er flere faktorer, der
spiller ind i de positive tendenser. For det første har korpset over de seneste år
været, og er stadigvæk, ved at gå igennem et generationsskifte, der skal være med
til at fremtidssikre korpset, ved at sikre et mere engageret korps og en tættere
kontakt til medarbejderne i Copenhagen Capacity. Korpset har eksempelvis løbende
bidraget til arbejdet med anbefalingerne til et stærkere samarbejde med den
danske diaspora. Blandt andet foregik lanceringen af diaspora task forcen med
deltagelse af statsministeren under GWA’ernes årsmøde i august.
Derudover rejste GWA bestyrelsen sammen med direktionerne fra Copenhagen
Capacity og Wonderful Copenhagen til Schweiz i foråret 2018 på en inspirationstur.
Her mødtes de med blandt andet den Schweiziske erhvervsfremmeorganisation
Switzerland Global Enterprise, den Schweiziske diaspora organisation ASO og IMD
Business School.
Korpset består i øjeblikket af i alt 52 medlemmer. I 2018 er der optaget fire nye
medlemmer:
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•
•
•
•

Christian Vollerslev - President, Posterscope & Chief Commercial Officer at
Dentsu Aegis Network USA (USA)
Soulaima Gourani - Keynote Speaker, Author, Business Coach and Mentor
(USA)
Katja Iversen – President/CEO, Women Deliver (USA)
Anne Mette Høyer – Consulting Director, CGI Business Consulting (France)

Derudover er 9 medlemmer udtrådt af korpset i 2018:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.6.2

Annie Lander Laszig, Tyskland
Gitte Meldgaard, USA
Louisa Bojesen, UK
Michael Bern Ascot, Thailand
Henrik Irmov, Japan
Claus Ellemann-Jensen, Frankrig
Per Jenster, Kina
Peter Trampe, Taiwan
Steen Rosenfalck, UK

Branding, presse og kommunikation
Statsminister Lars Løkke Rasmussen besøgte Copenhagen Capacity den 27. august,
da vi i samarbejde med Danes Worldwide og Udenrigsministeriet lancerede en ny
taskforce, der skal se på, hvordan Danmark kan styrke båndet til danskere i
udlandet. I kølvandet på lanceringen af taskforcen bragte Børsen en 2-siders kronik
af Direktør Claus Lønborg og Flemming Besenbacher, som er Direktør i Carlsberg
Fondet og formand for taskforcen. Udover uddybende artikler i Børsen og
Berlingske, så dækkede Ritzau nyheden, der blev bragt i 56 forskellige fra
Information til Nordjyske Stiftstidende.
Målet for ”synlighed i sociale medier-kanaler” på 1,8 millioner visninger er ikke
opfyldt. Det skyldes, at denne måler på vores synlighed gennem Copenhagen
Capacitys Twitter og LinkedIn, som primært henvender sig til et nationalt publikum.
Vores internationale, segmenterede kommunikation foregår i dag gennem vores
Greater Copenhagen-brand og de tilhørende kanaler på bl.a. Facebook og Twitter.
Disse to kanaler har i år alene skabt over 20 millioner visninger og overgår dermed
langt målet på de 1,8 millioner visninger.

3.6.3

Nyt erhvervsfremmesystem
2018 har været et år, som har været præget af de forandringer, der er indledt, i
det danske erhvervsfremmesystem, og de konsekvenser det har fået for
Copenhagen Capacity. ”Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme” under
Erhvervsministeriet offentliggjorde fredag den 6. april 2018 en rapport med
anbefalinger til forenkling og konsolidering af erhvervsfremmesystemet.
Anbefalingerne skulle sikre bedre overskuelighed, højere kvalitet i indsatserne og
lavere omkostninger.
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På baggrund af anbefalingerne vedtog regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti en aftale om forenkling af
erhvervsfremmesystemet den 24. maj 2018. Heri blev det besluttet at antallet af
politisk ansvarlige niveauer reduceres til to: ét decentralt niveau med en stærk
kommunal forankring og staten. Formålet er at skabe en struktur, der medvirker til
at minimere overlappende indsatser.
Som et resultat oprettes der tværkommunale erhvervshuse samt etableres en ny
’Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse’. Erhvervshusene baseres i vidt omfang på
de eksisterende Væksthuse. Aftalen betyder, at regionerne fratages retten til at
drive erhvervsfremme. Dermed kan Copenhagen Capacity ikke i lighed med
tidligere år indgå resultatkontrakter med Region Hovedstaden og Region Sjælland. I
stedet skal organisationerne sikre finansiering nationalt samt gennem Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse.
Traditionelt har Copenhagen Capacity fået en væsentlig del af sin finansiering via
Region Hovedstaden, men med forenklingsprocessen bortfalder størstedelen af
midlerne fra regionerne. På kort sigt har Copenhagen Capacity sikret
grundfinansiering for 2019 (38,3 mio. kr. i 2019 mod 42,6 mio. kr. i 2018), hvor
investeringsfremmeaktiviteterne i Region Hovedstaden er kommet på finansloven
via Udenrigsministeriet (13,5 mio. kr.), mens den øvrige basisfinansiering, samt
finansiering af investeringsfremmeaktiviteterne i Region Sjælland, kommer fra
Erhvervsministeriet (24,8 mio. kr.).
Mens finansieringen af investeringsfremme i Region Hovedstaden fra finansloven
via Udenrigsministeriet er et årligt tilbagevendende tilskud, er finansieringen fra
Erhvervsministeriet et engangstilskud til 2019, som sikrer finansieringen i en
overgangsperiode. Fra 2020 skal Copenhagen Capacity søge finansiering fra
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
For nuværende får ændringerne i finansieringsgrundlaget ikke nogen indgribende
konsekvenser for Copenhagen Capacitys arbejde:
-

Arbejdet i Greater Copenhagen-regi fortsætter
Investeringsfremme koordineres på nationalt plan
Grænseoverskridende samarbejder kan fortsætte
Copenhagen Capacity er fortsat dedikeret til regional udvikling i Greater
Copenhagen

Derudover er der naturligvis et fortsat arbejde med at sikre finansieringen af vores
aktiviteter for 2020 og frem. Fra 2020 vil Copenhagen Capacity modtage
finansiering fra finansloven via Udenrigsministeriet til investeringsfremme (13,5
mio. kr. årligt), mens øvrig finansiering sikres gennem fire områder: Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse, de store industrifonde, brugerbetaling, medfinansiering
og egne indtægter samt andre statslige og regionale kilder, herunder Greater
Copenhagen. Det er i den forbindelse naturligvis vigtigt at sikre, at såvel kommuner
som lokalt erhvervsliv fortsat efterspørger vores indsatser og resultater.
Finansiering af Copenhagen Capacity i lyset af det nye erhvervsfremmesystem
præsenteres særskilt på bestyrelsesmødet. Se bilag 14.
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3.6.4

Diaspora
I samarbejde med Udenrigsministeriet og Danes Worldwide lancerede Copenhagen
Capacity i august 2018 en taskforce, der har udarbejde anbefalinger til, hvordan
vores danske medborgere i udlandet bedst kan bidrage til øget vækst og
beskæftigelse i Danmark. Taskforcen har haft Formand for Carlsberg Fondet
Flemming Besenbacher som formand og bestod af 19 ledende organisationer og
virksomheder med stor erhvervsmæssig interesse i tættere samarbejde med den
danske diaspora.
Det er task forcens vision, at et strategisk samarbejde med den danske diaspora vil
føre til fornyede værdiskabende alliancer, hvor viden systematisk og let kan deles
mellem diasporaen og indenlandske interessenter til gavn for dansk vækst, viden
og beskæftigelse. Det er samtidig visionen, at vores udenlandske medborgere
knyttes tættere til Danmark.
Taskforcens arbejde resulterede i nedenstående anbefalinger:
1. Etablere en ny forening – Diaspora Denmark – med ansvar for at effektuere
Danmarks diaspora-indsats.
2. Etablere en digital platform til at understøtte Danmarks diaspora-indsats.
3. Klæde den danske diaspora på til at formidle fortællingen om det moderne
Danmark internationalt.
4. Engagere den danske diaspora til at øge talent-tiltrækningen til Danmark.
5. Hjælpe danske virksomheder med at få adgang til diasporaens viden og
netværk, som kan øge deres vækst, internationalisering og
eksportpotentiale.
6. Afsætte nye ressourcer til aktiviteter hos de danske repræsentationer og
organisationer, der kan understøtte og styrke diaspora-indsatsen lokalt.
7. Mindske barrierer som danske medborgere i udlandet oplever i
tilknytningen til Danmark.
Som en af modtagerne af anbefalingerne deltog Statsministeren ved lanceringen.
Diasporaindsatsen præsenteres særskilt på bestyrelsesmødet. Se bilag 13.

3.6.5

Priser og anerkendelse
Copenhagen Capacity har i 2018 modtaget flere priser med anerkendelse for vores
arbejde:
•
•
•

18

Best fDi strategy amoung Europe’s mid-sized regions – fDi Intelligence,
Financial Times, 2018-2019.
Top-100 Global Thought Leader – World Finance, 2018 (i selskab med f.eks.
Airbnb, Apple og Amazon).
Pris for vores digitale kampagneindsats ved Counter-Strike konkurrencen BLAST
Pro Series, City Nation Place Award, 2018

Status 2018 © Copenhagen Capacity
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1. INTRODUKTION
Wonderful Copenhagen har i en årrække finansieret sin basisdrift gennem flerårige aftaler
med Region Hovedstaden (resultatkontrakter). Aftalerne er indgået for tre år ad gangen
med mulighed for ét års forlængelse. Senest har regionsrådet i Region Hovedstaden og
Wonderful Copenhagens bestyrelse i sommeren 2017 indgået en ét-årig forlængelse af
resultatkontrakten for 2018 gældende en samlet bevilling på 43,8 mio. kr. (37,3 basis og 6,5
i projektmidler).1
Med denne statusrapport afrapporterer Wonderful Copenhagen på sin overordnede resultatskabelse i 2018 ift. de i kontrakten opstillede mål. Afrapporteringen indledes med en
kort status på den globale turismeudvikling og på fondens resultatskabelse ift. kontraktens
fire overordnede mål – vækstbidrag, partnertilfredshed, medfinansiering og international
synlighed – hvorefter der afrapporteres på de underliggende KPI’er.
I 2018 vedtog Folketinget ændringer af Lov om dansk turisme og Lov om erhvervsfremme,
som indebærer, at regionerne pr. 2019 ikke længere må beskæftige sig med erhvervsfremme, herunder turisme. For Wonderful Copenhagen betyder lovændringerne, at fonden pr. 2019 modtager sin basisbevilling fra finansloven reguleret gennem årlige resultatkontrakter med Erhvervsministeriet. Denne afrapportering markerer således også afslutningen på det langvarige og succesrige kontraktsamarbejde med Region Hovedstaden.
Fonden ønsker at takke Region Hovedstaden for den langvarige, politiske prioritering af
turismeområdet, som har bidraget til, at regionen i dag er den stærkeste region i Danmark
målt på turismens samfundsbidrag i form af omsætning, skatteindtægter og jobskabelse.
Således skabes ca. 40 % af den samlede omsætning, jobskabelse og skatteprovenu i dansk
turisme i dag i hovedstaden.

Efter regulering for P/L og omprioriteringsbidrag udgjorde kontraktbevillingen i 2018 44,2
mio. kr. fordelt på 37,6 mio. kr. i basis og 6,55 mio. kr. i projektmidler. Regionsrådet i Region
Hovedstaden besluttede i sit budget for 2018 – efter indgåelsen af resultatkontrakten med
WOCO – at afsætte yderligere 16 mio. kr. i 2018-2020 sådan, at det årlige basistilskud blev
hævet til ca. 43 mio. kr. og dermed ført tilbage til niveauet før Eurovision 2014.

1
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2. DEN GLOBALE TURISMEUDVIKLING
Turismen er en global mega-industri. Tal fra FN fortæller os, at turismen udgør 10 pct. af
verdens samlede BNP, er verdens 3. største eksportindustri (kun overgået af kemikalier og
brændstoffer), og står for hvert tiende job (kilde: UNWTO, Tourism Highlights, 2018).
Og turismen fortsætter med at vokse. I 2017 – som er de nyeste globale tal, der findes –
voksede turismen på verdensplan med 7 pct., og det internationale turismeforbrug steg
med 5 pct. Det betyder, at de internationale rejsende i 2017 på verdensplan forbrugte for
mere end 1.300 milliarder US dollars.
Figur 1. World inbound tourism – antal internationale turister (mio).
1.400

1.323

1.300
1.200
1.100
1.000
900
764

800
700
600

527

561

587 602

625

674 675

809

854

910 930 893

953

1.239
1.189
1.138
1.094
1.045
998

696 692

500

Kilde: UNWTO Tourism Highlights 2018 ed.

Europa er med 51. pct. af alle internationale turister det mest populære kontinent at besøge i verden, og har med en vækst på samlet 8 pct. i 2017 øget sin andel af den samlede
turisme med 2 pct. Den europæiske vækst er særligt drevet af middelhavsområdet, hvor
antallet af internationale turistankomster (arrivals) steg med over 12 pct. fra 2016 til 2017.
Ses på prognoserne for fremtiden, forventer FNs turismeorganisation UNWTO, at turismen
på verdensplan – målt som internationale turismeankomster – vil stige med 2,9 pct. pr. år
frem mod 2030 og ende med en total på over 1.800 mio. ankomster i 2030. Størst forventes
væksten at være i Asien med 4,2 pct. i gns. årlig vækst, mens væksten i Europa forventes
at blive 1,8 pct.
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3. BÆREDYGTIG TURISMEUDVIKLING
Som led i udmøntningen af fondens Localhood-strategi og strategiske projektmidler for
2018, har Wonderful Copenhagen i 2018 udarbejdet en strategi for, hvordan fonden fremover vil arbejde med bæredygtig turisme. Strategien, Tourism for Good, tager udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål, og sætter en langsigtet og ambitiøs ambition om, at turismen i
Greater Copenhagen i 2030 skal bidrage til en bæredygtig udvikling lokalt såvel som globalt (”Wonderful Copenhagen’s ambition for 2030 is that tourism in Greater Copenhagen
positively impacts local and global sustainable development.”). Strategien definerer fire
indsatsområder og 12 mål. Læs mere på https://www.visitcopenhagen.dk/sites/default/files/asp/visitcopenhagen/Corporate/PDF-filer/Strategier/tourismforgood.pdf.
Strategien blev lanceret ultimo november over for den internationale turismebranche på
et pressemøde på IBTM World. Der har ifm. lanceringen været international ros fra bl.a.
FNs turismeorganisation, UNWTO, World Tourism Cities Federation (WTCF) og efterfølgende
er strategien præmieret med den internationale innovationspris Global Destinations Sustainability Index’ Innovation Award. Parallelt med lanceringen af Wonderful Copenhagens
nye strategi på området, er udkommet det årlige Global Destination Sustainability Index,
hvor København er gået en plads op i forhold til sidste år, så hovedstaden nu ligger nr. to i
verden.

4. FONDENS OVERORDNEDE RESULTATSKABELSE I 2018
2018 blev på de ydre linjer et skelsår for dansk turisme. Regeringen og DF indgik i foråret
en politisk aftale om en reform af erhvervsfremme- og turismefremmesystemet, som efterfølgende blev stemt igennem Folketinget, og som bl.a. betød, at regionerne pr. 2019 blev
afskåret fra at beskæftige sig med turisme, at de regionale Vækstfora blev erstattet af en
landsdækkende Erhvervsfremmebestyrelse, ligesom der blev skudt gang i en større konsolideringsproces, som skal bringe antallet af lokale turismeaktører ned fra ca. 80 til 15-25.
Wonderful Copenhagen havde sideløbende hermed fuldt fokus på sin resultatskabelse
og på at indfri de aftalte mål i resultatkontrakten. Og 2018 blev et godt år for turismen i
hovedstaden, der med 11,7 mio. kommercielle overnatninger slog alletiders rekord, og
som dermed (som den eneste region ud over Syddanmark) formåede at leve op til det
overordnede vækstmål i Den nationale strategi for dansk turisme (2016) om min. 3,0 % årlig gns. vækst.
Wonderful Copenhagen medvirkede i 2018 bl.a. til at:
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Vinde 56 internationale kongresser til fremtidig afholdelse i regionen, hvilket repræsenterer en turismeøkonomisk omsætning på 1,17 mia. kr. og en jobeffekt på
1.620 fuldtidsstillinger
Sætte rekord i antallet af krydstogtpassagerer med 868.000 gæster i København
og mere end 1 mio. gæster i hele landet
Tiltrække 4 nye interkontinentale flyruter og ruteudvidelser – alle til Kina, herunder
Beijing, Hongkong og Chengdu.

Tabel 1 opsummerer effekterne af Wonderful Copenhagens arbejde i 2018 set i forhold til
de fire overordnede mål, der er opstillet i resultatkontrakten for 2018. Fondens indsats for at
tiltrække kongresser, krydstogtskibe og flyruter bidrog i 2018 til sammen med en estimeret
omsætning på 2,698 mia. kr., svarende til 4.206 fuldtidsstillinger. Begge tal er markant over
årets mål.
Tabel 1. Overordnede effekter og resultatskabelse
Resultat 2018
1. Vækstbidrag fra turismen
Omsætning (mio. kr.)
2.698 mio. kr.
(2.436 mio. kr.)1
- Kongres (kr.)
1.170 mio. kr. (908 mio. kr.)1
- Krydstogt (kr.)
792 mio. kr.
- Ruteudvikling (kr.)
736 mio. kr.
Job
4.206 ÅV
(4.220 ÅV)1
- Kongres (årsværk)
1.620 (1.634)1
- Krydstogt (årsværk)
1.519

1.800 årligt i snit2
899 mio. kr.
831 mio. kr.
600 mio. kr.
3.100 ÅV
1.618
1.593

1.067

7563

4,4 4

4 eller derover
på 5-punkt-skala

5,38 5

3,5

Nr. 1 på Lonely Planets
“The place to visit in 2019”

Top ti

- Ruteudvikling (årsværk)
2. Netværk
- Partnertilfredshed
3. Medfinansiering
- Gearing af basisbidrag
4. International synlighed
- København markerer sig i top 10 på
en eller flere relevante ranglister over
destinationer

Mål 2018

Nr 3 på RepTraks indeks
“The world’s most reputable cities, 2018”

- Øget digital interesse for destinationen som besøgsmål

Nr. 5 på Monocle’s indeks
“Most liveable city” 2018.
Øget 6
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1

VDK opdaterede i 2018 omregningsfaktorerne for beregning af omsætnings- og beskæftigelsesef-

fekterne af kongresturismen. Både de nye og de gamle tal er angivet i tabellen ovenfor – sidstnævnte i parentes og aht. sammenligneligheden med de opstillede mål.
2

Det samlede mål for omsætning over en 4-årig periode er fastsat ti. l 7,2 mia. kr., svarende til 1,8

mia. årligt i snit.
3

Flyruter: 1 million kr. i turismeforbrug skaber 1,45 ÅV jf. VDK (særkørsel specifikt for flypassagerer)

4

Beregnet som et vægtet gennemsnit af de partnertilfredshedsmålinger, der er gennemført i 2018

(MeetingPlace (4,4), Cruise Copenhagen Network (4,4), Tourism+Culture Lab (4,7) og Cph Card (4,1)
5

Gearing af offentligt basisbidrag ex. netværk i 2018 er 5,38 og gearingen inkl. netværk er 6,74. Be-

regnet på samlede indtægter inkl. projektlønsindtægter.
6

WOCO havde i 2018 9,7 mio. digitale interaktioner på tværs af kanaler (i form af likes, retweets,

reactions, comments, shares, clicks, videoafspilninger, og 30+ sekunders sessions på websites) – svarende til en stigning på ca. 19 pct. sammenholdt med 2017. Derudover var der i 2018 4,8 mio. unikke
besøg på VisitCopenhagen.com/dk – en stigning på ca. 8,5 pct. sammenholdt med 2017.

Ved siden af indsatsen for at tiltrække kongresser, krydstogter og flyruter, gennemfører
Wonderful Copenhagen en række aktiviteter, som er med til at tiltrække turister til hovedstadsregionen og gøre den mere attraktiv som turistmål, men hvis beskæftigelses- og omsætningseffekter i dag ikke kan måles direkte på den korte bane. Det gælder fx fondens
markedsførings-, salgs-, analyse- og udviklingsaktiviteter. For at få et retvisende billede af
fondens samlede værdiskabelse, er det derfor også relevant at se på, hvordan det går
med turismeudviklingen i regionen samlet set.
Figur 2. Overnatninger i Region Hovedstaden 2008 - 2018
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2018 blev det niende år i træk med vækst i turismen i Region Hovedstaden. I alt 11,7 mio.
kommercielle turistovernatninger modtog regionen, hvilket er det højeste antal, der nogensinde er registreret, og 760.000 flere end året forinden, svarende til en vækst på 6,8
pct. Væksten blev især drevet af den internationale turisme, der i 2018 voksede med 7,4
pct., men også antallet af danskere, der besøgte regionen, voksede betragteligt med 6,1
pct.
Med væksten på 6,8 pct. overopfyldte hovedstadsregionen markant det overordnede
vækstmål i Den nationale strategi for dansk turisme (2016) om 17 mio. flere overnatninger
i 2025 ift. 2015 svarende til en gennemsnitlig årlig vækst på 3,0 pct. Til sammenligning voksede turismen i resten af landet i 2018 med 1,5 pct.
De mange overnatninger bidrog til vækst og jobskabelse i kommunerne i regionen. Et foreløbigt estimat baseret på en fremskrivning af tidligere års resultater samt på en nøgletalsberegning indikerer, at de 11,7 mio. overnatninger svarer til en turismeøkonomisk omsætning på ca. 44,5 mia. kr., et offentligt provenu (skatter og afgifter) på ca. 17,3 mia. og
en beskæftigelseseffekt på i størrelsesordenen 52.000 årsværk.
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5. INDSATSER OG MILESTONES
I det følgende gives en opsummering på de indsatser og resultater, Wonderful Copenhagen har opnået i 2018 set i forhold til resultatkontraktens underliggende KPI’er.
5.1. GREATER COPENHAGEN
5.1.1 Greater Copenhagen
De overordnede mål og resultater er:
Tabel 2. Resultater
Udarbejde fælles
handlingsplan for turismesamarbejdet med
relevante parter og
igangsætte konkrete
indsatser inden for
denne

Arbejde for at indgå
en samarbejdsaftale
med Region Sjælland
om et mere formaliseret samarbejde
Arbejde for at indgå
samarbejdsaftaler
med flere visitorganisationer på Sjælland
(det forudsættes, at
fonden indgår aftale
med VINO i 2017)

Resultat 2018
Wonderful Copenhagen har sammen med de
sjællandske DMO’er ansøgt og fået bevilliget projektmidler fra Vækstforum Sjælland til et 3-årigt
projekt (2019-21). Projektet, hvor WOCO er projektejer, indeholder en række indsatser, herunder bidrag til udarbejdelsen af en Udviklingsplan for
Sjælland & Øerne. Udviklingsplanen, som er et
særskilt projekt og projektledes af DKNT med løbende koordinering og involvering af WOCO, skal
med udgangen af 2019 levere klare anbefalinger
til og igangsætte indsatser på tværs af Sjælland &
Øerne frem mod 2025. Projektpartnerne inkluderer
SydkystDanmark, Business Lolland-Falster, VisitVestsjælland, Dansk Kyst- og Naturturisme m.fl.
Region Sjælland er pr. 2019 afskåret fra at investere i turisme grundet lovændringer i 2018.

Mål 2018
Handlingsplan
udarbejdet;
indsatser
igangsat

Aftale
indgået

Projektaftale indgået jf. ovenstående.
Aftale indgået. Visitorganisationer er del af projektet og forpligtet sig i henhold hertil, jf. ovenstående. Særskilte bilaterale samarbejdsaftaler indgås som led i udmøntningen af projektet.

Aftaler
indgået

Generelt opleves god opbakning til Greater Copenhagen samarbejdet og Wonderful
Copenhagens indsats på området.
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Wonderful Copenhagen er i 2018, jf. ovenstående tabel, lykkedes med at samle turismeaktører på tværs af Sjælland samt Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark til et fælles turismeudviklingsprojekt, som har opnået 3-årig finansiering fra Vækstforum Sjælland
og som går i gang pr. 2019. Projektet indeholder en række forskellige indsatser, herunder
bidrag til udarbejdelsen af en Udviklingsplan for Sjælland og Øerne (særskilt projekt, som
projektledes af DKNT), og skaber grundlaget for et langsigtet og koordineret samarbejde
mellem aktørerne om turismefremmeindsatsen på Sjælland.
Sideløbende hermed har Wonderful Copenhagen videreført sine bilaterale samarbejder
med VisitNordsjælland og Dansk Kyst- og Naturturisme. I 2018 er der bl.a. etableret dialog
med aktørsammenslutningen af offentlig transport (DOT) om samarbejde om en forbedret rejseoplevelse med fokus på bedre servicedesign og synlighed af oplevelsestilbud
uden for København.
Endvidere er der arbejdet videre i den brede aktørkreds i Greater Copenhagen, hvor
Skåne er med og hvor Wonderful Copenhagen er lead på dansk side. I 2018 har der bl.a.
været afholdt en matchmaking event, Greater Day, mellem oplevelsesaktører og incoming-bureauer, ligesom der er gennemført analyser af mobilitet og bevægelsesmønstre og udarbejdet et nyt koncept for dagsture, der skal styrke sammenhængen mellem
oplevelser, både med henblik på logistik, fortælling og markedsføring.
Som en naturlig konsekvens af lovændringerne på turismeområdet, herunder beslutningen om at afskære regionerne fra at investere i turisme pr. 2019, har man måtte forlade
målsætningen fra begyndelsen af året om indgåelse af et generelt, formelt samarbejde
med Region Sjælland.
5.2. CONVENTION
5.2.1 Tiltrækning af internationale kongresser og møder
De overordnede mål og resultater er:
Tabel 3. Resultater for kongresområdet

292.835

Mål
2018
290.000

1,17 mia. (907,8 mio.)1
1620 (1634) 1
16.462

899
1.618
15.000

Resultat 2018
Kongresser: Antal vundne overnatninger
Kongresser: est. afledt omsætning (mio. kr.)
Kongresser: est. antal afledte fuldtidsjobs
Meetings & Incentives: Antal vundne overnatninger
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Meetings & Incentives: est. afledt omsætning
(mio. kr.)
Meetings & Incentives: est. antal afledte fuldtidsjobs
Partnertilfredshed (Meetingplace)
1

52,7 mio. kr. (45,1mio.
kr.) 1
73 (81) 1

41

4,4 / 5

Min. 4 /
5

74

VisitDenmark har i løbet af 2018, efter målene blev fastsat, offentliggjort nye, officielle tal for omsæt-

nings- og jobeffekten af kongres og mødeturismen. I skemaet ovenfor er resultaterne for 2018 både
angivet beregnet efter de nye, gældende tal og i parentes efter de ”gamle” tal – sidstnævnte aht
sammenligneligheden med de opstillede mål. Omregningsfaktorerne er:
Døgnforbrug for kongres: 4.010 DKK (indtil 2019 = 3.100 DKK)
Jobeffekt for kongres: 1,38 ÅV pr. 1 mio. i turismeomsætning (indtil 2019 = 1,8)
Døgnforbrug for M&I: 3.200 DKK (indtil 2019 = 2740 DKK).
Jobeffekt for M&I:1,38 ÅV pr. 1 mio. i turismeomsætning (indtil 2019 = 1,8)

Wonderful Copenhagens indsats for at tiltrække international kongres- og mødeturisme til
hovedstaden og Greater Copenhagen gennemføres i foreningen Meetingplace, hvor
mere end 120 partnere – der spænder over hele turismens værdikæde og hvoraf flere til
daglig er hinandens konkurrenter – er gået sammen om at samfinansiere en fælles, koordineret indsats.
2018 var et godt kongresår for København. Byen var vært for en række markante kongresser, herunder flere store medicinske kongresser samt verdens største kongres for intelligente transportsystemer ITS World Congres. Og Wonderful Copenhagen vandt 56 internationale kongresser til fremtidig afholdelse, som forventes at få over 70.500 deltagere, der
tilsammen vil lægge over 292.000 overnatninger i hovedstaden. Det betyder, at Wonderful Copenhagens indsats for at tiltrække internationale kongresser i 2018 iflg. de nyeste officielle beregningsmetoder repræsenterer en turismeøkonomisk omsætning på 1,17 mia.
kr. og en jobskabelse på 1.620 årsværk.
På mødeområdet har Wonderful Copenhagen i 2018 formidlet 450 leads på potentiel forretning til partnerne i netværket, svarende til 104.000 roomnights, hvilket er en fremgang i
forhold til året før. Det skyldes bl.a. mere målrettet fokus på større møder og key accounts
– specielt på marked UK, der forsat er det største mødemarked for hovedstaden. Af de
formidlede leads i løbet af året er 154 blevet rapporteret til M&I-teamet som vundne, hvilket svarer til i alt 16.462 roomnights med heraf afledt turismeøkonomisk omsætning på
52,7 mio. kr. og en jobskabelse på 73 årsværk.
Samlet set betyder det, at Wonderful Copenhagen i 2018 opfyldte alle sine mål på kongresområdet – og lidt til. Det gode resultat må bl.a. tilskrives en mangeårig og konsistent
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salgs- og relationsbearbejdning af internationale kunder og beslutningstagere samt flere
års udvikling i salg og markedsføring af kongresproduktet København, hvor Meetingplace-samarbejdet og City of Congresses-projektet, etableret i 2009, har været centrale
elementer. Samtidig har den nyligt etablerede ’Copenhagen Congress Development
Programme’ yderligere styrket hovedstaden som kongresdestination i den internationale
konkurrence.
Wonderful Copenhagen huser som repræsentant for den stærkeste erhvervsturismeregion i landet også sekretariatet for det nationale udviklingsselskab for dansk erhvervs- og
mødeturisme, MeetDenmark. Ud over den løbende indsats for at fremme erhvervs- og
mødeturismen på tværs af landet, har MeetDenmark i 2018 bl.a. bidraget til analysen
’Mødemarkedets økonomiske betydning i Danmark’.
5.2.2 Tiltrækning af internationale sport- og kulturevents
De overordnede mål og resultater er:
Tabel 4. Resultater for sport- og kulturevents
Sport- og kulturevents: Antal overnatninger
Sport- og kulturevents: est. afledt omsætning (mio. kr.)
Sport- og kulturevents: est. antal afledte fuldtidsjobs

Resultat 2018
116.000
180
222

Mål 2018
30.000
49,8
60

Hvert år byder Wonderful Copenhagen i tæt samarbejde med en række partnere, herunder Sport Event Denmark, på værtskabet af internationale sport- og kulturevents, som er
med til at brande regionen, skabe forretning for erhvervslivet, og oplevelser for tilrejsende
og borgere.
I 2018 har Wonderful Copenhagen medvirket til at vinde VM Gymnastik 2021 og VM Badminton 2023, samt LGBTQ-begivenheden EuroGames, der afvikles i forbindelse med
WorldPride 2021. København blev desuden i 2018 rangeret som den 8. bedste eventdestination i verden på Sportcals globale liste. Med afledte effekter på over 116.000 room
nights, 180 mio. kr. i estimeret turismeøkonomisk omsætning, og 222 årsværk, overgår
event-indsatsen markant årets målsætning.
Det skal bemærkes, at Københavns Kommune i 2018, med virkning fra 2019, besluttede at
halvere bevillingen til Wonderful Copenhagens indsats for at tiltrække mv. internationale
mega-events til hovedstaden, hvilket alt andet lige må forventes at få konsekvenser for
det fremadrettede aktivitetsniveau.
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5.3 CRUISE
5.3.1 Krydstogt
De overordnede mål og resultater er:
Tabel 5. Resultater for krydstogtområdet
Antal krydstogtpassagerer i Region Hovedstaden
- Est. afledt turismeøkonomisk omsætning (mio. kr.)
- Est. antal afledte fuldtidsjobs
Antal krydstogtpassagerer i Danmark
Antal krydstogtpassagerer i Østersøen (passenger
movements)
Antal turnarounds i København
Antal medlemmer i Cruise Copenhagen Network
Partnertilfredshed

Resultat 2018
895.177
792
1.519
1.098.234
5.412.890

Mål 2018
900.000
831
1.593
1.080.000
4.480.000

158
60
4,4 / 5

150
58
Min. 4 / 5

Wonderful Copenhagens indsats for at tiltrække krydstogtskibe er forankret i netværkene
Cruise Copenhagen Network og Cruise Baltic. Cruise Copenhagen Network repræsenterer
9 danske krydstogtdestinationer over hele landet og samler 60 partnere – attraktioner, hoteller, transportvirksomheder, bureauer, lufthavn mm. – mens Cruise Baltic samler 29 partnere fra destinationerne i Østersøregionen.
2018 blev et godt år for krydstogtturismen med et rekordhøjt antal krydstogtgæster i både
København og Danmark. Med 868.000 krydstogtgæster er det fortsat hovedstaden, der
fører feltet an, men provinshavnene følger godt med. Næsten hver femte krydstogtgæst
besøgte i 2018 en provinshavn, hvilket er en ny rekord.
Hovedstadsregionen modtog i 2018 samlet godt 895.000 krydstogtpassagerer, hvilket bidrog med en turismeøkonomisk omsætning på 792 mio. kr. og en jobeffekt på 1.593 årsværk. Det ligger på niveau med årets mål, og både det samlede antal passager i Danmark
og omkring Østersøen, samt medlemsantallet og medlemstilfredsheden med Cruise Copenhagen-netværket oversteg årets målsætninger.
Både Cruise Copenhagen Network og i Cruise Baltic har stort fokus på at udvikle krydstogtbranchen i bæredygtig retning. Cruise Copenhagen har i 2018 besluttet en ny strategi og
sat kurs mod bæredygtig krydstogtturisme. Cruise Baltic har i 2018, sammen med partnerne
i Østersøregionen, udviklet et bæredygtighedsmanifest, Cruise Baltic Sustainability Manifesto, som forventes offentliggjort i første halvdel af 2019. På grund af de miljøkrav, der er
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til skibe i Østersøen, som er de strengeste i verden, har krydstogtskibene i Østersøen, og
dermed i Danmark, reduceret deres svovludledning med 90 pct. siden 2015.
Sideløbende med arbejdet for at fremme en mere bæredygtig krydstogtturisme, er der i
begge netværk arbejdet målrettet på at markedsføre krydstogtproduktet i Danmark og
omkring Østersøen internationalt. Bl.a. er afholdt over 150 salgsmøder med de vigtigste rederier i verden samt med turoperatører og rejseagenter; ligesom der er afholdt produktkendskabsture (fam-trips), hvor repræsentanter for udvalgte rederier har været på besøg
til danske destinationer.
CruiseCopenhagen modtog i 2018 stor anerkendelse i form af MARIA-prisen (Marketing
Award for Raising International Awareness) som årligt uddeles af HORESTA til en organisation, der har gjort en ekstraordinær indsats for at markedsføre Danmark i udlandet. Prisen
blev begrundet med, at CruiseCopenhagen betragtes som en af Danmarks største turismesucceser.
5.4. COMMUNICATION
5.4.1 Internationale medier og rejseoperatører (travel trade)
Wonderful Copenhagen markedsfører hovedstaden internationalt på prioriterede markeder over for målgrupper, der matcher destinationen. Markedsføringen sker i samarbejde
med en lang række lokale og internationale partnere og i koordination med VisitDenmark.
De overordnede mål og resultater er:
Tabel 6. Resultater for medier og rejseoperatører
Gennemførte større presseture med A-medier i prioriterede markeder med positiv redaktionel dækning
Antal ansatte i internationale rejsebureauer, der i 2018
gennemfører WOCO’s online certificering vedr. København og Greater Cph som rejsedestination

Resultat 2018
20

Mål 2018
5-7

673

500

Et vigtigt element i markedsføringen er bearbejdning af internationale medier og influencers, hvilket typisk sker i tæt samarbejde med VisitDenmarks markedskontorer. I 2018 har
mere end 220 internationale journalister været på besøg i Greater Copenhagen, bl.a. fra
medier som Bloomberg Media, The Guardian, The Economist og National Georgraphic og
selvfølgelig Lonely Planet, der udnævnte København til at være Nr.1 på deres ”Best in Travel” liste for 2019. Samtidig havde regionen besøg af flere internationale influencers, bl.a.
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indiske ’Nas Daily’, hvis video-fortællinger om København har opnået over 24 mio. visninger, og den kinesiske stjerne-skuespillerinde Chen Shu, hvis besøg alene har resulteret i en
anslået presseværdi på 84,5 million DKK.
Sideløbende med indsatsen for at skabe synlighed i digitale og trykte medier, arbejder
Wonderful Copenhagen på at udvikle Greater Copenhagens position på prioriterede markeder gennem bearbejdning af turoperatører og rejseagenter. Målet med indsatsen er at
optimere de led, der skal sælge Greater Copenhagen som destination til slutbrugerne og
indbefatter en lang række aktiviteter, herunder messedeltagelser, fam-trips, salgsmøder og
presseture. I 2018 er bl.a. gennemført en konference om det indiske marked målrettet den
danske rejsebranche, ligesom over 670 ansatte i internationale rejsebureauer er blevet certificeret i at sælge hovedstaden som rejsedestination.
5.4.2 365-dages digital destinationsmarkedsføring
De overordnede mål og resultater er:
Tabel 7. Resultater for medier og rejseoperatører
Procentvis tilvækst i følgere på Facebook og Instagram pr. år.
Årlig vækst i engagement (delinger, kommentarer, likes mv.) fra personer på sociale medier (pct.)
Chinavia: Antal sidevisninger / eksponeringer til kinesiske forbrugere på websites og sociale medier (mio.)

Resultat 2018
33 %

Mål 2018
20

10%

15

24,26 mio. eksponeringer

20

Wonderful Copenhagen markedsfører hovedstaden internationalt 365-dage om året gennem kampagner på digitale medier mv. Markedsføringen sker i tæt koordination med VisitDenmark og i samarbejde med en række partnere, udspringer af Wonderful Copenhagens nære kendskab til destinationen og dens aktører, og afspejler Wonderful Copenhagens kernefortællinger om Danmarks hovedstad.
Wonderful Copenhagen øgede i 2018 antallet af følgere på Facebook og Instagram med
33%. Desuden fik markedsføringen et ekstra tryk med afsæt i Lonely Planets udnævnelse af
København som ”Best in Travel 2019”. For at udnytte den unikke position optimalt iværksatte Wonderful Copenhagen og VisitDenmark i den forbindelse sammen nye kampagner
i samarbejde med en række partnere, bl.a. SAS og Expedia.
I regi af projektet Chinavia bearbejder Wonderful Copenhagen Kina, der er verdens største
udrejsemarked. Ud over bearbejdning af traditionelle medier, influencers og rejseudbydere
i Kina, driver Wonderful Copenhagen en kinesisk version af turistsitet VisitCopenhagen og
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hovedstadens officielle profil på det kinesiske sociale medie Weibo, som i 2018 til sammen
har opnået over 24 mio. eksponeringer.
Væksten i engagements på sociale medier levede med 10% ikke helt op til årets målsætning. Dette skal ses i lyset af, at Facebook i 2018 ændrede sin algoritme, så brugere i højere
grad bliver eksponeret for indhold fra venner og familie på bekostning af indhold fra virksomheder. Det har ramt hele branchen, som samlet set har oplevet et fald i engagement
på 50% de sidste 18 mdr. (målt i august 2018).
5.4.3 Copenhagen Card
De overordnede mål og resultater er:
Tabel 8. Resultater for Copenhagen Card
Antal besøg på Copenhagen Card’s attraktioner og
kulturinstitutioner
Antal kortdøgn
Kundetilfredshed (trustpilot score)

Resultat 2018
1.268.140

Mål 2018
970.000

584.976
9,4 / 10

455.000
9 / 10

Copenhagen Card er hovedstadsområdets oplevelseskort, som giver adgang til mere end
80 museer og attraktioner samt fri transport med bus, tog og metro.
I 2018 genererede Copenhagen Card over 1,2 mio. besøg hos partnerne i kortet, hvilket er
ny rekord. Brugertilfredsheden med kortet var ligeledes høj med en score på 9,4 ud af 10
mulige på Trustpilot. Kortet opfyldte dermed årets mål.
Med henblik på at sikre at produktet bliver ved med at være attraktivt og konkurrencedygtigt, er i 2018 godkendt en ny forretningsstrategi for kortet for perioden 2019-21, og som led
heri vil der i 2019 blive lanceret en ny, digital udgave af kortet, som både vil blive et attraktivt produkt for brugerne, og som samtidig vil give ny vigtig viden til kortets partnere om
gæsternes besøgsmønstre og præferencer mv.
Copenhagen Card er økonomisk selvbærende og der indgår hverken offentlige midler til
drift, udvikling eller administration af kortet.
5.4.4 Rutetiltrækning (Greater Copenhagen Connected)
De overordnede mål og resultater er:
Tabel 9. Resultater for rutetiltrækning
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Estimeret turismeøkonomisk omsætning i 2018 i mio.
kr. (opgjort som effekten i 2018 af ruter etableret i resultatkontraktperioden 2015-18)
Vækst i antal overnatninger fra ikke-europæiske markeder (pct.)

Resultat 2018
736

Mål 2018
600

6,5

Min. 10

Nye flyruter er afgørende for at udvikle den internationale turisme i Danmark og for at sikre
erhvervslivet adgang til eksportmarkeder mv. Derfor eksekveres en del af Wonderful Copenhagens destinationsmarkedsføring i sammenhæng med indsatsen for at udvikle nye
flyruter i regi af ruteudviklingsprogrammet Greater Copenhagen Connected, som er forankret i Wonderful Copenhagen.
I 2018 har Wonderful Copenhagen medvirket til etableringen af 4 nye ruter og ruteudvidelser til Kina (Cathay Pacific, Hongkong, Air China, Beijing, SAS, Hongkong og Sichuan Airlines,
Chengdu). På baggrund af den nye nationale luftfartsstrategi, har QVARTZ gennemført en
evaluering af programmet. Evalueringen har bl.a. medført, at programmet nu arbejder for
at tiltrække interkontinentale ruter og ruteudvidelser. Herudover er der implementeret en
ny ruteevalueringsmodel, som i højere grad afspejler værdiangivelserne i den nationale
luftfartsstrategi.
Antallet af turistovernatninger fra ikke-europæiske markeder i hovedstadsregionen er i 2018
vokset med 6,5 %, hvilket er under årets målsætning.
5.5. DEVELOPMENT
5.5.1 Øget værdiskabelse
De overordnede mål og resultater er:
Tabel 10. Resultater for øget værdiskabelse

Udvikle nye metoder til at måle øget værdiskabelse ved turismen, herunder afdække, afprøve og validere nye datakilder
og nye metodiske værktøjer til at måle effekten af turismerelaterede tiltag inden for events og kultur, kongresser, markedsføring.
Skabe nye strategiske partnerskaber for Wonderful Copenhagen med nye og eksisterende aktører i turismeerhvervet, og
hvor relevant også uden for turismeerhvervet.
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Wonderful Copenhagen har som en af sine strategiske hovedprioriteter at få mere ud af
turismen – både forstået som at øge forbruget hos den enkelte turist, og dermed de positive
afledte effekter i form af jobs, skatteindtægter mv., og forstået som at øge effekterne i
geografi og ud over den traditionelle turismebranche mv. Et vigtigt fundament for at det
kan lykkes er ny viden om turisternes adfærd og præferencer mv., og nye partnerskaber
både inden for og uden for turismeerhvervet.
Wonderful Copenhagen har i 2018 gennemført en række analyser mv., der bidrager til at
skabe ny viden om turismen og turismens værdiskabelse. Bl.a. er gennemført / igangsat
klyngeanalyse på baggrund af CPH Card-data mhp. kortlægning af mønstre i attraktionsbesøg og på sigt understøttelse af fortællinger og samarbejder i klyngerne; indsamling og
kortlægning af bevægelsesmønstre under musikfestivalerne Distortion og Copenhell; kortlægning af besøgendes bevægelsesmønstre i Greater Copenhagen via aktivitet på sociale medier; samt effektmålingsanalyse med fokus på events’ indflydelse på social forandring i forbindelse med afholdelse af CPH DOX mv.
Wonderful Copenhagen har desuden i 2018 taget initiativ til en række nye samarbejder og
partnerskaber inden for dansk turisme mv. Følgende eksempler kan nævnes: Nyt samarbejde i regi af Chinavia med WeChat, Kinas største sociale medieplatform; nye partnerskaber i regi af TourismX (8 i Region Hovedstaden, 15 i alt) med bl.a. LuggageHero, Motes, MTBtours m.fl. 7 i Region Sjælland med bl.a. Den Grønne Port, Dansk Tang, Vesterhavegaarden
Vingård; nye samarbejder som led i AI-initiativ etableret (herunder Alexandra Instituttet,
Nordic AI), samt strategisk samarbejde med Techfestival indgået om at skabe målrettet
indhold til bestemte gæstesegmenter; nye samarbejder i regi af kulturturisme med Airbnb
Superhost Community, Google Arts & Culture, samt Thorvaldsens Museum og Nationalmuseet.
5.5.2 Tiltrækning af kinesiske turister (Chinavia)
De overordnede mål og resultater er:
Tabel 11. Resultater for Chinavia
Vækst i kinesiske overnatninger (pct.)
Kina-klar brugertilfredshed
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Kina er verdens største outbound-marked og udgjorde i 2018 det 10. største internationale
marked for hovedstadsregionen. Wonderful Copenhagen arbejder i regi af Chinavia-projektet (Chinavia Plus og Greater Chinavia) med at gøre hovedstadsregionen synlig og konkurrencedygtig i den internationale konkurrence om de kinesiske turister.
I 2018 bidrog Chinavia-projektet i samspil med Københavns Kommune både med projektledelse og eksekvering af aktiviteter i forbindelse med den profilerede designevent Beijing
Design Week, hvor København var medvært. Chinavia udviklede i samarbejde med VisitDenmarks kinesiske kontor en stand i den samlede københavnske udstilling, samt organiserede danske kunstværker i Beijing, salgs- og medieevents, ligesom Wonderful Copenhagen
under Beijing Design Week også var projektleder og vært for stor partnermiddag med deltagelse af bl.a. Kronprins Frederik.
Chinavia-projektet opnåede i 2018 en øget synlighed på den kinesiske sociale medieplatform Weibo – fra ca. 18,5 mio. eksponeringer i 2017 til ca. 24,3 mio. eksponeringer i 2018.
Desuden har Chinavia-projektet i perioden etableret en profil på WeChat, Kinas største sociale medieplatform, som skal udfoldes i 2019.
I regi af Chinavia-projektet gennemføres desuden kulturtræningskurser og kinaklar rådgivning, og her har den gennemsnitlige tilfredshed blandt deltagerne i 2018 været 4,4 på en
5- punkts-skala. Wonderful Copenhagen har således indfriet målsætningerne for indsatsen
på det kinesiske marked i 2018, hvad angår partnertilfredsheden.
Antallet af kinesiske overnatninger voksede i 2018 med 5,6 pct. i Region Hovedstaden.
Det er markant højere end væksten i resten af Danmark (- 7,3%) – men matcher ikke helt
det ambitiøse mål om 8 pct. vækst, der blev sat i 2017 efter en periode med meget høj
vækst. Både Oslo (2,5), Stockholm (5,4) og Helsinki (-2,6) har alle i 2018 haft lavere vækstrater end Region Hovedstaden.
5.5.3 Nationalt samarbejde om Dansk storbyturisme
De overordnede mål og resultater er:
Tabel 12. Resultater for Dansk storbyturisme
Resultat 2018
Dele relevant viden om storbyturister

Der er i 2018 afholdt 4 styregruppemøder, hvor de fire
byer deler konkrete turismerelaterede udfordringer,
samt fremadrettede perspektiv på turismeudviklingen.
I Q1mødtes Dansk Storbyturisme med VDK ift. status på
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Samarbejde om
ruteudvikling i regi
af Global Connected samt LinkedDK
Afsøge grundlag
for fælles finansiering

datalake-projektet. Storbyerne har siden delt viden og
dialog om nye datakilder med eksempelvis teleselskaberne.
DKNT har pr. 2019 overtaget projektledelsen af VestDanmark Connected. LinkedDK-tanken videreføres
ikke.

2018 har været præget af de væsentlige omstruktureringer i dansk turisme og fælles ansøgninger har således ikke været prioritet for storbyerne i 2018. Der er dog
igangsat proces for ny storby-strategi, der færdiggøres i
2019 mhp. at identificere konkrete fyrtårnsprojekter.
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Delvist
gennemført
Gennemført

2018 har været påvirket af omstruktureringerne i dansk turisme og en løbende afklaring
mellem parterne ift. eventuelle konsekvenser og muligheder som følge heraf. Det har således også været vanskeligt at sikre projektfinansiering til igangsættelse af nye initiativer i
særligt sidste halvdel af 2018, hvor nye projektmidler fremadrettet skal findes andetsteds
end eksempelvis regionerne.
Dialog om fremadrettet samarbejde er dog fortsat fokuseret på kerneområderne: kulturturisme, data/smart turismeudvikling og Kina. Det er aftalt på sidste møde i 2018, at der med
start 2019 igangsættes ny strategiproces for samarbejdet.
5.5.4 Regional satsning på kulturturisme
De overordnede mål og resultater er:
Tabel 13. Resultater for kulturturisme
Andelen af deltagende partnere placeret uden for
København (pct.)
Partnertilfredshed
Samtlige deltagende partnere skal have implementeret nye kommunikationsværktøjer målrettet den internationale turist
1 Udarbejdet

Resultat 2018
35

Mål 2018
Min. 30

4,741
Samtlige

4/5
Samtlige

I forbindelse med slutevaluering af projektet.

Udviklingsprojektet Tourism+Culture Lab styrker hovedstadsregionens markedsposition som
kulturdestination gennem rådgivning og gennemførsel af innovationsprojekter sammen
med kulturinstitutioner og kommuner.
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Der er primo 2019 gennemført en ekstern evaluering ifm. afslutningen på den 3-årige projektperiode (Seismonaut, januar 2019). Heri er konklusionen bl.a., at ”Projektet Tourism+Culture Lab har overordnet set været et yderst succesfuldt projekt, der både har forankret viden og udviklet nye produkter, samt redskaber til og for de involverede kulturinstitutioner og kommuner.”
I 2018 er der i projektet gennemført 25 eksperimenter samt udviklet en ny analyse om det
kommercielle potentiale i internationale gæster hos kulturinstitutionerne. Der er indgået
internationale partnerskaber med Airbnb og Google Arts & Culture, som bidrager til synliggørelse af hovedstadens kulturtilbud internationalt. Og der er udviklet produkter med
ny teknologi i form af både Virtual Reality på M/S Museet for Søfart og chatbot på Nationalmuseet. Arbejdermuseet har som eksempel oplevet en vækst i antallet af internationale gæster på 38% i antallet af internationale gæster fra efteråret 2017 til efteråret 2018
på baggrund af internationaliseringstiltag gennemført i forbindelse med projektet.
5.6. TVÆRGÅENDE AKTIVITETER / ANALYSE OG STABSFUNKTIONER
5.6.1 Administration og IT
Wonderful Copenhagen har siden 2015 organiseret sine back office funktioner i et fælles
Shared Service Center sammen med Copenhagen Capacity og Greater Copenhagen
Commitee. Målet er at reducere omkostninger og at øge kompetencen og robustheden i
virksomhederne.
Centret ledes af én CFO (med reference til den adm. dir. i Wonderful Copenhagen) og har
16 fuldtidsstillinger, som servicerer 178 headcounts med IT, HR, kantine og kontordrift og
udarbejder 12 årsregnskaber/erklæringer og 14 projektregnskaber.
I 2018 har der været fortsat fokus på effektiviseringer og forbedringer gennem samkørsel af
IT og administration, og det er lykkedes at nedbringe de samlede omkostninger ift. året
forinden. Shared Service Center har i 2018 ud over den daglige drift bl.a. haft fokus på
implementering af GDPR-forordningen i de tre organisationer, samt implementering af nyt
ERPsystem, nyt system til håndtering af udlægsafregning, og nyt CRM-system.
5.6.2 Udvikling og analyse
Wonderful Copenhagen har i 2018 gennemført en række udviklings- og analyseopgaver,
hvoraf flere allerede er omtalt i ovenstående. Af særligt nævneværdige projekter i 2018
skal desuden fremhæves analyseprojektet 10XCopenhagen, som gennem en række delanalyser har skabt nyt vidensgrundlag om turismeudviklingen i København. Analyserne
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danner grundlag for en række langsigtede anbefalinger til, hvordan København kan løfte
sig ind i en ny internationale turismeliga frem mod 2030 samt udvikling af en ny contentstrategi, der ventes færdiggjort i 2019, og vil samtidig udmønte sig i. Der vil i 2019 være fokus
på opstart af nye partnerskaber og projekter på dette grundlag.
I regi af det store EU-finansierede projekt TourismX, som Wonderful Copenhagen projektleder sammen med DKNT, er indledt en række nye samarbejde med startups inden for turismesektoren. I foråret 2018 gennemførtes åbne auditions for startups i hele landet og på
den baggrund blev udvalgt startups med potentiale for at indgå i innovationsforløb, der
udvikler og tester nye turismerelaterede services, oplevelser og forretningsmodeller.
På baggrund af brugerundersøgelse af Copenhagen Card blev potentialet for et digitalt
kort afdækket og valideret. På denne baggrund er udviklingen af en Copenhagen Card
app, som indeholder et digitalt kort igangsat.
5.6.3. Copenhagen Goodwill Ambassador Corps
Copenhagen Goodwill Ambassadors består af over 50 danske erhvervsledere, iværksættere, kulturfrontløbere, brandingeksperter og offentlige meningsdannere bosat i mere end
25 lande – som frivilligt arbejder for at fremme regionens og danske interesser globalt.
I 2018 samlede Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity de internationale
Goodwill Ambassadører i København til årsmøde med fokus på at opdatere Goodwill Ambassadørerne på strategier og prioriteter for København, samt at møde relevante stakeholders. Arrangementet havde bl.a. deltagelse af statsministeren, undervisningsministeren
og protektor HKH Prins Joachim. Desuden har korpset i 2018 været initiativtager til nedsættelsen af en ny taskforce, der skal se på, hvordan Danmark kan styrke båndet til danskere
i udlandet og drage nytte af deres internationale netværk. Taskforcen har Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand for Carlsbergfondet og Carlsberg A/S, i spidsen, og fremlagde sine anbefalinger i første kvartal af 2019.
GWA-setup’et er i løbet af de seneste år blevet professionaliseret. Der er blevet nedsat en
bestyrelse, korpset er blevet slanket i antal, og nye profiler med erfaring og metværk er
kommet til. Senest er korpset ved årsskiftet 2018/19 udvidet med bl.a. Soulaima Gourani
(keynote speaker og forfatter mv, USA) og Katja Iversen (president/CEO, Women Deliver,
USA).
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5.6.2 Serviceløft i turistbranchen (NICE)
NICE står for New Innovative Customer Experiences. 2018 var sidste år i NICE-projektet og
projektets afrapportering og regnskab blev godkendt af Region Hovedstaden i januar
2019. Projektet indgik i den resultatkontrakt, Region Hovedstaden og Wonderful Copenhagen indgik for perioden 2015-17.
NICE-projektet havde til formål at bidrage til at højne serviceniveauet i dansk turisme. Bag
projektet var en bred partnerkreds med deltagelse af arbejdsmarkedets parter, myndigheder, uddannelsesinstitutioner, destinationer og virksomheder.
I 2018 er der gennemført (yderligere) eksperimenter sammen med en lang række virksomheder samt udviklet metoder, som branchens virksomheder fremadrettet kan anvende til
at skabe oplevelser sammen med gæsterne og efterfølgende måle på disse. Endvidere er
der afholdt en større afsluttende konference (NICE LIVE 2018) med deltagelse af 250 personer fra et tværsnit af turismens værdikæde.
Der er udarbejdet en ekstern slutevaluering af konsulenthuset PLUSS. Her fremgår det bl.a.,
at nogle af projektets hovedresultater er opbygning af netværk på tværs af organisationer,
virksomheder og uddannelsesinstitutioner i turismens værdikæde samt ændring af studieordninger og uddannelsesplaner.

Der henvises i øvrigt til Wonderful Copenhagens årsrapport, der er offentliggjort på fondens
hjemmeside https://www.visitcopenhagen.dk/da
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Center for Økonomi
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Ny Retspsykiatri Sct. Hans - Kvartalsrapport
2.. kvartalCenter
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1. Indledning
Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte kvalitetsfondsprojekter
udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til regionsrådene,
som også danner grundlag for Sundheds- og Ældreministeriets opfølgning.
Kvartalsrapporteringen skal således give et samlet overblik over udvikling i
økonomi, fremdrift, risici og resultater for det kvalitetsfondsstøttede byggeri.
Sundheds- og Ældreministeriet godkendte den 6. december 2017
udbetalingsanmodningen for Ny Retspsykiatri Sct. Hans.
Efter udbetaling fra kvalitetsfonden afrapporteres kvartalsvis til regionsrådet
og til Sundheds- og Ældreministeriet efter fast koncept.
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2. Ledelseserklæring

Ledelsen i Region Hovedstaden fremsender hermed kvartalsrapportering pr.
30. juni 2019 for Region Hovedstadens igangværende
Kvalitetsfondsprojekter (Nyt Hospital Herlev, Det Nye Rigshospital, Nyt
Hospital Bispebjerg, Ny Retspsykiatri Sct. Hans, Nyt Hospital Hvidovre samt
Nyt Hospital Nordsjælland) der alle har modtaget godkendelse af
udbetalingsanmodning fra Sundheds- og Ældreministeriet.
Kvartalsrapporteringen er baseret på kvartalsrapporteringen for de enkelte
kvalitetsfondsprojekter som regionsrådet har behandlet på regionsrådsmødet
den 24. september 2019.
Ledelsen kan efter bedste overbevisning erklære, at:
• det enkelte projekts kvartalsrapportering giver et retvisende billede af
økonomi, fremdrift og risiko vedrørende de igangværende
anlægsprojekter finansieret ved kvalitetsfondsmidler
• kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af regionens
deponeringsgrundlag vedrørende anlægsprojekterne med
kvalitetsfondsfinansiering - og de dertil knyttede deponeringer pr.
udgangen af kvartalet
• såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er
administreret i overensstemmelse med gældende administrative
regler
• såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er
administreret under iagttagelse af skyldige økonomiske hensyn
Kommentarer til eventuelle forbehold og supplerende oplysninger fra
revisionen vedr. projekterne fremgår af afsnit 3 i det enkelte projekts
kvartalsrapportering.

Hillerød, september 2019

Sophie Hæstorp Andersen
Regionsrådsformand

Jens Gordon Clausen
Koncerndirektør
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3. Revisionserklæring
Den uafhængige revisors erklæring omfatter det økonomiske forbrug for det
kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Ny Retspsykiatri Sct. Hans for
perioden 1. april 2019 til 30. juni 2019. Endvidere omfatter revisors
erklæring deponeringsgrundlaget pr. 30. juni 2019 for samtlige af regionens
kvalitetsfondsfinansierede projekter.
Region Hovedstadens eksterne revision BDO har gennemgået kvartalsrapporten, og har den 2. september 2019 fremsendt udkast til
revisorerklæring for Ny Retspsykiatri Sct. Hans, der såfremt
kvartalsrapporten godkendes af regionsrådet i sin nuværende form, vil blive
fremsendt til Sundheds- og Ældreministeriet.
Erklæringen er alene udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels
anlægsprojektets økonomiske forbrug og byggeriets fremdrift, herunder
forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil.
Uddrag af revisorerklæring vedr. Ny Retspsykiatri Sct. Hans:
Konklusion med forbehold
”Denne konklusion skal læses under hensyntagen til formålet med
kvartalsrapporteringen, som redegjort for i erklæringens indledende afsnit,
samt på grundlag af forståelsen af begrebet ”Projektets fremdrift og risici”,
som der er redegjort for i erklæringens indledende afsnit.”
Projektets økonomiske forbrug og fremdrift
”Det er vores opfattelse, at kvartalsrapporteringen for perioden 1. april
2019 til 30. juni 2019 (2. kvartal 2019), i alle væsentlige henseender er
udarbejdet i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet
bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at
kvartalsrapporteringens oplysninger om den økonomiske fremdrift, herunder
de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug
(budget) ikke er opgjort i overensstemmelse med
Regnskabsbestemmelserne.”
Fremhævelse af forhold vedrørende begrænsning i anvendelse
Regionen har i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne medtaget
budgettal som sammenligningstal i kvartalsrapporteringen. Budgettallene
har ikke været underlagt revision.
Revisionserklæringen fremgår i sin helhed af bilag til mødesagen.
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4. Overblik
Den overordnede vurdering er, at Ny Retspsykiatri Sct. Hans har den
fornødne fremdrift.

4.1 Status for Ny Retspsykiatri Sct. Hans pr. 2. kvartal 2019
Kvalitetsfondsbyggeriet på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde omfatter
opførelse af en ny retspsykiatrisk afdeling på hjørnet af Boserupvej og
Lindegårdsparken på Sct. Hans Øst i Roskilde. Nybyggeriet er på ca. 21.000
m2 med 126 retspsykiatriske sengepladser fordelt på fire sengeenheder med
alle dertil hørende støttefunktioner, sikkerhedsforanstaltninger, tekniske
faciliteter, personalefaciliteter, kontorer, besøgsfaciliteter samt både
indendørs og udendørsaktiviteter. De 126 sengepladser indrettes som
enestuer med eget toilet og bad.
Den nye retspsykiatriske afdeling tager afsæt i Region Hovedstadens
Psykiatris visioner for fremtidens psykiatri, hvor patienten er i centrum. De
kommende fysiske rammer er stimulerende og motiverende for patienter og
personale, og det er hensigten at de nye rammer understøtter tilbud, der
imødekommer patientens individuelle behov og samtidig karakteren af den
retslige foranstaltning. Af patientrettede aktivitetstilbud kan nævnes et
multi/musik rum, et kulturtorv, erhvervsterapi, mulitihal og terapibassin samt
en udendørs aktivitetshave.
Der er fokus på at anvende de mest optimale tekniske løsninger i forhold til
personsikring af personalet, og den ydre sikringsperimeter, som er en
betingelse for retspsykiatrisk byggeri, opnås ved bygningskroppene og
havemuren i aktivitetshaven uden at signalere indhegning mod omgivelserne.
Projektet har et samlet budget på 566 mio. kr. (pl-09), hvoraf 16 mio. kr.
udgør låneoptaget fra energilånepuljen til at opfylde bygningsklasse 2020.
Totalrådgiver på projektet er KHR arkitekter A/S med Rubow Arkitekter
A/S, Oluf Jørgensen A/S Rådgivende Ingeniører, Spangenberg & Madsen
Rådgivende Ingeniører A/S og Opland Aps Landskabsarkitekter mdl. som
underrådgivere.

Tidsplan
Byggeriet blev igangsat i foråret 2018 og forventes afleveret primo 2021
med forventet ibrugtagning af patienter medio 2021.
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I forhold til den oprindelige tidsplan, vil projektet samlet have en forsinkelse
på ca. 3 ½ år. Forsinkelsen skyldes først og fremmest langstrakte
forhandlinger med Roskilde Kommune om lokalplansindhold, der har
medført en forsinkelse på 2½ år. Den resterende forsinkelse på et år relaterer
sig til afrundingen af dispositionsforslag, forlænget granskning af
hovedprojekt, herunder indarbejdelse af krav, som kommunen har stillet til
projektet. Det har endvidere været væsentligt for projektet, at der i
udbudsfasen har været tilstrækkelig tid til at verificere modtagne tilbud med
henblik på, at identificere eventuelle fejlberegninger i tilbuddene.
Ved udgangen af andet kvartal 2019 kan det konstateres, at råhusarbejder
følger tidsplanen, og at de to delområder Sengeenhed 01 (SE01) og SE04, der
er foran udbudstidsplanen, er frigivet til projektet. Dette har bevirket at
lukningsentreprise er i gang på SE01 og SE04, og murerentreprise er igang
på SE01. Der er forventning om, at SE 03 og SE 04 ligeledes vil kunne have
tidligere opstart på lukning, hvorimod SE 02 forventes at følge oprindelig
tidsplan på grund af denne enheds kompleksitet ifm. multisal. Det første
sengeafsnit i SE01 er lukket, og teknikentrepriser og komplettering er startet
op i dette afsnit.

Gennemført udbud
Projektet blev udbudt i 16 fagentrepriser, og licitationsresultatet blev
modtaget i sensommeren 2017. Efterfølgende blev der afholdt forhandling og
mængdeverificering med de vindende entreprenører, hvorefter at allonger til
entreprisekontrakter blev underskrevet medio januar 2018.
Det samlede entrepriseresultat lå under det forventede entreprisebudget, og
det overskydende beløb er blevet anvendt til styrkelse af øvrige budgetposter,
herunder projektets reserver.
Der udestår afklaringer i forbindelse med råjord, hvorimod omfanget af VVS
hulboringer og en spjældtype i forbindelse med ventilationsentreprisen er
blevet afklaret og handlet af med de respektive entreprenører. Vedr. råjord er
den igangværende syns- og skønssag foranlediget af uenighed mellem
råhusentreprenør og dennes underentreprenør i proces, og en afklaring af
dette punkt forventes i løbet af tredje kvartal 2019.
MOE A/S varetager byggeledelsen på projektet. Der er stor fokus på at
fastsætte og til stadighed fastholde rammerne for den samlede styring af de
16 fagentrepriser. Byggeledelsen har gennemført en møderække med
samtlige entreprenører, hvor blandt andet rammerne for fremtidigt
samarbejde er drøftet. Der er ligeledes afholdt opstartsmøder med de
entreprenører, der på nuværende tidspunkt har aktiviteter på byggepladsen.

8

Møde i Forretningsudvalget d. 08-10-2019

Ny Retspsykiatri Sct. Hans – Sct. Hans kvartalsrapport 2. kvt. 2019

Punkt nr. 5 - Meddelelse - Forkert bilag i sag om 2. kvartalsrapport 2019 for Ny
Retspsykiatri Sct. Hans
Bilag 1 - Side -9 af 23
Aktiviteter på byggegrund
Der er fortsat stort fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø og samarbejdet med
Arbejdstilsynet er velfungerende. Råhusentreprenøren er fortsat
igangværende på pladsen, hvor ledningsarbejder i jord vil fortsætte videre
frem i tredje kvartal 2019, hvor ledningsarbejder i aktivitetshave vil blive
udført. VVS-, ventilation-, lukning- og murerentrepriserne er igangværende
og kompletteringsentreprisen er under opstart med indledende arbejder.
El- sikring- og personsikringsentrepriserne er tilstede i nødvendigt omfang i
forbindelse med indstøbning af respektive entreprisers indstøbningsdele i
indvendige gulve.
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5. Rapportering
I Region Hovedstadens Kvalitetsfondsprojekter arbejdes der med
risikostyring i henhold til Region Hovedstadens styringsparadigme og
tilhørende risikomanual. De projektspecifikke udmøntninger af de regionale
retningslinjer er beskrevet i de projektspecifikke projekthåndbøger.
Der arbejdes i Ny Retspsykiatri Sct. Hans målrettet og fokuseret med
risikostyring for kvalitetsfondsprojektet. Der er en god risikokultur, samt
velfungerende processer for både risikoidentifikation, risikobearbejdelse og
forebyggende handlinger.
Samtlige kvalitetsfondsfinansierede projekter i Region Hovedstaden fører
Risikolog i systemet Exonaut Risk.
Den uafhængige risikovurdering har i tidligere kvartalsrapporter anbefalet en
overordnet gennemgang af systemanvendelsen i forbindelse med sin
risikovurdering til kvartalsrapporteringen. Administrationen ved Enhed for
byggestyring har nu foretaget den planlagte opgradering af systemet og
herefter foretaget den aftalte revurdering.
Endvidere anbefaler DTØ at administrationen på porteføljeniveau fastsætter
krav for form og indhold af rapporteringen fra delniveau 2 til delniveau 1,
således at risikostyring på niveau 2 sker på et ensartet grundlag på tværs af
kvalitetsfondsprojekterne. Administrationen er enig i behovet for en
ensretning, og har indarbejdet retningslinjer for rapporteringen på delniveau
2 i forbindelse med opdateringen af den regionale risikostyringsmanual.
Administrationen kan oplyse, at der løbende foretages vurderinger af
kvaliteten af rapportering på kvalitetsfondsbyggerierne.
Der er foretaget en af byggeorganisationen ekstern vurdering af
risikorapporteringen for projektet, se bilag til mødesag.

5.1 Risikorapport – kvartalsrapportering for 2. kvartal 2019 for
Ny Retspsykiatri Sct. Hans
Region Hovedstadens vurdering af projektets samlede risikoprofil
Region Hovedstaden har foretaget en samlet vurdering af projektets
risikoprofil. Vurderingen omfatter risici for at projektet ikke realiseres inden
for den fastlagte ramme, med den forventede kvalitet til den aftalte tid.
Vurderingen skal ses i sammenhæng med det tredje øjes (DTØ’s) erklæring
om projektets risikoprofil, der konkluderer:
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”Baseret på vore arbejder er det vores vurdering, at rapporteringen afspejler
projektets status samt forhold vedrørende projektets risiko- og reservebillede
korrekt. Projektets overordnede vurdering er, at Ny Retspsykiatri Sct. Hans
har den fornødne fremdrift.”
”Overordnet er det DTØ’s vurdering, at projektorganisationens
risikorapportering i al væsentlighed giver et dækkende billede af projektets
risikoprofil på rapporteringstidspunktet.”

Det er påset, at projektet afholder risikoworkshops i henhold til projektets
styringsmanual. Ved deltagelse i workshops er konstateret, at der arbejdes
systematisk med vurdering af identificerede risici samt identificering af nye
risici, der kan påvirke projektet fremadrettet under hensyntagen til projektets
stade samt udefrakommende faktorer, der kan påvirke projektets økonomi,
kvalitet og fremdrift.
Det er Administrationens samlede vurdering, at projektet arbejder
systematisk med projektets risici i henhold til gældende risikostyringsmanual,
således at projektet realiseres inden for den fastsatte økonomiske ramme, til
den ønskede kvalitet samt uden yderlige forsinkelser, ud over den under
projekteringen indtrådte forsinkelse på 3½ år som følge af især Roskilde
Kommunes myndighedsbehandling.
Risikorapportering
Nedenstående risikorapportering for Ny Retspsykiatri Sct. Hans for 2. kvartal
2019 er udarbejdet af projektorganisationen på baggrund af dialog med MOE
(byggeledelsen) og NIRAS (bygherrerådgiver).
I 2. kvartal 2019 blev der afholdt risikoworkshop på tværgående operationelt
niveau den 28. maj 2019. I denne forbindelse blev der tilføjet en ny risiko,
nemlig #36, som er risikoen for, at det afsatte budget til
byggepladsentreprisen ikke er tilstrækkeligt.
Næste risikoworkshop forventes afholdt den 27. august 2019.
De nuværende væsentligste risici fremgår af nedenstående oversigt.
Id

Hændelse

11

Kompetencer og ressourcer i
projektgruppen

3

Skrånende grund og råhus

Dato
07-10-16
31-01-21
01-04-18
01-06-20

Omkostning
(RP)
15

4

3

20

1

3

Kvalitet

Tid

11
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Id
35

Hændelse

16

Udførelsesprocessen er ikke
koordineret imellem
fagentreprenørerne
Indeksering Bevillingsindeksering og
byggeomkostningsindeks følges ikke
Konflikter med entreprenørerne

24

Entreprisegrænseflader

31

CIMT - DAS

29

Materialegodkendelser gennemføres
ikke rettidigt

30

CIMT - Ressourcer

34

Overdragelsesprocessen til drift er
ikke tilstrækkeligt afstemt, og det
byggeri som CEJ overtager er ikke
driftsegnet i forhold til CEJ´s
systemønsker og krav
Implementering af
personsikringsanlægget. Risiko for at
der ikke forberedt for føringsveje og
indplacering af personanlæggets
installationer samt risiko for at
anlægget ikke er koordineret i forhold
til de øvrige installationer
Løsninger er ikke driftsegnede eller
der kan komme nye ønsker fra driften

1

32

33

36

7

18

Der kræves flere ændringer og
justeringer af byggepladsen
end der er afsat i budgettet for
fagentreprisen Byggeplads
Lokalplan og myndighedskrav udover
de krav der allerede er indarbejdet i
projektet
BK 2020 opfyldes ikke

Omkostning
(RP)
16

1

4

20

3

1

20

2

2

16

3

3

12

1

4

9

2

3

9

2

2

9

2

2

01-08-18
01-07-20

6

3

3

01-08-18
31-05-20
01-06-19
01-11-20

12

2

1

12

1

1

07-10-16
01-12-19
01-01-19
01-07-20

12

1

1

4

1

1

Dato
11-12-18
01-06-20
01-01-19
01-06-20
01-02-17
01-07-20
01-03-18
31-01-21
01-01-19
03-08-20
01-05-18
01-01-20
01-02-19
01-05-20
01-05-19
30-10-20

Kvalitet

Tid

12
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Id

Hændelse

6

Projektændringer Tidsplanen er ikke robust i forhold til
større ændringer i
projektforudsætninger
Brugere - Udvikling og uddannelse
Manglende organisationsudvikling og
uddannelse af såvel det kliniske
personale som driftspersonalet i
forhold til at udnytte og drifte
nybyggeriet
Eksterne interessenter får ikke
tilstrækkelig opmærksomhed

9

17

Dato
31-08-16
30-06-20

Omkostning
(RP)
3

Kvalitet

Tid

1

2

01-09-17
03-07-20

1

1

07-10-16
01-09-20

1

1

Note: RP henviser til antallet af risikopoint
Der foreligger gennemarbejdede handlingsplaner med forebyggende
handlinger for samtlige identificerede risici.
Risiko 11
Der er tilknyttet en professionel byggeledelse. Byggeledelsen har løbende
fokus på, om der leveres tilstrækkeligt i forhold til projektopfølgning og
fagtilsyn.
Programmet Dalux Field er blevet anskaffet til at administrere projektet. Til
den løbende økonomiopfølgning er tilknyttet en intern controller til at følge
og afrapportere økonomiske forhold.
Endelig vurderes det løbende, om der i projektorganisationen forefindes de
rigtige kompetencer og resurser, herunder om eksempelvis
projektopfølgningen fungerer tilfredsstillende. Der sættes fokus på, at
projektledelsen af flytningen er bemandet samt at få gennemgået det oplæg,
der foreligger til indkøb og nyt inventar og genbrug af eksisterende.
Risiko 3
Lavtliggende terræn i forhold til fremtidigt terrændæk/terræn samt
differensspring i det fremtidige terræn kombineret med større mængder af
overskudsjord søges optimeret mest muligt økonomisk, ved i størst muligt
omfang at anvende overskudsjorden til indbygning.
Risiko 35
Byggeledelsen analyser udførelsesprocessen grundigt med baggrund i bl.a.
den mock-up, som er opført, og fastlægger derefter en udførelsesproces og tid
for de enkelte afsnit, som gennemgås og afklares med fagentreprenørerne
således at der sikres ejerskab til denne. Det er vigtigt, at planen bliver
operationel og der er mulighed for en vis tilpasning.
Risiko 1
5% reservepuljen skal optage forskellen, og derudover følges udviklingen.

13

Møde i Forretningsudvalget d. 08-10-2019

Ny Retspsykiatri Sct. Hans – Sct. Hans kvartalsrapport 2. kvt. 2019

Punkt nr. 5 - Meddelelse - Forkert bilag i sag om 2. kvartalsrapport 2019 for Ny
Retspsykiatri Sct. Hans
Bilag 1 - Side -14 af 23
Risiko 16
Byggeledelsen har været indraget under projekteringen og udbuddet, og det
er endvidere i forbindelse med opstartsmøder og workshops søgt at danne
grundlag for en god samarbejdsrelation mellem byggeledelse og
entreprenører. Der vil fortsat være fokus på tiltag som kan have en positiv
effekt på samarbejdet.
Risiko 24
Byggeledelsen har været involveret under projektering og udbud med henblik
på at indtænke grænseflader i såvel projekt som procesmæssig henseende.
I forbindelse med projektgennemgangen med fagentreprenørene og
koordinering af leverandørprojekteringen er der fokus på koordinering af
grænseflader i forhold til såvel projekt som byggeproces.
Desuden er hele projektet 3D modeleret og analyseret for at gøre projektet
bygbart
Risiko 31
Der holdes løbende kontakt til CIMT for at følge udviklingen i CIMT´s krav
til DAS inden for psykiatriområdet, og herunder om kravene får en betydning
for projektet. Dette afklares mellem Region Hovedstadens Psykiatri og
CIMT.
Risiko 29
Der er indarbejdet en proces for materialegodkendelser i BSB´s, som der
sættes fokus på i forbindelse med projektgennemgangsmøder.
Risiko 30
CIMT inddrages i forbindelse med bygherremøder og
projektgennemgangsmøder med henblik på, at CIMT kan være tæt på
byggesagen og følge denne, og derved have de bedste muligheder for at
priotere og tilpasse bemanding til projektet.
Risiko 34
CEJ er kontaktet med henblik på afstemme både organisering, samt proces og
aktiviteter i forbindelse med overleveringen mellem byggeprojekt og drift.
Risiko 32
Der afholdes projektkoordineringsmøder med henblik på at koordinere
projektet, inden de relevante bygningsdele produceres og indbygges.
Risiko 33
For at omkostningsoptimere og kunne foretage evt. ændringer/tilkøb så tidligt
som muligt igangsættes en mock-up.
Risiko 7
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Der er kontinuerlig kontakt med planmyndighed og bygningsmyndighed.
I udbudet er der desuden angivet og afsat tid til en proces for facademockup’en, hvor der også er søgt afsat rimelig tid til en godkendelse hos Roskilde
Kommune.
Endelig er der afsat en dedikeret reserve til evt. myndighedskrav i forbindelse
med materialevalg og supplerende beplantning.
Risiko 18
Der har været løbende dialog om beregningsforudsætningerne for
energirammeberegningen. Hvis Roskilde Kommune ønsker det, afholdes
møde om energirammeberegningen.
I forhold til udbuddet er der endvidere fokus på at få præciseret kravet til
blowerdoor test som ligger tidligt samt få defineret grænseflader mellem
entrepriserne.
Risiko 6
Det er vedtaget, at der ikke laves ændringer i udførelsesforløbet. Desuden er
der kontinuerlig kontakt med brugere og øvrige interessenter. Endelig udviser
Centerledelsen forståelse for byggeriets fasemodel og udøver ledelse i
forhold til ønsker om ændringer fra brugerne.

Udgåede kritiske risici siden seneste kvartalsrapportering
Der er ikke udgået kritiske risici siden seneste rapportering.

5.2 Projekternes økonomi
Projekternes økonomi styres efter Region Hovedstaden Kasse- og
Regnskabsregulativ (gældende version blev godkendt af regionsrådet på
mødet 18. juni 2013).

5.2.1 Ny Retspsykiatri Sct. Hans
Projektets økonomi
Projektet omfatter opførelsen af en retspsykiatrisk afdeling. Den samlede
budgetramme incl. reserver udgør 566,0 mio. kr. (09-pl), svarende til 659,2
mio. kr. i løbende priser. Projektet er udbudt i 16 fagentrepriser.
Projektet rapporteres i grupperinger omfattende:
1) Administrative byggeomkostninger. Heri indgår bl.a. omkostninger til
totalrådgiver, bygherrerådgiver, byggeledelse, juridisk bistand og
lønomkostninger.
2) Entrepriserne vedr. opførelsen af nybyggeriet
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3) Omkostninger vedr. overfaldsalarmer, it, telefoni og løst inventar samt
omkostninger i forbindelse med nedrivningen af eksisterende bygninger.
4) Kunst
5) En reservepulje, der blev oprettet som følge af det gunstige
licitationsresultat
6) 5 % reservepuljen
Byggepladsen blev startet op i marts 2018, og selve udførslen påbegyndtes i
april 2018.
Budgettet til IMT investeringerne i Ny Retspsykiatri Sct. Hans udgør 19,4
mio. kr. (løbende priser), svarende til 16,5 mio. kr. (09-pl), hvilket er i
overenstemmelse med ekspertpanelets angivelser i tilsagnsskrivelsen.

5.3 Byggeriernes økonomiske fremdrift
Siden indsendelsen af udbetalingsanmodningen er det blevet besluttet at
udsætte opstarten af byggepladsen med tre måneder til den 1. marts 2018 af
hensyn til vejrliget. Dette gav samtidig mulighed for at afsætte ekstra tid til
mængdeverificeringen, hvilket har vist sig at være hensigtsmæssigt.
Udgiftsprofilen er dermed blevet forskubbet, således at de faktiske udgifter i
2017 og 2018 er lavere end hvad der fremgår af den oprindelige
investeringsprofil. Den oprindelige investeringsprofil svarer til tidspunktet
for udbetalingsanmodningen i september 2017. Tidsforskydningerne er ikke
ændret ved indflytnings- og ibrugtagningstidspunkterne, da der på forhånd
var indlagt plads til forskydningerne i tidsplanen.
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Ny Retspsykiatri Sct. Hans, mio. kr., løbende priser

5.4 Kvalitet og indhold
Kvaliteten i byggerierne forstås som antal af byggede kvadratmeter, pris pr.
kvadratmeter, antal senge til patienter i de nye bygninger samt de samlede
hospitaler, den forventede behandlingskapacitet samt udnyttelsesgrader, med
andre ord indholdet i faseskifteskemaerne.

Ny Retspsykiatri Sct. Hans
Ingen af de nævnte kvalitetsparametre har ændret sig i Ny Retspsykiatri Sct.
Hans siden udbetalingsanmodningen.
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6. Generelle principper
I dette afsnit redegøres der alene for de tekniske forudsætninger
og principper.
6.1 Risikomanual
Gældende risikostyringsmanual for Regions Hovedstadens
kvalitetsfondsbyggerier er blevet opdateret i februar 2019.

6.1.1 Regnskabs- og byggestyringsmæssige principper
De regionale byggestyringsregler blev godkendt af regionsrådet i 2. kvartal
2017. Styringsparadigmet for de store byggerier i Region Hovedstaden blev
opdateret i juni 2018, og annonceret ved en formandsmeddelse på
forretningsudvalgsmødet den 12. juni 2018.
Styringsmanualen for Ny Retspsykiatri Sct. Hans er som konsekvens af
ajourført styringsparadigme, senest revideret i august 2018.
Styringsmanualen er opdateret ift. byggeriets aktuelle fase og eksisterende
praksis. På hospitalbyggestyregruppemødet den 28. marts 2019 blev det
besluttet, at projektets tvistnotat skulle indgå som fortroligt bilag til
styringsmanualen.

6.5 Grundlag for opgørelse af planlagt og realiseret
færdiggørelsesgrad – Ny Retspsykiatri Sct. Hans
De i skema 1 planlagte færdiggørelsesgrader opgøres med udgangspunkt i
akkumuleret forbrug primo kvartalet tillagt forrige kvartals forventede
forbrug for indeværende kvartal, set i forhold til det korrigerede budget i
årets priser.
Den realiserede færdiggørelsesgrad i samme skema opgøres som afholdt
forbrug i forhold til total budgetsum.
Den ”oprindelige færdiggørelsesgrad” i bilag D er opgjort på baggrund af den
forventede finansieringsprofil fremsendt til SUM i forbindelse med
udbetalingsanmodningen. Den ”reviderede færdiggørelsesgrad” er baseret på
den finansieringsprofil der ligger til grund for finansieringsprofilen på dato
for kvartalsrapporten, under hensyntagen til evt. ændringer i tidsplaner.
Efter indsendelsen af udbetalingsanmodningen er finansieringsprofilen blevet
revideret. Det skyldes, at opstarten af byggepladsen er blevet skubbet tre
måneder, da det blev besluttet at undgå opstart om vinteren.
Byggepladsetableringen blev således udsat til 1. marts 2018. Det gav
samtidig rum til at køre en fornuftig mængdeverificering igennem, hvilket
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var hensigtsmæssigt i forhold til den krævede tid til verificeringen.
Der sker løbende justering af finansieringsprofilen i forhold til forventningen
af arbejdernes fremdrift.
Projektet påser, at der alene betales for arbejder der er udført, således, at den
økonomiske færdiggørelsesgrad et udtryk for projektets fremdrift.
Da der således betales efter faktisk fremdrift udgør de realiserede udgifter
dermed den realiserede færdiggørelsesgrad. Den realiserede
færdiggørelsesgrad for 2. kvartal 2019 er således beregnet som de realiserede
udgifter pr. 30. juni 2019 i forhold til det samlede gældende budget pr. 30.
juni 2019.
Forskellen i færdiggørelsesgraderne imellem bilag D og skema 1 skyldes, at
bilag D er færdiggørelsesgraden beregnet ud fra priser i blandet prisindeks,
mens færdiggørelsesgraderne i skema 1 er beregnet i 19-pl.

19

Møde i Forretningsudvalget d. 08-10-2019

Ny Retspsykiatri Sct. Hans – Sct. Hans kvartalsrapport 2. kvt. 2019

Punkt nr. 5 - Meddelelse - Forkert bilag i sag om 2. kvartalsrapport 2019 for Ny
Retspsykiatri Sct. Hans
Bilag 1 - Side -20 af 23

Bilag
Bilag A: Fortroligt bilag med detaljer om økonomi, reserver og
risici – særskilt bilag 2 i mødesag
Bilag B: Oversigt over projektspecifikke deponerede midler
Bilag C: Tidsmæssig fremdrift
Bilag D: Økonomisk færdiggørelse
Bilag E: Følgebrev med ekstern revisorerklæring – særskilt bilag
3 i mødesag
Bilag F: Uafhængig risikovurdering af projektet, udarbejdet af
”Det tredje øje” - særskilt fortroligt bilag 4 i mødesag
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Bilag B: Oversigt over projektspecifikke deponerede midler pr.
30. juni 2019
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Bilag C: Tidsmæssig fremdrift
Ny Retspsykiatri Sct. Hans
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Bilag D: Økonomisk færdiggørelse
Ny Retspsykiatri Sct. Hans

23

Møde i Forretningsudvalget d. 08-10-2019

Punkt nr. 6 - Meddelelse - Status på driftsmål
Bilag 1 - Side -1 af 48

Driftsmålstyringsrapport september 2019
Regionsniveau
Udgivet 10. september 2019
Dataenheden, Center for Økonomi

Møde i Forretningsudvalget d. 08-10-2019

Overblik over driftsmål for Sundhed, Regional Udvikling og Det Social Område.

Punkt nr. 6 - Meddelelse - Status på driftsmål
Bilag 1 - Side -2 af Driftområde
48
Sundhed

Tilfredshed

Levering

Driftsmål

Regional
Udvikling

Enhed

4,6

4,5

Skala (1-5)

Patienttilfredshed (psykiatri)

Aug-19

4,0

4,5

Skala (1-5)

Patientinddragelse (somatik)

Aug-19

4,6

4,5

Skala (1-5)

Patientindragelse (psykiatri)

Aug-19

3,8

4,5

Skala (1-5)

Ventetid Akuttelefonen - andel besvaret indenfor 3 min

Aug-19

52%

90%

Procent

Ventetid Akuttelefonen - andel besvaret indenfor 10 min

Aug-19

82%

100%

Procent

Overholdelse af standardforløbstider i kræftpakker - Sundhedsplatformen

Aug-19

62%

82%

Procent

Overholdelse af udredningsretten - somatiske patienter - Sundhedsplatformen

Aug-19

83%

90%

Procent

Overholdelse af udredningsretten - psykiatriske patienter (børn og unge) - Sundhedsplatformen

Aug-19

96%

90%

Procent

Overholdelse af udredningsretten - psykiatriske patienter (voksne) - Sundhedsplatformen

Aug-19

100%

90%

Procent

Jul-19

0,0%

0,0%

Procent

Overlevelse ved uventet hjertestop

Jun-19

32%

30%

Procent

Akutte genindlæggelser (somatik)

Dec-17

8,1

7,6

Procent

Jul-19

66

38

Antal

Aug-19

99,3

100,0

Produktivitet

Budgetoverholdelse økonomi (akkumuleret)

Medarbejdere og
ledere

Medarbejdertrivsel - Generel tilfredshed

2.kvt-19

3,9

4,0

Skala (1-5)

Medarbejdertrivsel - Faglig kvalitet

2.kvt-19

3,9

4,0

Skala (1-5)

Medarbejdertrivsel - Åbenhed

2.kvt-19

3,7

4,0

Skala (1-5)

Kubikmeter beskyttet drikkevand

Okt-18

15,0

14,5

Procent

Antal skabte praktikpladser i hovedstadsregionen

Jun-19

435

500

Antal

Ekstern finansiering/eksterne indtægter til forskning og innovation

Aug-19

830,0

Ændring i CO2 udledning for Region Hovedstaden som virksomhed

Aug-19

Levering

Kvalitet

Det Sociale
Område

Ambitionsmål

Aug-19

Tvang (antal bæltefikseringer)

Region
Hovedstaden

Nyeste
måling

Patienttilfredshed (somatik)

Overbelægning på medicinske afdelinger
Kvalitet

Nyeste
datamåned

Indeks

823,2

Mio. kr.

102

100

Indeks

2.kvt-19

4,2

3,5

Skala (1-5)

Tilfredshed

Borgertilfredshed - Generel tilfredshed

Levering

Belægningsprocent

Aug-19

99,1%

Kvalitet

Magtanvendelser

Aug-19

5

Produktivitet

Budgetoverholdelse

Aug-19

98,2

98,0%
10
100,0

Procent
Antal
Indeks

Gul zone er defineret som 80% målopfyldelse
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Patienttilfredshed (somatik)
Sundhed - Tilfredshed

Sep-17

Okt-17

Nov-17

Dec-17

Jan-18

Feb-18

Mar-18

Apr-18

Maj-18

Jun-18

Jul-18

Aug-18

Sep-18

Okt-18

Nov-18

Dec-18

Jan-19

Feb-19

Mar-19

Apr-19

Maj-19

Jun-19

Jul-19

Aug-19

Amager og Hvidovre Hospital

Virksomhed

4,4

4,5

4,4

4,3

4,4

4,5

4,4

4,4

4,4

4,5

4,5

4,4

4,5

4,5

4,5

4,4

4,5

4,5

4,5

4,6

4,7

4,6

4,6

4,6

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

4,4

4,4

4,3

4,4

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,6

4,6

4,6

4,5

4,7

4,6

4,6

4,6

4,7

4,8

4,7

4,6

Bornholms Hospital

4,2

4,2

4,4

4,3

4,5

4,5

4,3

4,3

4,2

4,5

4,3

4,5

4,5

4,4

4,5

4,5

4,4

4,6

4,5

4,6

4,3

4,2

4,5

4,4

Hospitalerne i Nordsjælland

4,6

4,6

4,5

4,5

4,5

4,6

4,5

4,6

4,5

4,5

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,5

4,6

4,6

4,6

4,5

4,7

4,6

Rigshospitalet

4,5

4,5

4,5

4,5

4,6

4,6

4,5

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,7

4,6

4,6

4,7

4,6

4,6

4,6

4,6

4,7

Region Hovedstaden

4,5

4,5

4,5

4,4

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,6

4,6

4,6

4,6

4,5

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

Grøn:
Gul:
Rød:
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Patienttilfredshed (psykiatri)
Sundhed - Tilfredshed
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Patientinddragelse (somatik)
Sundhed - Tilfredshed
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Patientinddragelse (somatik)
Sundhed - Tilfredshed

Sep-17

Okt-17

Nov-17

Dec-17

Jan-18

Feb-18

Mar-18

Apr-18

Maj-18

Jun-18

Jul-18

Aug-18

Sep-18

Okt-18

Nov-18

Dec-18

Jan-19

Feb-19

Mar-19

Apr-19

Maj-19

Jun-19

Jul-19

Aug-19

Amager og Hvidovre Hospital

Virksomhed

4,4

4,5

4,4

4,3

4,4

4,5

4,5

4,4

4,4

4,5

4,6

4,4

4,5

4,5

4,5

4,4

4,5

4,5

4,6

4,6

4,7

4,6

4,6

4,6

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

4,5

4,4

4,4

4,4

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,6

4,5

4,5

4,6

4,6

4,5

4,6

4,6

4,6

4,6

4,7

4,7

4,7

4,6

Bornholms Hospital

4,3

4,3

4,5

4,4

4,6

4,6

4,4

4,6

4,3

4,4

4,3

4,5

4,5

4,4

4,6

4,5

4,5

4,6

4,5

4,6

4,3

4,3

4,4

4,4

Hospitalerne i Nordsjælland

4,6

4,6

4,6

4,5

4,5

4,6

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,6

4,5

4,6

4,6

4,6

4,6

4,5

4,6

4,6

4,6

4,5

4,6

4,6

Rigshospitalet

4,6

4,5

4,5

4,6

4,6

4,6

4,5

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,7

4,6

4,7

4,6

4,6

4,7

4,6

4,6

4,6

4,6

4,7

Region Hovedstaden

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,6

4,5

4,5

4,5

4,5

4,6

4,5

4,5

4,6

4,6

4,6

4,6

4,5

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

Grøn:
Gul:
Rød:
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Patientindragelse (psykiatri)
Sundhed - Tilfredshed
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Ventetid Akuttelefonen - andel besvaret indenfor 3 min
Sundhed - Levering
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Overholdelse af standardforløbstider i kræftpakker - Sundhedsplatformen
Sundhed - Levering

Ambitionsniveauet er justeret til 82% svarende til delmålet for oktober 2019, besluttet af forretningsudvalget d. 2/4-2019.
Data til kræftpakkemonitoreringen trækkes nu direkte fra Sundhedsplatformen pga. implementeringen af LPR3.
Datagrundlaget er derfor ændret lidt, da patienter fra andre regioner udredt på RegH hospitaler indgår.
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Overholdelse af standardforløbstider i kræftpakker - Sundhedsplatformen
Sundhed - Levering
Maj-18

Jun-18

Jul-18

Aug-18

Sep-18

Okt-18

Nov-18

Dec-18

Jan-19

Feb-19

Mar-19

Apr-19

Maj-19

Jun-19

Jul-19

Amager og Hvidovre Hospital

Virksomhed

80%

88%

88%

80%

91%

76%

68%

74%

83%

80%

72%

89%

57%

87%

68%

**

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

96%

94%

85%

86%

71%

86%

80%

85%

62%

96%

95%

82%

71%

88%

94%

75%

Bornholms Hospital

Aug-19

---

---

---

**

---

**

**

---

**

**

**

**

**

**

**

---

Herlev og Gentofte Hospital

76%

81%

76%

71%

82%

75%

71%

75%

60%

74%

67%

73%

68%

62%

65%

57%

Hospitalerne i Nordsjælland

64%

61%

77%

71%

84%

66%

88%

84%

83%

100%

89%

86%

72%

88%

75%

65%

Rigshospitalet

66%

74%

73%

67%

73%

75%

76%

77%

69%

67%

81%

78%

72%

72%

76%

65%

Region Hovedstaden

72%

78%

76%

70%

78%

75%

74%

76%

66%

73%

75%

77%

70%

68%

70%

62%

Grøn:
Gul:
Rød:
Grå:

Opfylder ambition
>80% af ambitionsniveau
Opfylder ikke ambition (<80%)
Udstjernet da færre end 11 kræftforløb indgår

Ambitionsniveauet er justeret til 82% svarende til delmålet for oktober 2019, besluttet af forretningsudvalget d. 2/4-2019.
Data til kræftpakkemonitoreringen trækkes nu direkte fra Sundhedsplatformen pga. implementeringen af LPR3.
Datagrundlaget er derfor ændret lidt, da patienter fra andre regioner udredt på RegH hospitaler indgår.
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Overholdelse af udredningsretten - somatiske patienter - Sundhedsplatformen
Sundhed - Levering

Ambitionsniveauet er justeret til 90% svarende til delmålet for oktober 2019, besluttet af forretningsudvalget d. 2/4-2019.
Data til udredningretten trækkes nu direkte fra Sundhedsplatformen pga. implementeringen af LPR3.
Datagrundlaget er derfor ændret lidt, da patienter fra andre regioner udredt på RegH hospitaler indgår.
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Overholdelse af udredningsretten - somatiske patienter - Sundhedsplatformen
Sundhed - Levering
Jan-18

Feb-18

Mar-18

Apr-18

Maj-18

Jun-18

Jul-18

Aug-18

Sep-18

Okt-18

Nov-18

Dec-18

Jan-19

Feb-19

Mar-19

Apr-19

Maj-19

Jun-19

Jul-19

Aug-19

Amager og Hvidovre Hospital

Virksomhed

70%

76%

75%

76%

77%

77%

75%

77%

83%

80%

82%

82%

80%

85%

82%

85%

82%

85%

87%

86%

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

74%

84%

88%

81%

88%

90%

93%

83%

90%

89%

86%

92%

82%

90%

90%

89%

84%

90%

90%

88%

Bornholms Hospital

49%

55%

54%

51%

52%

63%

78%

86%

89%

96%

93%

98%

97%

92%

89%

93%

95%

96%

97%

88%

Herlev og Gentofte Hospital

66%

69%

67%

67%

66%

66%

76%

65%

69%

70%

73%

76%

72%

74%

74%

74%

77%

77%

84%

79%

Hospitalerne i Nordsjælland

73%

79%

78%

79%

78%

81%

86%

75%

81%

80%

84%

91%

93%

95%

93%

94%

94%

94%

96%

93%

Rigshospitalet

71%

77%

77%

67%

71%

70%

76%

62%

67%

65%

67%

70%

62%

71%

68%

73%

71%

80%

87%

78%

Region Hovedstaden

70%

76%

74%

71%

74%

74%

80%

70%

76%

75%

77%

81%

76%

81%

79%

81%

80%

84%

88%

83%

Grøn:
Gul:
Rød:

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

Ambitionsniveauet er justeret til 90% svarende til delmålet for oktober 2019, besluttet af forretningsudvalget d. 2/4-2019.
Data til udredningretten trækkes nu direkte fra Sundhedsplatformen pga. implementeringen af LPR3.
Datagrundlaget er derfor ændret lidt, da patienter fra andre regioner udredt på RegH hospitaler indgår.

Driftsmålstyringsrapport september 2019

Møde i Forretningsudvalget d. 08-10-2019

Udgivet 10. september 2019

Punkt nr. 6 - Meddelelse - Status på driftsmål
Bilag 1 - Side -16 af 48
Overholdelse af udredningsretten - psykiatriske patienter (børn og unge) - Sundhedsplatformen
Sundhed - Levering

Ambitionsniveauet er justeret til 90% svarende til delmålet for oktober 2019, besluttet af forretningsudvalget d. 2/4-2019.
Data til udredningretten trækkes nu direkte fra Sundhedsplatformen pga. implementeringen af LPR3.
Datagrundlaget er derfor ændret lidt, da patienter fra andre regioner udredt på RegH hospitaler indgår.
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Overholdelse af udredningsretten - psykiatriske patienter (voksne) - Sundhedsplatformen
Sundhed - Levering

Ambitionsniveauet er justeret til 90% svarende til delmålet for oktober 2019, besluttet af forretningsudvalget d. 2/4-2019.
Data til udredningretten trækkes nu direkte fra Sundhedsplatformen pga. implementeringen af LPR3.
Datagrundlaget er derfor ændret lidt, da patienter fra andre regioner udredt på RegH hospitaler indgår.
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Overbelægning på medicinske afdelinger
Sundhed - Levering
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Overbelægning på medicinske afdelinger
Sundhed - Levering
Aug-17

Sep-17

Okt-17

Nov-17

Dec-17

Jan-18

Feb-18

Mar-18

Apr-18

Maj-18

Jun-18

Jul-18

Aug-18

Sep-18

Okt-18

Nov-18

Dec-18

Jan-19

Feb-19

Mar-19

Apr-19

Maj-19

Jun-19

Jul-19

Amager og Hvidovre Hospital

Virksomhed

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,3%

0,1%

0,0%

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,7%

0,0%

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,4%

0,0%

Bornholms Hospital

0,0%

0,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Herlev og Gentofte Hospital

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Hospitalerne i Nordsjælland

0,8%

3,3%

3,5%

3,1%

3,5%

5,3%

4,5%

6,1%

3,1%

0,1%

1,2%

0,5%

0,7%

0,4%

0,0%

0,0%

0,4%

1,7%

0,9%

3,0%

0,3%

1,6%

2,8%

0,0%

Rigshospitalet

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Region Hovedstaden

0,1%

0,6%

0,6%

0,6%

0,7%

0,9%

0,8%

1,1%

0,6%

0,0%

0,2%

0,1%

0,1%

0,1%

0,0%

0,0%

0,1%

0,3%

0,2%

0,6%

0,1%

0,3%

0,7%

0,0%

Grøn:
Rød:

Opfylder ambition
Opfylder ikke ambition
Gul zone er ikke defineret for dette driftsmål
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Overlevelse ved uventet hjertestop
Sundhed - Kvalitet
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Overlevelse ved uventet hjertestop
Sundhed - Kvalitet

Virksomhed
Amager og Hvidovre Hospital
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
Bornholms Hospital
Herlev og Gentofte Hospital
Hospitalerne i Nordsjælland

Nov-17

Dec-17

Jan-18

Feb-18

Mar-18

Apr-18

Maj-18

Jun-18

Jul-18

Aug-18

Sep-18

Okt-18

Nov-18

Dec-18

Jan-19

Feb-19

Mar-19

Apr-19

Maj-19

Jun-19

0%

29%

14%

29%

0%

0%

33%

25%

20%

50%

14%

14%

0%

20%

0%

33%

0%

0%

33%

38%

14%

38%

20%

10%

0%

14%

15%

20%

57%

67%

20%

0%

25%

25%

0%

14%

14%

38%

0%

0%

---

---

0%

0%

50%

---

---

0%

---

---

0%

0%

---

0%

0%

0%

0%

0%

---

0%

17%

15%

25%

10%

17%

8%

25%

0%

25%

42%

10%

40%

12%

23%

---

0%

27%

14%

23%

45%

0%

17%

22%

50%

50%

14%

0%

20%

20%

0%

11%

22%

0%

25%

17%

25%

25%

25%

20%

0%

Rigshospitalet

47%

37%

25%

24%

35%

44%

15%

50%

33%

31%

38%

33%

38%

27%

14%

41%

31%

30%

36%

44%

Region Hovedstaden

24%

30%

23%

20%

23%

20%

17%

22%

30%

33%

20%

25%

19%

25%

11%

31%

22%

22%

27%

32%

Grøn:
Gul:
Rød:
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Akutte genindlæggelser (somatik)
Sundhed - Kvalitet
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Akutte genindlæggelser (somatik)
Sundhed - Kvalitet

Jan-16

Feb-16

Mar-16

Apr-16

Maj-16

Jun-16

Jul-16

Aug-16

Sep-16

Okt-16

Nov-16

Dec-16

Jan-17

Feb-17

Mar-17

Apr-17

Maj-17

Jun-17

Jul-17

Aug-17

Sep-17

Okt-17

Nov-17

Dec-17

Amager og Hvidovre Hospital

Virksomhed

6,2%

6,8%

6,9%

7,3%

6,5%

7,1%

7,6%

6,8%

6,6%

6,8%

6,8%

7,5%

7,7%

8,0%

8,7%

8,6%

9,4%

8,5%

9,0%

8,3%

8,7%

9,3%

9,1%

10,1%

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

7,2%

7,7%

9,2%

8,0%

8,8%

9,0%

11,0%

8,9%

7,9%

9,8%

8,2%

9,7%

9,3%

10,0%

8,6%

10,2%

8,9%

9,6%

9,8%

8,9%

7,4%

8,8%

9,1%

8,9%

Bornholms Hospital

11,2%

11,9%

9,1%

8,6%

11,7%

8,6%

9,5%

12,4%

9,9%

10,9%

10,4%

8,8%

8,2%

7,0%

6,5%

1,8%

2,3%

3,2%

1,3%

3,2%

0,4%

2,5%

1,4%

2,3%

Herlev og Gentofte Hospital

3,2%

4,2%

3,8%

4,0%

4,3%

8,7%

9,8%

9,0%

7,9%

8,6%

6,5%

6,4%

6,3%

6,7%

7,4%

8,1%

7,4%

7,1%

7,8%

7,0%

7,1%

7,8%

7,9%

8,0%

Hospitalerne i Nordsjælland

9,4%

9,5%

9,9%

10,0%

9,1%

10,5%

10,0%

9,5%

9,8%

9,3%

9,5%

9,5%

9,7%

9,4%

10,4%

11,1%

11,2%

10,7%

11,4%

9,8%

10,6%

9,5%

9,6%

7,9%

Rigshospitalet

3,7%

3,5%

3,9%

3,5%

3,8%

3,9%

4,7%

4,0%

3,5%

3,7%

4,8%

6,0%

4,9%

4,4%

4,5%

5,0%

5,1%

5,7%

6,3%

4,6%

5,4%

5,1%

4,5%

5,3%

Region Hovedstaden

5,8%

6,2%

6,5%

6,4%

6,4%

7,7%

8,5%

7,6%

7,1%

7,5%

7,1%

7,6%

7,4%

7,6%

7,9%

8,5%

8,3%

8,1%

8,7%

7,6%

7,8%

8,1%

8,0%

8,1%

Grøn:
Gul:
Rød:
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Opfylder ambition
>80% af ambitionsniveau
Opfylder ikke ambition (<80%)
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Tvang (antal bæltefikseringer)
Sundhed - Kvalitet
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Medarbejdertrivsel - Generel tilfredshed
Region Hovedstaden - Medarbejdere og ledere

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

Grøn:
Gul:
Rød:

4.kvt-17

1.kvt-18

2.kvt-18

3.kvt-18

4.kvt-18

1.kvt-19

2.kvt-19

Amager og Hvidovre Hospital

3,8

3,8

3,8

3,8

3,9

3,8

3,8

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

3,8

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

Bornholms Hospital

3,6

3,7

3,7

3,6

3,7

3,7

3,8

Herlev og Gentofte Hospital

3,8

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

Hospitalerne i Nordsjælland

3,8

3,8

3,9

3,9

3,9

3,8

3,8

Rigshospitalet

3,9

3,9

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

Region Hovedstadens Psykiatri

3,8

3,8

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

Region Hovedstadens Apotek

3,7

3,9

3,9

3,8

3,9

4,0

3,9

Den Sociale Virksomhed

4,0

4,0

4,0

3,9

3,9

4,0

3,9

Region Hovedstadens Akutberedskab

3,9

3,8

3,8

3,7

3,7

3,7

3,8

Steno Diabetes Center Copenhagen

4,0

4,1

4,0

4,0

4,1

4,2

4,1

Koncerncentrene

3,9

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

Region Hovedstaden

3,8

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

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

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

Region Hovedstaden - Medarbejdere og ledere

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

Region Hovedstaden - Medarbejdere og ledere
Virksomhed

Grøn:
Gul:
Rød:

4.kvt-17

1.kvt-18

2.kvt-18

3.kvt-18

4.kvt-18

1.kvt-19

2.kvt-19

Amager og Hvidovre Hospital

3,5

3,8

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

3,6

3,8

3,8

3,8

3,9

3,9

3,9

Bornholms Hospital

3,4

3,7

3,6

3,6

3,6

3,6

3,7

Herlev og Gentofte Hospital

3,6

3,8

3,8

3,8

3,9

3,9

3,9

Hospitalerne i Nordsjælland

3,5

3,7

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

Rigshospitalet

3,7

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Region Hovedstadens Psykiatri

3,6

3,8

3,8

3,8

3,9

3,8

3,8

Region Hovedstadens Apotek

3,6

4,0

4,0

3,9

4,0

4,0

4,0

Den Sociale Virksomhed

3,7

3,9

3,9

3,9

3,8

3,9

3,8

Region Hovedstadens Akutberedskab

3,9

4,0

3,9

3,9

4,0

4,0

4,0

Steno Diabetes Center Copenhagen

4,1

4,3

4,2

4,2

4,2

4,3

4,3

Koncerncentrene

3,7

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

Region Hovedstaden

3,6

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

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

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

Region Hovedstaden - Medarbejdere og ledere

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

Region Hovedstaden - Medarbejdere og ledere
Virksomhed

Grøn:
Gul:
Rød:

1.kvt-18

2.kvt-18

3.kvt-18

4.kvt-18

1.kvt-19

2.kvt-19

Amager og Hvidovre Hospital

3,7

3,7

3,7

3,7

3,6

3,6

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

3,8

3,7

3,8

3,8

3,8

3,8

Bornholms Hospital

3,6

3,6

3,5

3,4

3,6

3,6

Herlev og Gentofte Hospital

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

Hospitalerne i Nordsjælland

3,6

3,7

3,7

3,6

3,6

3,6

Rigshospitalet

3,7

3,7

3,7

3,6

3,7

3,7

Region Hovedstadens Psykiatri

3,7

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

Region Hovedstadens Apotek

3,7

3,8

3,7

3,7

3,8

3,7

Den Sociale Virksomhed

3,8

3,8

3,8

3,7

3,7

3,8

Region Hovedstadens Akutberedskab

3,4

3,5

3,5

3,4

3,3

3,4

Steno Diabetes Center Copenhagen

4,1

4,0

3,9

4,0

4,0

4,0

Koncerncentrene

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

Region Hovedstaden

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

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

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

Sep-18

Okt-18

Jan-19

Feb-19

Mar-19

99,4

98,5

100,6

99,8

88,3

94,0

97,1

98,6

100,7

100,9

100,3

100,0

92,6

91,6

92,8

Bornholms Hospital

98,2

97,9

99,0

97,8

98,4

99,0

Herlev og Gentofte Hospital

99,7

100,4

101,7

99,9

108,7

Hospitalerne i Nordsjælland

97,5

98,0

98,4

99,5

Region Hovedstadens Akutberedskab

98,0

102,0

98,2

Region Hovedstadens Psykiatri

95,4

98,6

Rigshospitalet

99,1

Amager og Hvidovre Hospital
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Steno Diabetes Center Copenhagen
Region Hovedstaden

Grøn:
Gul:
Rød:
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Nov-18 Dec-18

Apr-19 Maj-19

Jun-19

Jul-19

Aug-19

99,4

100,8

100,1

99,5

93,2

93,0

92,2

93,1

92,9

96,3

98,3

97,9

99,5

99,6

96,2

102,9

102,1

99,8

99,8

101,1

100,1

100,0

100,0

97,9

98,2

97,2

97,8

98,1

97,4

97,4

100,5

100,5

145,6

103,1

98,0

97,2

100,1

99,2

103,9

97,6

99,7

96,0

97,7

101,0

101,5

102,8

102,7

102,6

102,2

100,1

100,4

101,5

102,1

100,8

99,9

100,1

99,7

100,2

99,5

99,5

102,2

105,5

104,9

102,3

98,5

106,2

104,8

118,3

117,5

115,8

117,3

118,9

98,7

99,7

100,0

100,3

99,7

100,5

99,4

99,1

99,2

99,8

99,3

99,3

Opfylder ambition
>80% af ambitionsniveau
Opfylder ikke ambition (<80%)
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Regional Udvikling - Driftsmålsindikatorer
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Kubikmeter beskyttet drikkevand
Regional Udvikling - Levering

Målt som % del af kubikmeter beskyttet drikkevand, hvor 100 % drikkevand i jordplanens indsatsområde skal være beskyttet i 2025
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Antal skabte praktikpladser i hovedstadsregionen
Regional Udvikling - Levering
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Ekstern finansiering/eksterne indtægter til forskning og innovation
Regional Udvikling - Kvalitet
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Ekstern finansiering/eksterne indtægter til forskning og innovation
Regional Udvikling - Kvalitet
Jun-18

Jul-18

Aug-18

Sep-18

Okt-18

Nov-18

Dec-18

Jan-19

Feb-19

Mar-19

Apr-19

Jun-19

Jul-19

Aug-19

Amager og Hvidovre Hospital

Virksomhed

37.794 tkr.

42.778 tkr.

46.618 tkr.

58.414 tkr.

61.626 tkr.

69.039 tkr.

82.767 tkr.

8.073 tkr.

12.951 tkr.

18.392 tkr.

21.263 tkr.

25.600 tkr.

32.388 tkr.

37.956 tkr.

47.988 tkr.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

50.070 tkr.

49.880 tkr.

61.330 tkr.

75.306 tkr.

75.987 tkr.

90.330 tkr.

101.640 tkr.

6.836 tkr.

17.779 tkr.

23.943 tkr.

36.049 tkr.

45.210 tkr.

53.564 tkr.

62.375 tkr.

79.134 tkr.

Herlev og Gentofte Hospital

86.650 tkr.

95.795 tkr.

108.621 tkr.

121.376 tkr.

130.210 tkr.

136.793 tkr.

159.515 tkr.

16.125 tkr.

28.150 tkr.

45.568 tkr.

71.901 tkr.

81.268 tkr.

95.866 tkr.

110.079 tkr.

135.091 tkr.

Hospitalerne i Nordsjælland

5.239 tkr.

9.262 tkr.

9.296 tkr.

10.072 tkr.

12.285 tkr.

12.989 tkr.

13.527 tkr.

1.536 tkr.

2.051 tkr.

2.928 tkr.

3.469 tkr.

7.727 tkr.

10.627 tkr.

13.155 tkr.

13.392 tkr.

1.457 tkr.

1.805 tkr.

1.805 tkr.

3.000 tkr.

3.609 tkr.

3.609 tkr.

21.172 tkr.

22.083 tkr.

26.319 tkr.

30.842 tkr.

31.217 tkr.

42.218 tkr.

54.245 tkr.

5.622 tkr.

9.900 tkr.

13.856 tkr.

40.910 tkr.

45.126 tkr.

53.615 tkr.

57.072 tkr.

59.923 tkr.

275.826 tkr.

335.792 tkr.

365.749 tkr.

416.473 tkr.

467.447 tkr.

520.832 tkr.

580.965 tkr.

51.175 tkr.

95.655 tkr.

148.488 tkr.

192.042 tkr.

276.265 tkr.

319.666 tkr.

408.355 tkr.

450.786 tkr.

40.694 tkr.

42.265 tkr.

45.391 tkr.

48.639 tkr.

56.637 tkr.

58.857 tkr.

62.404 tkr.

408 tkr.

6.060 tkr.

6.708 tkr.

8.237 tkr.

25.599 tkr.

30.362 tkr.

37.795 tkr.

40.081 tkr.

518.904 tkr.

599.316 tkr.

664.783 tkr.

762.581 tkr.

836.870 tkr.

932.866 tkr.

1.056.872 tkr.

89.777 tkr.

172.548 tkr.

259.887 tkr.

373.876 tkr.

506.798 tkr.

599.090 tkr.

730.399 tkr.

830.007 tkr.

Region Hovedstadens Akutberedskab
Region Hovedstadens Psykiatri
Rigshospitalet
Steno Diabetes Center Copenhagen
Region Hovedstaden

Grøn:
Gul:
Rød:
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Maj-19

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

Regional Udvikling - Kvalitet

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

Regional Udvikling - Kvalitet
Sep-17

Okt-17

Nov-17

Dec-17

Jan-18

Feb-18

Mar-18

Apr-18

Maj-18

Jun-18

Jul-18

Aug-18

Sep-18

Okt-18

Nov-18

Dec-18

Jan-19

Feb-19

Mar-19

Apr-19

Maj-19

Jun-19

Jul-19

Aug-19

Amager og Hvidovre Hospital

Virksomhed

99

103

102

103

105

93

104

94

95

90

95

98

91

95

96

100

102

90

96

85

89

86

90

94

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

91

97

95

97

100

90

98

91

93

92

99

96

91

97

96

98

116

105

27

25

28

24

29

96

Bornholms Hospital

78

103

99

102

114

98

106

91

98

96

106

114

98

101

95

95

99

75

95

84

88

97

98

104

Herlev og Gentofte Hospital

106

108

106

107

110

98

108

100

109

112

118

116

106

108

107

109

113

102

112

105

109

111

116

117

Hospitalerne i Nordsjælland

84

87

85

87

89

79

86

84

87

85

90

90

87

90

85

87

90

81

88

83

87

84

86

89

Koncerncentrene

54

57

58

56

58

50

55

47

48

48

48

52

47

55

55

50

55

49

51

44

46

45

43

50

Region Hovedstadens Psykiatri
Rigshospitalet
Region Hovedstaden

Grøn:
Gul:
Rød:

83

90

90

94

96

84

90

80

76

73

73

77

76

82

84

85

87

77

83

73

76

70

68

76

100

105

104

104

106

94

103

99

102

99

102

105

98

104

103

104

108

96

106

99

103

103

105

106

97

101

100

101

104

92

101

94

98

97

101

103

95

100

99

100

106

94

93

86

90

89

93

102

Opfylder ambition
>80% af ambitionsniveau
Opfylder ikke ambition (<80%)
Indeks er beregnet som CO2 udledning fra elforbruget i forhold til niveauet i 2013
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Den Sociale Virksomhed - Driftsmålsindikatorer
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Borgertilfredshed - Generel tilfredshed
Det Sociale Område - Tilfredshed

Alt i alt, er du tilfreds med at være her?
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Borgertilfredshed - Generel tilfredshed
Det Sociale Område - Tilfredshed
Virksomhed
Center for forsorg og behandling

3.kvt-15

4.kvt-15

1.kvt-16

2.kvt-16

3.kvt-16

4.kvt-16

1.kvt-17

2.kvt-17

3.kvt-17

4.kvt-17

1.kvt-18

2.kvt-18

3.kvt-18

4.kvt-18

1.kvt-19

2.kvt-19

4,4

4,2

3,6

4,4

4,0

3,5

4,0

3,9

4,2

3,9

3,6

4,2

4,2

4,0

4,0

4,3

5,0

4,3

Hjerneskadecenter Virum

3,7

3,7

Hulegården

4,0

4,3

Jonstrupvang

4,1

4,5

4,4

4,2

4,2

3,4

3,9

4,3

3,9

3,8

2,7

3,0

4,6

4,6

3,5

3,6

4,1

4,0

3,6

4,9

4,7

4,6

4,6

3,8

3,8

3,7

3,7

Orion

3,6

3,8

3,7

4,2

2,9

3,7

4,0

4,2

4,0

4,3

3,9

4,0

3,6

4,3

3,3

4,3

3,7

4,3

4,4

3,9

4,1

4,5

3,3

Solgaven

3,6

4,5

3,2

4,0

4,1

4,1

3,4

Skovvænget

4,2

4,5

Lunden

Røde Kors Herberg for Kvinder

3,5

4,1

3,7

4,3

4,4

4,4

4,8

4,5

4,8

Solvang

3,8

3,8

4,0

4,0

3,7

4,1

3,9

4,1

4,5

4,6

4,8

Svendebjerggård

4,1

3,2

4,5

3,7

4,0

3,6

3,7

3,6

3,9

4,2

4,5

4,3

3,9

4,2

4,2

4,1

Den Sociale Virksomhed

4,2

3,9

3,8

4,3

3,7

3,8

3,8

4,1

3,7

4,0

4,2

4,2

4,3

4,0

3,9

4,2

Grøn:
Gul:
Rød:

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

Alt i alt, er du tilfreds med at være her?
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Belægningsprocent
Det Sociale Område - Levering
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Belægningsprocent
Det Sociale Område - Levering

Virksomhed

Jan-19

Feb-19

Mar-19

Apr-19

Maj-19

Jun-19

Lunden

92,1%

93,6%

95,8%

97,7%

97,7%

97,7%

97,7%

98,4%

Orion

96,4%

98,4%

96,8%

96,8%

96,8%

96,8%

96,8%

96,8%

Skovvænget

93,9%

96,7%

96,7%

99,2%

99,2%

99,2%

99,2%

96,4%

3kløveren

83,2%

83,2%

84,3%

84,7%

84,7%

84,7%

84,7%

87,4%

Bredegaard

98,0%

97,8%

96,9%

96,9%

96,9%

96,9%

96,9%

96,6%

Børnecenter for Rehabilitering

94,8%

78,8%

95,7%

99,3%

99,3%

99,3%

99,3% 111,0%

Dansk Røde Kors Natherberg for Kvinder

99,9% 103,0% 100,0%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

95,3%

Geelsgårdsskolen

97,2%

98,0%

98,1%

97,6%

97,6%

97,6%

97,6%

95,9%

Hulegården

90,6%

92,8%

92,8%

94,6%

94,6%

94,6%

94,6%

93,6%

Jonstrupvang

Driftsmålstyringsrapport september 2019

Aug-19

101,5% 102,8% 102,1% 102,1% 102,1% 102,1% 102,1% 101,0%

Kamager

99,9% 101,9% 101,9% 101,9% 101,9% 101,9% 101,9% 105,0%

Lyngdal

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

Nordsjællands Misbrugscenter

100,2%

99,0% 104,3% 104,4% 104,4% 104,4% 104,4% 102,1%

Nødebogård

94,9%

92,7%

91,6%

89,9%

89,9%

89,9%

89,9%

93,5%

Rønnegård

91,0%

91,0%

91,0%

93,5%

93,5%

93,5%

93,5%

93,5%

Solgaven

96,8%

96,8%

96,4%

96,0%

96,0%

96,0%

96,0%

96,1%

100,4% 103,5% 100,9%

96,4%

96,4%

96,4%

96,4% 105,5%

Svendebjerggård

Grøn:
Gul:
Rød:

Jul-19

Sølager

46,0%

51,1%

67,7%

82,8%

82,8%

82,8%

82,8%

80,8%

Den Sociale Virksomhed

97,4%

97,7%

98,8%

99,2%

99,2%

99,2%

99,2%

99,1%

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

Møde i Forretningsudvalget d. 08-10-2019

Udgivet 10. september 2019

Punkt nr. 6 - Meddelelse - Status på driftsmål
Bilag 1 - Side -45 af 48

Magtanvendelser
Det Sociale Område - Kvalitet
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Magtanvendelser
Det Sociale Område - Kvalitet

Sep-17

Okt-17

Nov-17

Dec-17

Jan-18

Feb-18

Mar-18

Apr-18

Maj-18

Jun-18

Jul-18

Aug-18

Sep-18

Okt-18

Nov-18

Dec-18

Jan-19

Feb-19

Mar-19

Apr-19

Maj-19

Jun-19

Jul-19

Aug-19

Lunden

Virksomhed

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Orion

0

2

0

0

0

0

2

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

4

0

1

2

0

2

Skovvænget

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

3kløveren

1

0

1

2

2

0

1

0

0

0

1

2

3

4

2

1

1

5

0

0

1

0

3

3

Bredegaard

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Børnecenter for Rehabilitering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Geelsgårdsskolen

1

1

1

0

0

0

0

0

4

0

0

27

0

3

0

0

0

0

1

13

6

8

0

0

Hulegården

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jonstrupvang

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Kamager

0

0

0

0

3

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Lyngdal

0

0

0

0

0

2

1

2

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Nødebogård

3

2

0

8

2

0

0

1

0

0

7

17

17

5

3

3

1

6

7

7

1

0

0

0

Rønnegård

0

0

2

0

0

0

0

1

0

3

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

1

0

1

0

Solgaven

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

6

0

8

1

1

4

2

0

9

2

1

2

4

3

0

1

0

0

7

0

0

13

5

5

16

7

10

5

7

11

10

12

57

23

15

10

8

7

11

13

22

10

18

6

5

Sølager
Den Sociale Virksomhed

Grøn:
Gul:
Rød:
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Budgetoverholdelse
Det Sociale Område - Produktivitet
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Budgetoverholdelse
Det Sociale Område - Produktivitet

Virksomhed

Jan-19

Feb-19

Mar-19

100,0

99,1

98,2

97,9

99,0

99,0

99,0

99,0

96,0

97,3

97,3

98,6

100,4

100,4

100,4

100,6

100,0

99,6

99,3

99,4

96,7

96,7

96,7

96,7

3kløveren

98,0

98,1

98,7

98,2

99,0

99,0

99,0

98,4

Bredegaard

99,0

100,0

100,0

99,6

102,3

102,3

102,3

101,5

Børnecenter for Rehabilitering

111,0

103,0

103,6

104,2

101,5

101,5

101,5

106,7

Dansk Røde Kors Natherberg for Kvinder

103,0

100,0

97,2

95,9

92,9

92,9

92,9

89,9

Geelsgårdsskolen

100,0

97,5

97,4

97,8

97,7

97,7

97,7

99,1

Hulegården

100,0

97,7

99,2

98,8

99,1

99,1

99,1

98,9

Jonstrupvang

100,0

99,9

100,0

99,8

99,8

99,8

99,8

100,0

Kamager

100,0

100,0

100,1

99,9

99,6

99,6

99,6

99,2

Kommunikationscenteret

100,0

99,9

99,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Lyngdal

100,0

99,6

99,1

99,3

100,5

100,5

100,5

100,2

96,0

96,3

92,6

91,6

91,5

91,5

91,5

87,8

Nødebogård

100,0

98,8

99,1

99,7

99,3

99,3

99,3

99,0

Rønnegård

98,0

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

101,8

Solgaven

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,1

Svendebjerggård

102,0

97,3

98,0

95,1

92,3

92,3

92,3

90,4

Sølager

100,0

99,3

99,7

98,0

97,4

97,4

97,4

93,9

Den Sociale Virksomhed

100,0

98,8

98,5

98,4

98,4

98,4

98,4

98,2

Lunden
Orion
Skovvænget

Nordsjællands Misbrugscenter

Grøn:
Gul:
Rød:
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Center for Økonomi

Bilag 2

]

Læsevejledning til regional driftsmålstyringsrapport
I det følgende gives en kort læsevejledning til regionens driftsmålstyringsrapport.
Grafer
Seriediagrammer udgør det generelle koncept for afbildning af data. Enkelte af graferne afbildes
som søjlediagrammer. Dette skyldes især, at de pågældende data ikke er uafhængige dataserier
og derfor ikke bør afbildes som seriediagrammer. Søjler som repræsenterer værdier, som
opfylder ambitionsmålet, farves grønne, mens søjler som ikke opfylder målet farves røde.
I både seriediagrammer og søjlediagrammer vises det politisk besluttede ambitionsmål.
Median
I seriediagrammerne vises medianen.
Farvemarkering
På hospitalsniveau viser driftsmålsrapporten en grøn, en gul og en rød zone. Disse bruges
afhængig af målopfyldelse for driftsmålet. For driftsmål, der opfylder ambitionsniveauet er
anvendt grøn farve. Kriteriet for gul farvning er at målopfyldelsen er over 80%, men stadig ikke
er opfyldt. Er målopfyldelsen på under 80 % farves værdierne røde. Enkelte værdier kan ikke
farvelægges (f.eks. hvor der ikke er fastlagt et ambitionsniveau).
Oversigtstabel:
De to første sider af driftsmålsrapporteringen anvendes til en oversigt over alle driftsmål.
Her afbildes målopfyldelsen for de enkelte driftsmål, og nyeste værdi i forhold til næstnyeste.
Dette er kun en indikation af hvordan det går og ikke en vurdering, som kan stå alene.
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EMN-2017-00146
Sagsbehandler: FRW
20. maj 2019

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet
I det følgende præsenteres de indikatorer, som indgår i aftalen om de nationale mål, som blev lanceret på
Danske Regioners generalforsamling i april 2016 og publiceret d. 29. april 2016.

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

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

•

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

•

Det aktuelle niveau i alle regioner i tal

•

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

På næste side ses en forklaring af formatet.

1

Opdaterede nøgletal pr. maj 2019
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Forklaring af format:

Pilen angiver den
ønskede
udviklingsretning

klaring af formatet

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

Fremhævede
punkter angiver
sammenligningstidspunktet for et år
siden.

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

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

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

2

Opdaterede nøgletal pr. maj 2019
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Bedre sammenhængende patientforløb

Anm: Indikatoren afspejler en ny genindlæggelsesdefinition.

Ventetid til
3

Opdaterede nøgletal pr. maj 2019
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4

Opdaterede nøgletal pr. maj 2019
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Opdaterede nøgletal pr. maj 2019
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6

Opdaterede nøgletal pr. maj 2019
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Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
Akutte indlæggelser blandt borgere med KOL

Akutte indlæggelser blandt borgere med diabetes type 2

7

Opdaterede nøgletal pr. maj 2019
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Punkt nr. 6 - Meddelelse - Status på driftsmål
Bilag 3 - Side -8 af 25

8

Opdaterede nøgletal pr. maj 2019

Møde i Forretningsudvalget d. 08-10-2019

Punkt nr. 6 - Meddelelse - Status på driftsmål
Bilag 3 - Side -9 af 25
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Punkt nr. 6 - Meddelelse - Status på driftsmål
Bilag 3 - Side -10 af 25

Forbedret overlevelse og patientsikkerhed
5-års kræftoverlevelse (køns- og aldersstandardiseret)

Hjertedødelighed pr. 100.000 indbygger
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Punkt nr. 6 - Meddelelse - Status på driftsmål
Bilag 3 - Side -11 af 25
Bakteriæmi (blodforgiftning) pr. 10.000 risikodøgn

difficile (alvorlig diarré) pr. 100.000 borger
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Punkt nr. 6 - Meddelelse - Status på driftsmål
Bilag 3 - Side -12 af 25

Anm: Indikatoren viser andelen af patienter, som overlever mindst 30 dage efter et uventet hjertestop på et hospital. Den
kliniske kvalitetsstandard er 30 procent. Region Hovedstadens opgjorde indtil 2017 indikatoren med en anden metode
og har derfor kun data for 2017.
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Punkt nr. 6 - Meddelelse - Status på driftsmål
Bilag 3 - Side -13 af 25
Behandling af høj kvalitet
Indikator for tvang – indlagte, der bæltefikseres

Opfyldelse af kvalitetsstandarder i kliniske kvalitetsdatabaser
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Punkt nr. 6 - Meddelelse - Status på driftsmål
Bilag 3 - Side -14 af 25
Hurtig udredning og behandling
Ventetid i dage til planlagt operation
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Punkt nr. 6 - Meddelelse - Status på driftsmål
Bilag 3 - Side -15 af 25

Ventetid i dage i voksenpsykiatri

Anm.: Ventetid er ventetid i dage til første besøg – det kan enten være til udredning eller behandling.
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Punkt nr. 6 - Meddelelse - Status på driftsmål
Bilag 3 - Side -16 af 25

Anm.: Søjlerne i figuren herover summerer ikke nødvendigvis til 100 procent på grund af afrundinger.
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Punkt nr. 6 - Meddelelse - Status på driftsmål
Bilag 3 - Side -17 af 25

Anm.: Søjlerne i figuren herover summerer ikke nødvendigvis til 100 procent på grund af afrundinger.
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Punkt nr. 6 - Meddelelse - Status på driftsmål
Bilag 3 - Side -18 af 25

Anm.: Søjlerne i figuren herover summerer ikke nødvendigvis til 100 procent på grund af afrundinger.
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Punkt nr. 6 - Meddelelse - Status på driftsmål
Bilag 3 - Side -19 af 25
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Punkt nr. 6 - Meddelelse - Status på driftsmål
Bilag 3 - Side -20 af 25
Øget patientinddragelse
Patientoplevet tilfredshed
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Punkt nr. 6 - Meddelelse - Status på driftsmål
Bilag 3 - Side -21 af 25

Patientoplevet inddragelse
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Punkt nr. 6 - Meddelelse - Status på driftsmål
Bilag 3 - Side -22 af 25
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Punkt nr. 6 - Meddelelse - Status på driftsmål
Bilag 3 - Side -23 af 25
Flere sunde leveår

Daglige rygere
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Punkt nr. 6 - Meddelelse - Status på driftsmål
Bilag 3 - Side -24 af 25
Mere effektivt sundhedsvæsen
Gennemsnitlig liggetid pr. indlæggelse, dage

Produktivitetsvækst

Anm.: Grafen viser den årlige tilvækst i produktiviteten i regionerne, dvs. den yderligere forbedring, der er opnået i hvert
enkelt år, og et fald fra år til år udtrykker således alene et fald i stigningstakten og ikke i et fald i produktivitet.
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Punkt nr. 6 - Meddelelse - Status på driftsmål
Bilag 3 - Side -25 af 25
Opdateringsinformation
Nøgletallene er senest opdateret med tal for 4. kvartal 2018, hvis ikke andet er markeret, på følgende
indikatorer:
Bedre sammenhængende patientforløb
•

Akutte somatiske genindlæggelser

•

Akutte psykiatriske genindlæggelser

•

Ajourføring af FMK i almen praksis

•

Færdigbehandlingsdage (somatik)

•

Færdigbehandlingsdage (psykiatri)

Forbedret overlevelse og patientsikkerhed
•

Hjertedødelighed (opdateret med 2017-tal)

•

Sygehusinfektioner (bakteriæmi/clostridium dificile)

Behandling af høj kvalitet
•

Indlagte der bæltefikseres (opdateret med 2018-tal)

Hurtig udredning og behandling
•

Ventetid til operation

•

Ventetid til børne- og ungdomspsykiatri

•

Ventetid til voksenpsykiatri

•

Overholdelse af udredningsretten (somatik)

•

Overholdelse af udredningsretten (børne- og ungdomspsykiatri)

•

Overholdelse af udredningsretten (voksenpsykiatri)

•

Overholdelse af standardforløbstider for kræftpakker

Øget patientinddragelse
•

Patienttilfredshed (somatik) (opdateret med 2018-tal)

•

Patienttilfredshed (børne- og ungdomspsykiatri) (opdateret med 2018-tal)

•

Patienttilfredshed (voksenpsykiatri) (opdateret med 2018-tal)

•

Patientinddragelse (somatik) (opdateret med 2018-tal)

•

Patientinddragelse (børne- og ungdomspsykiatri) (opdateret med 2018-tal)

•

Patientinddragelse (voksenpsykiatri) (opdateret med 2018-tal)

Flere sunde leveår
•

Middellevetid (opdateret med 2018-tal)
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Punkt nr. 6 - Meddelelse - Status på driftsmål
Bilag 4 - Side -1 af 1

Nationale mål og indikatorer – sammenhæng til regionale driftsmål

Nationalt mål

Oversigt:
Nationale indikatorer &
Regionale driftsmål
herunder kampagnemål

Sammenhængende
patientforløb

Styrket indsats
for kronikere og
ældre patienter

Forbedret
overlevelse og
patientsikkerhed

Behandling af høj
kvalitet

Hurtig udredning
og behandling

Øget patientinddragelse

Flere sunde
leveår

Mere effektivt
sundhedsvæsen

Ajourførte
medicinoplysninger
(praktiserende læge)
(FMK)

Akutte
indlæggelser pr.
diabetespatient

5 års overlevelse
efter kræft

Kliniske kvalitetsdatabaser

Overholdelse af
standardforløbstider i
kræftpakker

Patientinddragelse

Daglige rygere i
befolkningen

Produktivitet på
sygehuse

Ajourføring af FMK ved
udskrivelsen
– Kampagnemål
Akutte genindlæggelser, somatik

Akutte
indlæggelser pr.
KOL-patient

Hjertedødelighed

Tvang (antal
bæltefikseringer)

Overholdelse af
udredningsret

Patienttilfredshed

Middellevetid

Liggetid pr.
indlæggelse

Ventetid til
genoptræning

Forebyggelige
indlæggelser
blandt ældre

Overlevelse ved
uventet
hjertestop

Antal udredningsforløb, somatik
- Kampagnemål

Fastholdelse af syge på
arbejdsmarkedet

Overbelægning på
medicinske senge

Antal uventede
hjertestop
- Kampagnemål

Ventetid til
sygehusoperation

Somatiske færdigbehandlingsdage på
sygehusene

Andel af borgere
med demens, der
anvender/indkøb
af antipsykotisk
medicin

Sygehuserhverve
de infektioner
(bakteriæmi og
clostridium
difficile)

Ventetider i det
psykiatriske
sygehusvæsen

Svartider,
akuttelefonen

Farvekoder

National indikator og regionalt driftsmål
National indikator, der ikke indgår i driftsmålstyring i Region Hovedstaden, men som kan være relevant at følge på hospitalsniveau
National indikator, der ikke er relevant at følge hospitalsniveau
Regionalt driftsmål inkl. kampagnemål (ikke national indikator)
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