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Charter for

skattelyfri
kommune
kommune

Erklærer hermed at arbejde aktivt for at blive skattelyfri.

Dato

Borgmester

Som led i varetagelsen af kommunens sociale ansvar vil
kommunen gennem sin indkøbs- og investeringspolitik,
indenfor rammerne af kommunalfuldmagten og lovgivningen,
tilstræbe at tilvælge virksomheder, der udviser en ansvarlig
skatteadfærd. Vi vil bidrage til at udvikle og anvende metoder til,
indenfor lovens rammer, at stille krav om gennemsigtighed og en
fair beskatning af kommunens leverandører.

VISION

Vores vision er en samfundsøkonomi med fair konkurrence
mellem virksomheder, der betaler skat, dér hvor deres værdier
skabes - så de også gennem deres skattebetalinger bidrager
positivt til vækst, udvikling og velfærd. Hvor skattehuller lukkes,
og vi sikrer større offentlig gennemsigtighed i de selskaber,
vi handler med. Og hvor omgåelse af lovgivningen ikke finder sted.
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BAGGRUND
Den offentlige sektor kan gennem sin indkøbs- og investeringspolitik
arbejde for, at skattekroner ikke ender i skattely. Skattebetalinger er
afgørende for at finansiere den velfærd, som vores borgere fortjener og
forventer.
Skattely underminerer velfærden ved at tilbyde lave skattesatser og
ved at hjælpe virksomheder med at undgå at betale en fair skat i de
lande, de opererer i. Det skaber en unfair konkurrence mellem selskaber,
der har en aggressiv skatteplanlægning, og de allerfleste selskaber, der
betaler deres skat efter lovens ånd, særligt de små- og mellemstore
selskaber. Samtidig lægger skattely et pres på skattesatser globalt, der
skaber et kapløb mod bunden. Skatteundvigelse er et stort problem i rige
såvel som fattige lande og kun en fælles indsats kan sætte en stopper
for skattely.
De virksomheder, som benytter sig af skattely for at reducere deres
skattebetaling, bør ikke drage fordel af vores fælles skattekroner. Det
offentlige, der er finansieret af skattebetalinger, har et særligt ansvar
for at sikre, at pengene bliver brugt ansvarligt. Derfor bør kommuner,
regioner og staten ikke handle med virksomheder, som gennem aggressiv skatteplanlægning aktivt underminerer fællesskabet og kunstigt
reduceres deres skattebetaling.
Det er et afgørende skridt for at kunne finansiere velfærd for alle, at
vi sætter en stopper for skattely. Det vil skabe en mere fair konkurrence
for små og mellemstore virksomheder, der er udsat for en uretfærdig
konkurrence fra de større virksomheder, der benytter sig af skattely.
Det vil afmontere den mangel på gennemsigtighed og hemmelighedskræmmeri, som skattely tilbyder. Mekanismer, der også kan være med
til at maskere direkte ulovligheder som hvidvask, skatteunddragelse og
organiseret kriminalitet. Mekanismer, som vi véd koster verdens fattigste lande hundreder af milliarder kroner i tabte skatteindtægter.
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Charter for

skattelyfri
kommune
kommune

Erklærer hermed at arbejde aktivt for at blive skattelyfri.

Dato

Borgmester

Som led i varetagelsen af kommunens sociale ansvar vil
kommunen gennem sin indkøbs- og investeringspolitik,
indenfor rammerne af kommunalfuldmagten og lovgivningen,
tilstræbe at tilvælge virksomheder, der udviser en ansvarlig
skatteadfærd. Vi vil bidrage til at udvikle og anvende metoder til,
indenfor lovens rammer, at stille krav om gennemsigtighed og en
fair beskatning af kommunens leverandører.

VISION

Vores vision er en samfundsøkonomi med fair konkurrence
mellem virksomheder, der betaler skat, dér hvor deres værdier
skabes - så de også gennem deres skattebetalinger bidrager
positivt til vækst, udvikling og velfærd. Hvor skattehuller lukkes,
og vi sikrer større offentlig gennemsigtighed i de selskaber,
vi handler med. Og hvor omgåelse af lovgivningen ikke finder sted.
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BAGGRUND
Den offentlige sektor kan gennem sin indkøbs- og investeringspolitik
arbejde for, at skattekroner ikke ender i skattely. Skattebetalinger er
afgørende for at finansiere den velfærd, som vores borgere fortjener og
forventer.
Skattely underminerer velfærden ved at tilbyde lave skattesatser og
ved at hjælpe virksomheder med at undgå at betale en fair skat i de
lande, de opererer i. Det skaber en unfair konkurrence mellem selskaber,
der har en aggressiv skatteplanlægning, og de allerfleste selskaber, der
betaler deres skat efter lovens ånd, særligt de små- og mellemstore
selskaber. Samtidig lægger skattely et pres på skattesatser globalt, der
skaber et kapløb mod bunden. Skatteundvigelse er et stort problem i rige
såvel som fattige lande og kun en fælles indsats kan sætte en stopper
for skattely.
De virksomheder, som benytter sig af skattely for at reducere deres
skattebetaling, bør ikke drage fordel af vores fælles skattekroner. Det
offentlige, der er finansieret af skattebetalinger, har et særligt ansvar
for at sikre, at pengene bliver brugt ansvarligt. Derfor bør kommuner,
regioner og staten ikke handle med virksomheder, som gennem aggressiv skatteplanlægning aktivt underminerer fællesskabet og kunstigt
reduceres deres skattebetaling.
Det er et afgørende skridt for at kunne finansiere velfærd for alle, at
vi sætter en stopper for skattely. Det vil skabe en mere fair konkurrence
for små og mellemstore virksomheder, der er udsat for en uretfærdig
konkurrence fra de større virksomheder, der benytter sig af skattely.
Det vil afmontere den mangel på gennemsigtighed og hemmelighedskræmmeri, som skattely tilbyder. Mekanismer, der også kan være med
til at maskere direkte ulovligheder som hvidvask, skatteunddragelse og
organiseret kriminalitet. Mekanismer, som vi véd koster verdens fattigste lande hundreder af milliarder kroner i tabte skatteindtægter.
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5 SKRIDT MOD SKATTELYFRI KOMMUNE
– EN OPFØLGNING
Siden vi publicerede pjecen 5 skridt mod skattelyfri kommune, er der sket flere ting, som gør det lettere for
kommuner at foretage konkrete og effektive skridt mod at handle med virksomheder, som udnytter skattely til at
undgå beskatning, der hvor deres værdi skabes:
1.
2.

3.

Vi har i dialog med flere kommuner konkretiseret forslaget om at skabe større gennemsigtighed ved at
invitere leverandører til frivilligt at informere om deres skatteforhold
Det internationalt anerkendte Tax Justice Network har udarbejdet en skattely-liste baseret på et omfattende
EU-støttet forskningsarbejde. Kommunerne kan anvende denne liste, når de skal afgøre, om et selskab er i
skattely.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i et svar til Oxfam IBIS fastslået, at det er tilladt for kommuner at
stille krav ved udbud, som styrker konkurrencen, også selv om disse krav går ud over, hvad der er nævnt i
udbudsdirektivet. Det er en markant ny fortolkning, som åbner op for, at udbudsloven kan sætte videre
rammer for kommunernes ageren på området. Desuden åbner det op for, at kommunerne, selv indenfor
nuværende lovgivning kan stille skattemæssige krav.

Disse nye udviklinger gør det lettere for kommuner at beslutte at underskrive charteret, ikke blot som en symbolsk
handling, men som en start på at skabe reel forandring i samarbejdet med private virksomheder.
Nedenfor gennemgår vi kort de tre nævnte punkter.

STØRRE GENNEMSIGTIGHED GENNEM SKATTE-LEVERANDØRLISTER
I pjecen 5 skridt på vejen mod skattelyfri kommune foreslår vi, at kommuner inviterer alle deres private
samarbejdspartnere til at informere om deres skatteforhold i et bestemt format. Flere kommuner har vist interesse
for dette forslag og har bedt Oxfam IBIS om uddybende afklaring af initiativet.

DEN FORVENTEDE EFFEKT
Med hensyn til effekten af det foreslåede tiltag er det vores forventning, at den kan være betydelig. En væsentlig
forudsætning for, at selskaber ser en fordel i at benytte skattely, er at det kan foregå uden offentlighedens kendskab. I
betragtning af det stærke fokus, som i dag er rettet mod skattefifleri, er selskaberne meget bevidst om deres
omdømme vedrørende deres ansvarlige adfærd.
Hvis offentlige kunder begynder at invitere til åbenhed omkring skatteforhold, vil det hos mange blive læst som et
klart signal om, at der er fokus på dette spørgsmål. Helt konkret har vi fra en bestemt virksomhed hørt den reaktion,
at hvis de mødes med dette initiativ, vil de seriøst revurdere deres nuværende skattepraksis.

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Punkt nr. 1 - Medlemsforslag fra regionsrådsmedlem Peter Westermann (F) Skattelyfri region
Bilag 3 - Side -2 af 3

RESSOURCEFORBRUGET HOS KOMMUNEN
Hvad angår ressourceforbruget kan det efter vores opfattelse holdes på et begrænset niveau. Det er klart, at hvis
kommunen skulle stå på mål for de oplysninger, virksomhederne leverer, ville opgaven med validering af
oplysningerne kunne blive ret krævende, eftersom selskabernes skattepraksis ofte er godt skjult.
Vi anbefaler derfor, at kommunen udtrykkeligt markerer, at oplysningerne på listen står for selskabernes egen
regning. Det vil herefter være op til offentligheden at validere informationerne. Der er mange organisationer og
institutter, som arbejder med at granske selskabers ansvarlige adfærd.
Derfor vil alene offentliggørelsen af informationerne forventeligt betyde, at nogle (få) firmaer, som benytter skattely,
vil afstå fra at byde på opgaver, og at andre firmaer i fremtidige beslutninger om at søge i skattely vil tage i
betragtning, at det kan få negativ indflydelse på deres mulighed for at få offentlige opgaver i fremtiden.
Det administrative arbejde kan således begrænses til at oprette listen på kommunens hjemmeside, udsendelse af
invitationer til selskaberne i takt med, at de afgiver tilbud eller indgår kontrakt med kommunen (kunne f.eks. indgå
som et standardbilag til kontrakterne); iværksætte en procedure til indhentning at selskabernes besvarelser og
uploade disse (med mindre man foretrækker at lave et online indlæsningssystem til brug for selskaberne).
Kommunen kan derefter overveje at kommunikere ud til offentligheden om listen og hvad den viser – f.eks. hvor
mange der har indgivet /ikke indgivet oplysninger, hvad resultaterne fortæller om skatteforhold hos kommunens
leverandører. Det kan også indgå i kommunens rapportering om social ansvarlighed.

NY SKATTELY-LISTE
I forbindelse med ovennævnte leverandørliste overskatteforhold spørges selskaberne, om de er tilstede i et skattely.
Kommunen har derfor behov for at kunne definere, hvad der er et skattely.
I pjecen anbefaler vi at bruge det såkaldte Financial Secrecy Index, udarbejdet af den internationale uafhængige
organisation Tax Justice Network. Dette index rangerer landene efter hvor effektivt de hjælper rige mennesker med at
gemme formuer væk for myndigheder og offentlighed. Denne organisation har netop udgivet en liste over de lande,
som især hjælper multinationale selskaber med at undgå skattebetaling 1. Denne liste er således mere velegnet til
dette formål. Top-10 på listen står for over halvdelen af al skatteundgåelse i verden.
Landenes score er baseret på en kombination af, hvor effektiv lovgivningen er til at beskytte selskaber mod
beskatning, og hvor mange penge, de multinationale selskaber gemmer væk i det enkelte land.

1

https://www.taxjustice.net/2019/05/16/corporate-tax-haven-index-2019-press-kit/
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Følgende lande udgør top-10:
1. British Virgin Islands (Britisk territorie)
2. Bermuda (Britisk territorie)
3. Cayman Islands (Britisk territorie)
4. Holland
5. Schweiz
6. Luxembourg
7. Jersey (Britisk kronkoloni)
8. Singapore
9. Bahamas
10. Hong Kong

SKATTEKRAV VED UDBUD
I pjecen 5 skridt… skriver vi, at EU’s udbudslovgivning står i vejen for, at kommuner kan stille krav om skatteforhold.
Det er den gængse opfattelse blandt juridiske eksperter på området.
Vi er imidlertid kommet i besiddelse af en EU-dom, som fastslår det modsatte: Medlemsstaterne må godt stille krav
ved udbud, som går videre end udbudsdirektivets bestemmelser, når blot disse krav hjælper til at styrke konkurrencen
og sikre øget gennemsigtighed.
Vi har derfor spurgt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om, hvad det betyder for mulighederne for at stille krav til
skat.
Styrelsen bekræfter, at EU’s udbudsdirektiv rummer mulighed for, at kommuner kan stille sådanne krav. Det er dog en
betingelse, at den enkelte tilbudsgiver får mulighed for at bevise sin ”uskyld”, f.eks. at selvom han er tilstede i et
skattelyland misbruger han ikke dette til at undgå skattebetaling. Det er således ikke kommunen, der skal bevise, at
selskabet unddrager sig skattebetaling.
Styrelsen er dog usikker på, om kommuner vil kunne stille sådanne krav indenfor rammerne af dansk udbudslov, eller
om der vil være behov for en ændring af denne lov.
Denne fortolkning kan få afgørende betydning for kommunernes fremtidige mulighed for at gribe ind overfor skattelyselskaber. Det må herefter være op til f.eks. KL og andre at hjælpe kommunerne med at formulere konkrete krav, som
er juridisk holdbare, og som samtidig er mulige at administrere.
Udbudsloven står til at blive revideret i det kommende år. Det er en gylden mulighed for at få fastlagt nogle konkrete
rammer for, hvordan kommunerne kan stille skattekrav ved udbud.
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From: 1 - KFST Center for offentlig konkurrence (KFST) [ok@kfst.dk]
Sent: Tuesday, May 28, 2019 4:21 PM
To: Stine Bang
Subject: SV: Spørgsmål vedr. fortolkning af EU-retten og udbudsloven

Kære Stine
Tak for det fremsendte. Jeg skal beklage den lange svartid, men håber fortsat at svaret er relevant.
I forhold til spørgsmål nr. 1 er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen enige i de rammer, som er oplistet af DG
Grow i forbindelse med stillingstagen til, hvilket råderum Danmark har til at indføre yderligere regler
omkring rammerne for inddragelse af skatteretlige forhold i forbindelse med offentlige udbud.
Som det fremgår af artikel 57, stk. 2, og svaret fra DG Grow, har ordregiver pligt til at udelukke en
tilbudsgiver, som ikke har betalt de skattepligtige skatter og afgifter og dette er fastslået ved en retlig eller
administrativ afgørelse.
Denne adgang til at udelukke en tilbudsgiver grundet manglende betaling af skatter og afgifter, er i
udbudslovens § 135, stk. 3 gjort mere lempelig idet det i bemærkningerne til denne bestemmelse
præciseres, at der ikke stilles krav om, at en sådan afgørelse skal være fastlagt ved dom eller administrativ
afgørelse. Bestemmelsen er en videreførelse af gældende ret på baggrund af lovbekendtgørelse nr. 336 af
13. maj 1997.
I henhold til DG Grow’s svar, der henviser til Michaniki-dommen, er listen over udelukkelsesgrunde, der
vedrører krav til virksomhedernes faglige kvalifikationer udtømmende. Det betyder dog ikke, at det ikke er
muligt for medlemsstaterne selv at fastsætte yderligere betingelser, der har til formål at sikre
overholdelsen af gennemsigtigheds- og ligebehandlingsprincippet, så længe disse ikke strider imod
proportionalitetsprincippet.
Genstanden for ovennævnte dom, var en bestemmelse i national ret, som ikke gav råderum for en konkret
vurdering, men som per se anså en virksomhed for udelukket, såfremt denne både kunne anses som ejer i
en medievirksomhed, da det anses at en sådan kombination kan udgøre en fordrejning af konkurrencen.
Dette var ikke foreneligt med EU-retten, da bestemmelsen ikke gav mulighed for den pågældende part via
objektive beviser, at en sådan risiko ikke forelå.
En medlemsstat kan derfor fastsætte yderligere kriterier, end dem, som foreligger i artikel 57, stk. 2, så
længe disse ikke udelukker muligheden for at en tilbudsgiver via beviser kan godtgøre, at den pågældende
risiko, som lå til grund for forberedelsen af bestemmelsen, ikke foreligger og bestemmelsen som helhed
kan anses for proportionel.
Efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opfattelse besvarer dette ligeledes spørgsmål 2. Det kan dog
nævnes, at ordregiver ligeledes har mulighed for, efter de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsloven §
137, nr. 3, at udelukke en tilbudsgiver, hvis denne har begået alvorlige forsømmelser i forbindelse
udøvelsen af sit erhverv. Bestemmelsen kan anvendes, såfremt tilbudsgivers forsømmelser skaber tvivl om
ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet og dermed ansøgerens eller tilbudsgiverenes troværdighed i
forhold til udøvelsen af deres virksomhed. Det fremgår af lovbemærkningerne til denne bestemmelse, at
manglende overholdelse af skatteregler kan udgøre en sådan forsømmelse.
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Jeg håber, at ovenstående besvarer dit spørgsmål, og du er velkommen til at kontakte Chefkonsulent Jesper
Halvorsen, hvis du har spørgsmål til besvarelsen. Jesper kan kontaktes enten pr. email: jh@kfst.dk eller pr.
telefon: 41 71 51 15.
Med Venlig Hilsen
Diana Venø
Studentermedhjælper/ Student assistant
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/
Danish Competition and Consumer Authority

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. +45 4171 5000
Vi arbejder for velfungerende markeder.
Se vores privatlivspolitik på kfst.dk
Tilmeld dig vores nyhedsbrev "NYT OM UDBUD " ved at klikke HER
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Spørgsmål 1: Hvilket råderum findes indenfor EU retten for national dansk regulering, som kan styrke
ligebehandling og gennemsigtighed ved at tillade/forpligte budgivende myndigheder at inddrage
information om selskabers skatteforhold mv. ved offentlige udbud?
Motivation:
På et spørgsmål fra et forskerhold til DG GROW om dette emne har kommissionen svaret med henvisning
til kendelse fra EU-domstolen af 16. december 2008 i sag C 213-07 (svar vedlagt). Dommen fastslår, at
medlemsstaterne har adgang til at udforme lovgivning, som rækker ud over bestemmelserne i
udbudsdirektivet, for så vidt som de sigter mod øget ligestilling og gennemsigtighed, og i den udstrækning
de opfylder bestemte øvrige angivne kriterier. Med hensyn til udelukkelse fra deltagelse i udbud fastslår
dommen, at det forhold, at direktivets liste over udelukkelsesgrunde er udtømmende i henhold til
direktivet, ikke forhindrer medlemsstater i at fastlægge yderligere udelukkelsesgrunde.
Svaret tager ikke konkret stilling til, hvorvidt skatteundgåelse, eller aggressiv skatteplanlægning, f.eks.
gennem arrangementer, der specifikt har til formål at undgå beskatning, og som udnytter inkonsistente
bestemmelser på tværs af landegrænser, i EU-retslig forstand kan anses for at udgøre en forvridning af
konkurrencen. EU har dog i en række dokumenter, herunder Parlamentets nyligt vedtagne TAX3 rapport,
fastslået, at skatteundgåelse udgør et omfattende brud på princippet om ligebehandling.
Svaret forholder sig heller ikke til, hvorvidt mulige specifikke krav i relation til skat, gennemsigtighed,
selskabsstruktur mv., som kunne tænkes anvendt ved udbud for at sikre øget ligebehandling, ville være
hjemlet i EU retten.
Som konkrete eksempler på krav vedr. styrket gennemsigtighed kan nævnes:
-

-

Bystyret i Milano har indført en bestemmelse om, at det er en betingelse for medvirken i et udbud,
at budgiveren oplyser ultimativt ejerskab. Bestemmelsen har til formål at styrke
gennemsigtigheden og vil bl.a. kunne afsløre evt. interessekonflikter.
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/news/primopiano/Tutte_notizie/ufficio_stampa/a
pprovato_nuovo_piano_anticorruzione.
I henhold til ungarsk udbudslov skal bydende selskaber oplyse ultimativt ejerskab.
https://hungarytoday.hu/hungary-loses-the-least-amount-of-eu-funds-to-offshore-countries/

Der ses desuden mange eksempler på, at ordregivende myndigheder stiller krav om efterlevelse af ”soft
law”. Eksempelvis stiller SKI krav om at budgivende selskaber skal gennemføre due diligence i henhold til
OECDs retningslinjer for multinationale selskaber. Disse retningslinjer indeholder også et afsnit om
ansvarlig skattebetaling. Spørgsmålet er her, i hvilken udstrækning ordregivende myndigheder kan stille
krav om efterlevelse af sådanne retningslinjer, og hvilke konsekvenser ordregiver lovligt kan anvende i
tilfælde af, at retningslinjerne ikke efterleves.
Vi anmoder i særligt om en besvarelse af det overordnede spørgsmål om råderum for national lovgivning
for styrket ligebehandling gennem forebyggelse af skatteundgåelse ved udbud. Konkrete synspunkter på de
nævnte typer af krav vil dog også være af stor interesse, men der må formodes at være en række
potentielle andre konkrete krav og virkemidler, som kunne bringes i anvendelse.
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Spørgsmål 2: vil der indenfor gældende lovgivning, og under henseende til lovgivningens overordnede
intention om at varetage ligebehandling og gennemsigtighed, være grundlag for, at ordregivende
myndigheder kan vælge at tage skridt ud over de i udbudsloven eksplicit fastlagte til at beskytte
ligebehandling og gennemsigtighed?
Motivation:
Udbudsloven indeholder en bestemmelse om, at et selskab kan udelukkes fra at deltage i udbud, hvis dets
integritet er alvorligt kompromitteret. En bevidst skatteundgåelse evt. i kombination med tilbageholdelse af
vitale oplysninger af betydning for konkurrencesituationen kunne anses for at være en kompromittering af
selskabets integritet. Det ønskes forklaret, hvorvidt det efter Styrelsens vurdering kan være tilfældet.
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Erhvervsminister Simon Kollerup
Erhvervsministeriet
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K.

Kære Simon Kollerup,
Tillykke med posten som erhvervsminister – Region Hovedstaden ser frem til et godt og
konstruktivt samarbejde.
Danmark er som bekendt i en situation, hvor der om få år vil være massiv mangel på faglært
arbejdskraft inden for flere brancher. I 2025 vil der mangle næsten 70.000 faglærte hænder. Og
samtidig mangler over 8.000 unge en læreplads ifølge Undervisningsministeriets officielle
opgørelse fra februar 2019 – og tallet er formentlig højere, da omkring 15.000 unge aktuelt står
registrerede som praktikpladssøgende på Praktikpladsen.dk. Det er på alle måder uholdbart – både
for den enkelte unge og for Danmark.
Region Hovedstaden ser det som en bunden og fælles opgave for den offentlige sektor og også de
private virksomheder at gøre en ekstra indsats for at løse behovet for flere lærlingepladser. Og der
er brug for nye idéer og initiativer, hvis billedet skal ændres.
Derfor vil vi gerne anvende en ny model for lærlingeklausuler, som vil kunne medvirke til at sikre,
at vi ikke i fremtiden står i en situation, hvor vi ikke har hænder nok på arbejdsmarkedet. En model,
som Region Hovedstaden håber, andre vil lade sig inspirere af, og som erhvervsministeren vil bane
vejen for.
Efter modellen skal en virksomhed have haft lærlinge ansat i minimum ét år, hvis den skal komme i
betragtning til eksempelvis en byggeopgave i det offentlige. Antallet af lærlinge skal være én per ti
faglærte medarbejdere i virksomheden. De mindre virksomheder kan gå sammen og dele
lærlingeansvaret, så de kan opfylde kravet. Jeg vedlægger til orientering et notat, der indeholder en
mere uddybende beskrivelse af den lærlinge-model, som Region Hovedstaden ønsker at arbejde
med.
Med denne model suppleres de nuværende regler om lærlingekrav i f.eks. byggekontrakter med et
krav om, at virksomheder skal have lærlinge ansat bagudrettet for at kunne byde på opgaven. De
supplerende krav skønnes at give væsentlig flere lærlingepladser alene i byggebranchen, hvis det at
have lærlinge ansat er en forudsætning for at byde på en opgave, idet virksomhederne i endnu
højere grad vil fokusere på kontinuerligt at ansætte lærlinge, og f.eks. ikke kun når det er
”nødvendigt” i forbindelse med indgåelse af en kontrakt.
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Kravet om, at virksomhederne skal have vist samfundsansvar ved at have ansat lærlinge kræver
efter vores opfattelse ændrede regler. For at modellen kan blive en realitet, vurderer vi således, at
udbudsloven og udbudsdirektivet skal ændres.
Region Hovedstaden skal på denne baggrund anmode erhvervsministeren om at tilvejebringe det
fornødne lovgrundlag, der gør det muligt for regionen kun at indgå kontrakter med virksomheder,
der det seneste år har haft lærlinge ansat.
Region Hovedstaden håber at kunne få lejlighed til at uddybe og drøfte vores ønske på et møde.

Med venlig hilsen

Kopi af dette brev med bilag er sendt til: Børne- og undervisningsminister Pernille RosenkrantzTheil
Vedlagt:
•
•

Referat af Regionsrådets møde den x. september 2019, dagsordenens punkt x
Lærlinge-model – Sådan vil Region Hovedstaden gerne arbejde med lærlingekrav
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Lærlinge-model – sådan vil Region Hovedstaden gerne arbejde med lærlingekrav
Lærlingekrav:
•
•

•

Virksomheden skal det seneste år forud for tidspunktet for offentliggørelse af
udbud/kontraktindgåelse, have haft i gennemsnit 1 lærlingeårsværk ansat pr. 10 faglærte årsværk.
For mindre virksomheder med under 10 faglærte, kan man opfylde forpligtelsen ved at gå sammen
og i fællesskab opfylde kravet om at have haft mindst 1 lærlingeårsværk ansat pr. 10 faglærte
årsværk det seneste år.
En hovedentreprenør er ansvarlig for, at også eventuelle underentreprenører opfylder kravet.

Kun bagudrettet, bortset fra store og langvarige kontrakter
•

•

Når virksomheden har dokumenteret, at kravet er opfyldt i forbindelse med udbuddet/kontraktens
indgåelse, stiller Region Hovedstaden ikke yderligere krav eller fører efterfølgende kontrol med
kravet. I store og langvarige kontrakter stiller vi dog også krav om et antal lærlinge fremadrettet,
mens opgaveløsningen pågår (se nedenfor).
Ved udbud af ”store og langvarige kontrakter” suppleres med et krav om anvendelse 1 lærling pr.
10 faglærte fremadrettet, men uden at der stilles krav om, at lærlingene skal være ansat til at
opfylde den specifikke kontrakt. En ”stor og langvarig kontrakt” defineres som: kontrakter med en
varighed på minimum 6 måneder, og en lønsum for faglærte på 4 mio. kr. Her er hentet inspiration
fra vejledning om sociale klausuler i udbud fra december 2018, hvori tærsklerne for krav om
lærlinge er: Kontrakter med en varighed på minimum 6 måneder, og en kontraktværdi på mindst 5
mio. kr. og/eller en lønsum på 4 mio. kr.

Hvilke opgaver:
•
•

Bygge- anlægsopgaver, og
Tjenesteydelser med et driftselement (f.eks. kantinedrift, madlavning).

Bortfald af forpligtelsen:
•

Lærlingeforpligtelsen bortfalder efter samme regler, som en arbejdsgiver efter Trepartsaftalen
fritages for at betale merbidrag, herunder hvis en virksomhed har opslået en læreplads i 90 dag e
uden at få nogen ansøgninger.

Dokumentation:
•

•

•

Virksomheden fremsender på regionens anmodning en udskrift fra AUB-systemet oprettet i
forbindelse med Trepartsaftalen, hvor det er muligt at lave et udtræk af antallet af faglærte og
lærlinge i den konkrete virksomhed. Hovedentreprenører vil skulle sikre sig dokumentation fra sine
underentreprenører.
For virksomheder med færre end 10 faglærte med forpligtende aftale med en eller flere andre små
virksomheder, kan dokumentationen ske ved fremsendelse af den forpligtende aftale sammen med
udskriften fra AUB-systemet.
Udenlandske virksomheder kan dokumentere på anden vis.
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Overgangsordning:
•
•

•

Ordningen kan tidligst træde i kraft 6 måneder efter beslutningens træffes.
Herefter skal en virksomhed på regionens anmodning dokumentere, at den siden ordningen er
trådt i kraft frem til udbuddets gennemførelse /kontraktens indgåelse i gennemsnit har haft 1
lærlingeårsværk pr. 10 faglærte årsværk.
Et år efter ordningens ikrafttræden vil en virksomhed skulle kunne opfylde kravet 1 år bagud.

Nystartede virksomheder:
•

For nystartede virksomheder skal kravet opfyldes fra 1 måned efter virksomhedens stiftelse, dog
tidligst 1. januar 2020.

29. august 2019
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Rigsrevisionens notat om beretning om

forskningsmidler på
hospitalerne

Februar 2018
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Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014)

31. januar 2018
RN 401/18

1. Rigsrevisionen følger i dette notat op på sagen om forskningsmidler på hospitalerne, som
blev indledt med en beretning i 2015. Vi har tidligere behandlet sagen i notater til Statsrevisorerne af 31. august 2015 og 9. januar 2017.

KONKLUSION
Regionerne har i et samarbejde udarbejdet et ensartet beregningsgrundlag for fastsættelsen af et overhead, når regionerne forsker for andre. Der er på den baggrund
fastsat et overhead på 18 %, som gælder for alle regioner.

Sagsforløb for en større
undersøgelse
Beretning

Ministerredegørelse

§ 18, stk. 4-notat

Rigsrevisionen finder arbejdet tilfredsstillende og vurderer, at sagen kan afsluttes.
Rigsrevisionen baserer konklusionen på følgende:


I.

Regionerne har i en arbejdsgruppe beregnet regionernes indirekte omkostninger,
når regionerne forsker for andre. Beregningerne viste, at de indirekte omkostninger lå på 16-19 %. Regionerne besluttede på den baggrund fremover at opkræve
et overhead på 18 %. Fra den 1. januar 2018 opkræver alle regionerne overheadsatsen for nye kontrakter.

Baggrund

2. Rigsrevisionen afgav i februar 2015 en beretning om forskningsmidler på hospitalerne. Beretningen handlede om hospitalernes forvaltning af eksterne forskningsmidler. Baggrunden
for undersøgelsen var, at der havde været en række artikler i pressen om uhensigtsmæssig
forvaltning af eksterne forskningsmidler på flere af Region Hovedstadens hospitaler.
3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, kritiserede de skarpt hospitalernes forvaltning af eksterne forskningsmidler, som var udtryk for en særegen forvaltningskultur, hvor man
ikke havde tilstrækkeligt fokus på at overholde gældende retningslinjer. Statsrevisorerne kritiserede, at regionernes tilsyn havde været helt utilstrækkeligt.
Statsrevisorerne havde særligt hæftet sig ved risikoen for, at de eksterne forskningsmidler
ikke blev anvendt til formålet, og ved, at Statsforvaltningen havde udført et for passivt tilsyn
med forvaltningen af forskningsmidlerne – selv i de tilfælde, hvor regionernes revisorer gentagne gange havde påpeget problemer med regionernes regnskabsforvaltning og forvaltning
af forskningsmidler.
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2 Radikale

4. På baggrund af beretningen og Statsrevisorernes bemærkninger har vi fulgt op på følgende punkter:
Et opfølgningspunkt afsluttes,
når Statsrevisorerne på baggrund af indstilling fra Rigsrevisionen vurderer, at myndighedernes initiativer er tilfredsstillende.

Opfølgningspunkt

Status

1. Statsforvaltningens tilsyn med forvaltning af
forskningsmidler.

Afsluttet i forbindelse med notat til Statsrevisorerne
af 31. august 2015.

2. Regionernes retningslinjer for styringen af
forskningsmidler.

Afsluttet i forbindelse med notat til Statsrevisorerne
af 31. august 2015.

3. Regionernes arbejde med at sikre, at udgifterne
er dokumenteret, og at kontrollen følger op på, at
retningslinjerne følges, så der sikres en fremtidig
hensigtsmæssig forvaltning af eksterne forskningsmidler.

Afsluttet i forbindelse med notat til Statsrevisorerne
af 9. januar 2017.

4. Hvilke initiativer regionerne vil iværksætte for at
sikre, at nye og gamle forskningsmidler ikke blandes sammen, og at projekter ikke henstår inaktive
over flere år.

Afsluttet i forbindelse med notat til Statsrevisorerne
af 9. januar 2017.

5. Regionernes arbejde med at udarbejde et beregningsgrundlag for opkrævning af overhead.

Behandles i dette notat.

5. Vi redegør i dette notat for resultaterne af opfølgningen på det punkt, der ikke tidligere er
afsluttet.
Hele sagen og dens dokumenter kan følges på www.rigsrevisionen.dk og på
www.ft.dk/Statsrevisorerne.
II. Sundheds- og Ældreministeriets, Økonomi- og Indenrigsministeriets og regionernes initiativer
6. Vi gennemgår i det følgende regionernes initiativer i forhold til det udestående opfølgningspunkt. Gennemgangen er baseret på brevveksling mellem Rigsrevisionen og Sundheds- og
Ældreministeriet, som har indhentet svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danske
Regioner.
Beregningsgrundlag for opkrævning af overhead
7. Statsrevisorerne bemærkede, at hospitalerne ikke i tilstrækkelig grad adskilte omkostningerne til forskning fra omkostningerne til den almindelige drift. Regionerne og hospitalerne
havde således ikke sikkerhed for, at relevante direkte og indirekte omkostninger blev dækket. Derfor var der risiko for, at hospitalerne uretmæssigt finansierede forskning for private
virksomheder med skatteborgerfinansierede driftsbevillinger.
8. Rigsrevisionen anbefalede i beretningen, at regionerne, Sundheds- og Ældreministeriet
og Økonomi- og Indenrigsministeriet sammen afklarer, hvordan det sikres, at hospitalerne
opkræver et overhead, der er dækkende, i de forskningsprojekter, hvor det er relevant.
9. Det fremgik af Sundheds- og Ældreministeriets redegørelse, at der blev nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af regionerne og Danske Regioner, som skulle udarbejde et ensartet beregningsgrundlag for de fremtidige regionale opkrævninger af overhead. Overheadet
skal dække de indirekte omkostninger ved forskning for andre.
Arbejdsgruppen udarbejdede et beregningsgrundlag, der skulle sikre, at andelen af regionernes indirekte omkostninger blev opgjort ensartet. Det var arbejdsgruppens vurdering, at
beregningerne ville være det bedst mulige grundlag for at tilvejebringe et retvisende billede
af, hvilken overheadsats der burde fastsættes i regionerne. Beregningerne viste, at regionernes andel af indirekte omkostninger lå på 16-19 %. Årsagen til variationen kunne forklares ved forskelle i den måde, som hospitalerne er organiseret på.

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Punkt nr. 3 - Medlemsforslag fra Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti,
Radikale Venstre og Dansk Folkeparti - Afskaffelse af overhead ved forskning
initieret af regionens egne ansatte
Bilag 1 - Side -4 af 4
Regionernes økonomidirektører besluttede i marts 2017, at regionerne for alle nye kontrakter skulle opkræve et overhead på 18 %. Regionerne har hver især fastsat en dato for, hvornår den nye overheadsats træder i kraft for nye kontrakter. Ikrafttrædelsen sker i perioden
1. maj 2017 - 1. januar 2018.
10. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at regionerne har fastsat en overheadsats, der
vil blive opkrævet af hospitalerne, når regionerne forsker for andre. Rigsrevisionen vurderer
på den baggrund, at sagen kan afsluttes.

Lone Strøm
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Sagens fremlæggelse for erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget kommer på baggrund af en drøftelse i
regionsrådet den 13. marts 2018 omhandlende implementeringen af overhead i Region Hovedstaden med
efterfølgende henvendelse til erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget fra regionsrådsmedlem Jacob Rosenberg.
En bekymring er, at hospitalerne i Hovedstadsregion fejltolker rigsrevisionens beretning og gældende regler ift.
håndteringen af overhead. Et diskussionspunkt herunder er, hvorvidt der bør opkræves overhead af regionens egne
forskningsprojekter, den såkaldte forsker-initierede forskning, eller ej.
Formålet med denne sag er at beskrive, hvordan overhead er implementeret i Region Hovedstaden. Sagen indledes
med et uddybende oplæg fra administrationen.

INDSTILLING
Administrationen indstiller overfor erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget:
• at orienteringen om overhead af Region Hovedstadens egne forskningsprojekter tages til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Taget til efterretning
Peter Frederiksen (V) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Overhead som begreb:
Alle eksternt finansierede forskningsprojekter medfører direkte- og indirekte omkostninger for regionen. Direkte
omkostninger er fx løn til de forskningsudførende på hospitalet, udgifter til vareforbrug, og træk på parakliniske og
tværgående funktioner. De indirekte omkostninger er omkostninger, der ikke direkte kan henføres til den eksternt
finansierede forskning og som således optræder som en omkostning et andet sted i regionens regnskab til fx
dækning af administration, facility management, IT-systemer, anskaffelser (inventar, materialer m.v.) samt
omkostningselementer herunder forretning og afskrivninger. Den procentuelle andel, som skal fratrækkes indtægter,
for at dække de indirekte omkostninger kaldes overhead.
Implementering af overhead i Region Hovedstaden:
Rigsrevisionen har i beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne, kritiseret regionerne for ikke i
tilstrækkelig grad at adskille omkostninger til forskning fra den almindelige drift. Rigsrevisionen præciserer, at
regionsrådet skal kunne dokumentere opkrævet betaling for samtlige direkte- og indirekte (overhead) omkostninger
i forbindelse med forskning udført for andre, da der ellers er risiko for at regionerne uretmæssigt finansierer
forskning for private virksomheder (bekendtgørelse nr. 170 af 05/02/2017, om regionsrådenes levering af
sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder, § 4, stk. 3).
Som konsekvens heraf har Region Hovedstaden siden 1. januar 2016 anvendt en overheadsats ved forskning udført
for andre på 15% og senest i regi af Danske Regioner fået vedtaget en national overheadsats på 18% med effekt
fra 1. januar 2018. Rigsrevisionen har med deres seneste notat (dateret 31. januar 2018) afsluttet undersøgelsen af
hospitalernes forvaltning af forskningsmidler. Heri udtaler rigsrevisionen, at de med implementeringen af den
nationale overheadsats ser sagen som afsluttet.
Som led i implementeringen af overhead i Region Hovedstaden, er der truffet en administrativ beslutning i
koncernledelsen om ligeledes, at opkræve overhead i de tilfælde hvor regionens egne forskningsprojekter
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forskningsprojektet, for at dække administrative opgaver der løftes af det konkrete projekt.
Eksempel:
En forsker skal bruge 5.000.000 kr. til et forskningsprojekt. Eftersom at der er tale om regionens egen forskning
bevilliger Innovationsfonden 3,1% til overhead. Derfor ansøger forskeren Innovationsfonden om 5.155.000 kr.
Forskeren vil blive trukket de 3,1% fra forskningskontoen til at dække de indirekte omkostninger forbundet med
studiet og står således tilbage med 5.000.000 kr. til egen forskning.
Beslutningen om implementeringen af overhead i Region Hovedstaden fremgår af de interne retningslinjer og Q&A
om overhead, som er godkendt af koncernledelsen, se bilag 1.
Der henvises til afsnittet ”Overhead af egen forskning og forskningssamarbejder” samt Q&A punkt 11-15, der
omhandler håndteringen af overhead ved egen forskning og forskningssamarbejder, i Region Hovedstadens interne
retningslinjer og Q&A om overhead.
På baggrund af spørgsmål fra Jacob Rosenberg er det vigtigt at præcisere, at der ved implementeringen af
overhead i Region Hovedstaden er taget en administrativ beslutning i koncernledelsen om at opkræve overhead når
der 1) forskes for andre og 2) i de tilfælde hvor regionens egen forskning finansieres af en fond eller virksomhed og
bevillingsgiveren har bevilliget overhead. Der er således ikke tale om en fejltolkning af rigsrevisionens beretning,
men derimod en beslutning truffet af koncernledelsen i Region Hovedstaden.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen tages orienteringen om overhead af Region Hovedstadens egne forskningsprojekter
til efterretning.

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

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

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges erhvervs-, vækst og forskningsudvalget den 2. oktober 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen
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Overhead på forskning i Region
Hovedstaden

Ved enhedschef Rosa Andersen
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Hvad dækker overhead?
• Sundheds- og Ældreministeriet - Vejledning om fastsættelse af overhead i forbindelse
med betaling vedrørende rekvireret forskning på sundhedsområdet
• De indirekte omkostninger består af en række forskellige typer af omkostninger, der kan
opdeles i følgende grupperinger:
• Administration og ledelse
• Facility Management
• IT-systemer
•

Anskaffelser, inventar, materialer m.v.

• Omkostningselementer (forrentning, afskrivninger og andel af tjenestemandspensioner mv.)
• Øvrige
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Forskning for andre
• Lovkrav om dækning af alle udgifter
• § 4. Regionsrådet kan udføre forskning for andre offentlige myndigheder og private
virksomheder, herunder foretage afprøvning af lægemidler, udstyr mv.
• Stk. 3. Regionsrådet opkræver en betaling svarende til samtlige direkte og
indirekte omkostninger for den i stk. 1 nævnte forskningsydelse og for de i stk. 2
nævnte afprøvnings-, udviklings- og rådgivningsydelser.
• Overhead skal sikre overholdelse af § 4, stk. 3
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Forskning for andre
• Rigsrevisionens rapport februar 2015
• ”Rigsrevisionen vurderer samlet, at hospitalernes forvaltning af forskningsmidler er kritisabel.”

• Indførsel af overheadtræk på 15 % i 2016 (Region H)
• Overhead arbejdsgruppe i Danske regioner 2017
• Beslutning om nationalt overheadtræk på 18 % (22 %) i Danske Regioner

• Implementering i alle regioner i løbet af 2017
• Region H, ny overheadsats gældende fra 1. januar 2018
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Forskning for andre
• Beregnings eksempel
• Hospital har udgifter for 100 kr., som skal viderefaktureres. Derfor tillægges 21,95
%, således at der faktureres 121,95 kr. Når indbetalingen på 121,95 kr. modtages
trækkes 18 % i overhead svarende til 21,95 kr. Afdelingen har således 100 kr.
tilbage til udgiftsdækning mv.
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Egen forskning
• Ikke et lovkrav ved egen forskning
• Administrativ beslutning i koncernledelsen om at opkræve overhead fra egne
forskningsprojekter, når overhead er bevilliget af bevillingsgiveren
• Retningslinjerne giver lokal selvbestemmelse, ledelsen har beslutningskompetence
• Bevillingsbrevet er bestemmende, der trækkes ikke mere overhead end bevilliget
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Egen forskning
• Beregnings eksempler
• En forsker skal bruge 5.000.000 kr. til et forskningsprojekt. Eftersom at der er tale om
regionens egen forskning bevilliger Innovationsfonden 3,1% til overhead. Derfor ansøger
forskeren Innovationsfonden om 5.155.000 kr. Forskeren vil blive trukket de 3,1% fra
forskningskontoen til at dække de indirekte omkostninger forbundet med studiet og står
således tilbage med 5.000.000 kr. til egen forskning.
• En forsker skal bruge 1.000.000 kr. til et forskningsprojekt. Fonden som giver bevilling til
projektet giver jf. deres bevillingsbrev 20 % til overhead. Da den pågældende afdeling selv
har en del indirekte udgifter, lader hospitalsledelsen nogle af overhead midlerne bliver hos
afdelingen. I stedet for at kunne beholde 800.000 kr., kan afdelingen derfor beholde 850.000
kr.
7
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Videre proces
• Tværregional dialog mhp. sikring af ensartet håndtering
• Internt arbejde på nyt kommunikations materiale
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Kære Jacob,

17.03.19

Forskningsudvalgets forretningsudvalg har drøftet reglerne for overhead på egen forskning på sygehuset.
Princippet er, at man søger så meget overhead, som man kan (afhængigt af hvad de enkelte fonde har
meldt ud om overhead), og at sygehuset tilbageholder den opnåede bevilling på overhead. I det
forklarende materiale anføres, at sygehuset efter lokal beslutning har mulighed for at lade beløbet gå helt
eller delvis tilbage til forskningsmiljøet.

Regionen har en forpligtelse til og et ønske om, at sygehusene er aktive i relation til forskning. Generelt kan
man anføre, at overhead på egen forskning signalerer, at godt nok vil man forske, men man vil ikke have
udgifter til det – det signalerer, at forskning ikke er en naturlig del af sygehusets forpligtelser. Pengene til
overhead skal tages fra de samlede midler, der er til rådighed som ekstern finansiering af forskning, og med
overhead fjerner man altså midler, der tidligere blev brugt direkte i forskningen. Der er således sket en
reduktion i de eksterne midler til forskerne.

Dette skulle efter oplægget kompenseres af, at sygehusene lokalt kunne fordele de midler, der opnås i
overhead. Sygehusene har dog fået driftsbudgettet reduceret med et beløb svarende til den forventede
overhead. Det vil sige, at overhead anvendes til drift og ikke går tilbage til forskningen. Ydermere er det for
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital således, at der reelt ikke er kommet så meget ind i overhead som man
forventer, og ordningen om overhead på egne forskningsprojekter har derfor medført en ikke ubetydelig
reel besparelse i hospitalets driftsbudget.

Indførelsen af overhead på egene forskningsprojekter har derfor dels reduceret de økonomiske midler, som
går direkte til forskningen og har dels medført en besparelse i hospitalets driftsøkonomi.

Med venlig hilsen

Michael Krogsgaard
Formand for forskningsudvalget, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
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Fra: Jens Lundgren
Sendt: 11. februar 2016 10:01
Til: Hjalte Aaberg
Cc: Svend Georg Trock Hartling; Jens Gordon Clausen; Per Christiansen; Klaus Lunding; Anders Agger;
Janne Elsborg Larsen; Bente Ourø Rørth; Bo Feldt-Rasmussen; Michael Rindom Krogsgaard; Søren Møller;
Inge Marie Svane; Lise Tarnow; Birger Thorsteinsson; Flemming Bendtsen
Emne: Overhead - ønske om møde mhp dialog

Regionsdirektør Hjalte Aaberg
Cc: Koncerndirektør Svend G. Hartling
Koncerndirektør Jens Gordon Clausen
Hospitalsdirektør Per Christiansen (RH)
Hospitalsdirektør Klaus Lunding (HGH)
Hospitalsdirektør Anders Agger (AHH)
Hospitalsdirektør Janne Elsborg (BFH)
Hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth (NOH)
København, 11. februar 2016
Kære Hjalte Aaberg.
På vegne af det samlede forskningsmiljø på regionens hospitaler henvender vi os med ønske om dialog
hvad angår den overordnede finansiering af den forskningsindsats, der ydes på regionens hospitaler.
Den direkte anledning til dette ønske er det overhead på eksterne forskningsmidler, som regionen har
indført pr 1. januar 2016.
Vi mener at indførelsen af dette overhead er i direkte modstrid med regionens vision om at styrke
forskningen på regionens hospitaler; en forskning der er afgørende for fortsat at forbedre hospitalernes
behandlingstilbud. Overheadbetalingen vil medføre, at opretholdelse af den altafgørende infrastruktur,
som forskningsgrupperne har, minimeres/fjernes. Hospitalets administrative systemer vil selvklart ikke
kunne overtage udførelsen af disse fagligt krævende funktioner, der indbefatter afrapportering overfor
bevillingsgiver, koordination af udformning af ansøgninger, ”bridge-funding” af endnu ikke finansierede
projekter etc. At regionen så samtidigt indfører månedlig administrativ budgetstyring/opfølgning, vil
bevirke at forskningslederens tid til forskning ansøgninger etc yderligere minimeres. Derfor vil indførelsen
af overhead negativt påvirke forskningens udvikling i regionen hvilket altså – i vores øjne – er i direkte
modstrid med regionens vision.
Vi er desuden uforstående overfor at RegionH har besluttet at indføre dette overhead unilateralt i RegionH
og ikke som led i en koordineret landsdækkende beslutning via Danske Regioner?. Rigsrevisionens
bemærkninger om behov for opstramning af administrationen af overhead på kontraktforskning dækker jo
hele landet. Vi vil mene, at de administrative gebyrer som indføres på forskning med fordel afstemmes
mellem regionerne før det indføres, således at een region’s forskere ikke får forringet deres kompetitive
fordel ifm ansøgninger med fonde og indgåelse af kontrakter med privat tredjepart ift forskere fra andre
regioner.
Rigsrevisionen har ikke ønsket at der indføres overhead på bevillinger opnået af forskerne selv. At regionen
alligevel lægger op til at man kan ”søge om administrativt overhead” men ”det accepteres at fonden ikke
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giver det så længe det blot nævnes i bevillingsskrivelsen” vil frastøde mange fonde, der ikke vil kunne
acceptere en så ukonventionel og i manges øjne useriøs ansøgningsstil.
Regionen forventer at vi genforhandler alle indgåede medicinal-kontrakter mhp at der på alle fremtidige
rater-udbetalinger også indkræves 15% til overhead. Dette er ikke blot urealistisk det store antal kontrakter
taget i betragtning, men også en usædvanlig praksis, som efter vores opfattelse vil medføre, at vi fremstår
uprofessionelle i disse samarbejdsrelationer med risiko for længerevarende negative virkninger på disse
relationer.
KU gav tidligere 500 tKr til grupper for hvem det lykkedes at indhente forskningsmidler fra den Europæiske
Kommission. Dette var i overensstemmelse med de strategiske tiltag der sker for at styrke den
forskningsmæssige excellence.
Vi håber du vil tage imod ønsket om dialog og ser frem til at diskutere disse forhold med dig.
Mvh,
Jens D Lundgren (formand, professorsammenslutning på RH)
Bo Feldt-Rasmussen (formand, RH’s forskningsudvalg)
Michael Rindom Krogsgaard (formand, BFH’s forskningsudvalg)
Søren Møller (formand, AHH’s forskningsråd) og Flemming Bendtsen
Inge Marie Svane, (næstformand, HGH forskningsråd)
Lise Tarnow og Birger Thorsteinsson (NOH forskningsrepræsentanter)
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Hillerød 18.03.2019
Kære Jacob,
Tak for din henvendelse.
Jeg har rundsendt denne til NOHs professorgruppe, og modtaget følgende tilbagemelding:
Vi er enige i, at indførsel af 18% (21,95%, og ikke 20,95% som anført i Jacobs mail) overhead på "egen
forskning" betyder en administrativ udhuling af forskningsbevillingerne, som ikke er hensigtsmæssig, og
samtidigt så radikal en beslutning, at den bør være en politisk beslutning, ikke en administrativ beslutning. I
øvrigt vil dette krav skævvride forholdet til sponsorerne, idet man åbenbart kun ønsker, at overhead søges
hos de fonde, der aktivt angiver, at man vil yde dette. Hvis der skal være overhead på "egen forskning"
(uanset %-sats), bør det være ens for alle fonde. Og det bliver vanskeligt at kræve, for så er vi inde og
blande os i fondenes fundatser.
Overheadordningen er efter vores overbevisning i modstrid med bl.a. flg. prioriterede områder i Regionens
forskningsstrategi:
• Tiltrækning af eksterne forskningsmidler, hvor incitamentet for at søge og sikkert også incitamentet
for nogle fonde for at bevilge til forskere i regionen nedsættes.
• Styrkelse af spirende miljøer, som i forvejen har svært ved at opnå ekstern finansiering.
Vh
Thea K Fischer, Forskningschef NOH
MD, DMSc, Professor (adj SDU)
Nordsjællands Hospital
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Psykiatrisk Center Glostrup
Forskningsenheden G2
Nordstjernevej 41
2600 Glostrup
Direkte 3864 0442

Dato: 22. Januar 2019

Vedr. overhead på egen forskning

Kære kollega

Jeg har ved forskellige lejligheder drøftet problematikken om overhead på egen forskning med mine professorkolleger. Vi er selvfølgelig alle meget utilfredse med den høje overhead, som (oftest forgæves) søges
dækket fra diverse fonde. Disse fonde forstår ikke, hvorfor de skulle betale dette overhead.
Vi synes selvfølgelig ikke at “egen forskning”, som er det vi laver for næsten 100 procents vedkommende
skal beskattes med overhead, da Regionerne jo iflg. sundhedsloven er forpligtet til at forske.

Med venlig hilsen

Poul Videbech
Professor
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Att.: Jacob Rosenberg

27. februar 2019

RE: Overhead på forskerinitierede forskningsprojekter
Tak for orienteringen om den verserende drøftelse af overhead, hvor du anfører, at Region Hovedstaden
har taget en administrativ beslutning om, at der skal beregnes overhead også af forskernes egne
projekter. Eksternt finansierede forskningsprojekter inddeles i såkaldt ”forskning for andre” (typisk
initieret af et medicinalfirma) og ”egen forskning”. Nærværende notat omhandler alene forhold
vedrørende sidstnævnte.
RegionH har besluttet, at forskerne på regionens hospitaler pålægges fremover at søge om 20,95%
overhead, når eksterne fonde søges om støtte. Ekstern forskningsstøtte kommer oftest fra enten private
fonde eller nationale eller internationale forskningsråd. Hvad angår de private fonde har disse udstukket
regler for overhead; mange fonde uddeler slet ikke bidrag til overhead eller har defineret et maksimum
for overhead. Vi er vidende om, at de private fonde aktuelt drøfter dette med forskningsministeren og
repræsentanter fra bl.a. de danske universiteter, og at den generelle holdning fra fondene er, at man
ønsker klarhed over, hvad overhead medgår til at dække. For internationale forskningsråd i EU eller USA
(NIH) gør det sig gældende, at der oftest er et fast beløb afsat til såkaldte ”indirect costs”. Beløb, der
henhører under ”indirect costs” betyder, at der ikke på forhånd skal ligge en plan for, hvad det anvendes
til, men det kan typisk dreje sig om uforudsete udgifter til projektet, herunder fx afholdelse af
barselskompensation. Der afkræves ikke efterfølgende regnskab for anvendelsen af disse midler, omend
man kan blive bedt om at redegøre for det ved en evt. revision.
Praksis har på det seneste imidlertid været, at hele ”indirect cost” beløbet er inddraget af RegionH,
hvilket vi har mange eksempler på har været stærkt uhensigtsmæssigt for projektet og forskeren, der
således ikke har kunnet få dækket nødvendige udgifter. Denne praksis finder SPRH harmonerer dårligt
med RegionH’s ønske om at tiltrække flere internationale bevillinger, herunder fra EU, da det er stærkt
demotiverende for forskere at skulle koordinere et projekt, der er underfinansieret. Det er heller ikke
muligt at indregne overhead i de egentlige projektudgifter, da projektet derved falder i konkurrence med
andre udenlandske ansøgninger, hvor man har lavere lønninger og øvrige udgifter. Rigshospitalets
forskere rammes i særlig grad af disse stramninger.

Overhead på forskerinitierede forskningsprojekter
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Bestyrelsen for SPRH er stærkt bekymret over denne udvikling, der skaber barrierer for den bedste
forskning og påfører os tab af forskningsmidler, tab af konkurrenceevne og tab af incitament for at
påtage sig koordinatorrollen for nationale og internationale samarbejder.
Vi er klar over, at RegionH har søsat initiativer, som man muligvis føler til en vis grad retfærdiggør
inddragelse af ”indirect costs”. Det kan fx dreje sig om øget kontrol af forskningsbudgetter og regnskaber, rejsekontor eller andet. I en enquete foretaget af SPRH i januar 2019, besvaret af 58 af vore
professorkolleger ved Rigshospitalet, modtager denne administrationstunge praksis netop voldsom kritik.
Vi finder ikke alene, at disse administrative udgifter er unødige og fordyrende for forskningen, men også
at det pålægger forskerne en urimelig byrde i form af den ekstra tid, der nu medgår til ikke-produktive
handlinger.
SPRH foreslår, at man udsætter disse tunge forretningsgange for ”lean”, og at midlerne kan anvendes
langt bedre under en mere tillidsbaseret styring. Et overhead på 20,95% taget ud af en bevilling til drift
af institutionsadministration er en belastning af økonomien, hvor forskerne uændret har administrative
omkostninger i forhold til projekterne. De store forskningsgrupper, der typisk vinder fx EU-midler, har
tvingende behov for sin egen administrative funktion og udgør dermed kun en beskeden
institutionsbaseret administrativ belastning. Vi finder derfor, at det er helt urimeligt at pålægge disse
ekstra omkostninger på forskerinitierede projekter.

På vegne af SPRHs bestyrelse

Gitte Moos Knudsen
Professor, dr.med.
Formand for SPRH

Overhead på forskerinitierede forskningsprojekter
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dddd
Tillægspakke med information
til SP-nøglepersoner om
uddannelsesopgaven.

Slutrapportering på gennemførsel af
initiativer til forbedring af
Sundhedsplatformen
- Initiativer fra Forretningsudvalgets plan fra august 2018

17. september 2019
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Slutrapportering på gennemførsel af initiativer til forbedring
af Sundhedsplatformen
Rigsrevisionen udsendte i juni 2018 en beretning vedrørende Region Hovedstadens implementering af
Sundhedsplatformen (SP) på Herlev og Gentofte Hospital. Beretningen er efterfølgende blevet behandlet
af Statsrevisorerne, som udtalte kritik af Region Hovedstaden.
Forretningsudvalget (FU) drøftede ”Rigsrevisionens beretning om Sundhedsplatformen” på møde den 28.
juni 2018. I den forbindelse fik administrationen til opgave at udarbejde et oplæg med klare deadlines for
forbedring af SP, inden for de af FU-udpegede områder. Den 14. august 2018 foreslog administrationen
dels en økonomisk ramme, dels en række konkrete initiativer til forbedring af SP.

Regionsrådet tiltrådte planen (herefter FU-planen) og traf beslutning om opfølgning med kvartalsvise
afrapporteringer. Afrapportering skulle ifølge FU-planen ske til og med 2. kvartal 2019. Denne rapport
udgør dermed planens slutrapportering.

Slutrapporteringen opsummerer, hvordan det er gået med initiativerne, som Regionsrådet besluttede i
august 2018, og om de er afsluttede. For de initiativer, der ikke er gennemført, vil det fremgå, hvor langt
initiativet er kommet, og hvad næste skridt er. Med afsæt i IT-Ekspertrådets anbefalinger fortsætter
arbejdet med at forbedre Sundhedsplatformen med hospitalerne for bordenden af såvel udvikling som
implementering af forbedringerne.
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Overblik over centrale initiativer

A. God fremdrift mod opgraderingen til SP2018 og ibrugtagningen af LPR3

B. Omdirigering af ressourcer

s. 4-5

s. 6-11

Herunder fem initiativer:
1. Prioriterede SP-temaer (udviklingsopgaver)

s. 6

2. Brugertilpasning

s. 7

3. Bedre brugeroplevelse ved indmelding af fejl og ændringsønsker

s. 8-9

3.1. CIMT Service-portal
3.2. SP-nøgleperson overblik
3.3. Organisationsforandringer
3.4. Opkvalificering af servicedesk-medarbejdere
3.5. TOP 3-lister (ikke en del af oprindelig FU-plan)
4. Understøttelse af kliniske byggere
5. Problemknusere til akutte problemstillinger

C. Forbedringer af medicineringsfunktioner

s. 10
s. 11

s. 12-13

D.1 Validerede data (ud-data)

s. 14

D.2 Integration til nationale kliniske databaser

s. 15

E-F. Taskforce for arbejdsgange og ambulatorier

s. 16

G. Hyring af specialister

s. 17
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A. God fremdrift mod opgraderingen til SP2018 og
ibrugtagningen af LPR3
Formål:
I juni 2017 igangsatte Region Hovedstaden og Region Sjælland et projekt med hospitalsdirektør Anne
Jastrup, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, i spidsen med det formål at sikre en succesfuld opgradering
af SP til den nye version ”SP2018” og integration til Landspatientregisteret (LPR3).

Aktiviteter:
•

Analyse af de nye nationale krav med henblik på indberetning til LPR3

•

Udvikle og konfigurere SP til LPR3

•

Opgradere SP fra version 2015 til version 2018

•

Forberedelse af de kliniske ledelser ved særlige informationsmøder og materialer, som støttede
dem i opgaverne frem mod opgraderingen

•

Ny uddannelsesmodel, hvor udpegede klinikere uddanner deres kollegaer. Inden ibrugtagning
blev uddannelsesområdet evalueret af eksterne eksperter

•

Løbende kommunikation til hospitalerne i emneopdelte kommunikationspakker

•

Tre parathedsvurderinger bestående af spørgeskemaer til afdelingsledelser samt
sparringsmøder på ledelsesniveau med henblik på at sikre at hospitalernes, sygehusenes og itorganisationers var klar til opgraderingen

Undervejs i projektet blev der igangsat initiativer på baggrund af anbefalinger fra eksterne
specialister og Ekspertrådet (læs mere under punkt G på side 17) for at sikre den nødvendige
fremdrift og en tilfredsstillende opgradering. Initiativerne inkluderede blandt andet:

•

Brug af certificeringstest og evaluering af undervisning i forbindelse med slutbrugeruddannelse

•

Reducering af risici ved risikoanalyse og øget test

•

Større involvering af slutbrugere i test til verifikation af løsningen med fokus på kliniske
arbejdsgange, radiologi og medicin

•

Etablering af Taskforce vedrørende radiologi, som håndterede de udfordringer, der blev forudset
med den nye radiologiintegration til Region Sjællands radiologisystemer
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A. God fremdrift mod opgraderingen til SP2018 og
ibrugtagningen af LPR3 (fortsat)
Resultater:
Opgraderingen til LPR3/SP2018 blev implementeret planmæssigt den 2. februar 2019.
Region Hovedstaden og Region Sjælland havde flere fejl i indberetning til LPR3 umiddelbart efter
implementeringen, hvoraf nogle skyldes fejl i Sundhedsdatastyrelsens LPR3-løsning. I forlængelse af
LPR3/SP2018 projektets nedlukning blev der etableret to delprojekter til at optimere indberetningerne.
•
•

Fra maj måned har den daglige indberetning kørt med en succesrate på over 80%, hvilket var det af
styregruppen fastsatte mål.
Et andet mål var, at indberetningen skulle ske med mindre end 5% tekniske fejl. Dette mål blev opnået
med opgradering af SP primo juni, hvorefter der indberettes med omkring 2% tekniske fejl.

Opgradering til SP18 og
systemimplementering af LPR3 var
bedre forberedt og gennemført end
.tidligere implementeringer. Stor
indsats af alle!
Billede fra den manuelle konvertering, natten til d. 3. feb. 2019,
hvor læger og sygeplejersker i Akutmodtagelsen på Herlev og
Gentofte Hospital arbejdede med at få oplysninger korrekt ind i
den nye version

Ekspertrådets rapport, juni 2019

Status og videre forløb:
Initiativet er gennemført.
Der arbejdes fortsat på at nedbringe antallet af fejl:
•
•
•

Sundhedsdatastyrelsen (SDS) og Danske Regioner har aftalt at der er behov for at styrke
samarbejdet om løsning af de resterende fejl.
I Region Hovedstaden arbejdes sammen med hospitalerne om at nedbringe antallet af fejl i
forbindelse med indberetning. Hospitalerne kan følge indberetning på afdelingsniveau i SP.
Hertil fortsætter arbejdet med at forbedre indberetningen i Datakvalitet- og
indberetningsgruppen bestående af hospitalernes økonomifolk; gruppen analyserer kendte fejl
med henblik på løsning, som sikrer opfyldelse af gældende registreringspraksis.

Det videre arbejde følges op i Ekspertgruppen for Registreringspraksis i Sundhedsplatformen
(ERS), der består af repræsentanter fra Center for Økonomi, CIMT og hospitalerne i Region
Hovedstaden og Region Sjælland.

Læs mere i Ekspertrådets rapport ”Risikoemner i forbindelse med opnåelse af forbedringer ved
implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden. Ekspertrådet – Sundhedsplatformen
Februar - Juni 2019 (2. del)”. Rapporten findes på Region Hovedstadens Hjemmeside: www.regionh.dk.
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B. Omdirigering af ressourcer
B.1 Prioriterede SP-temaer
Formål:
Vicedirektørforum (VDF) besluttede i foråret 2018 at prioritere igangsætning af ni udviklingsopgaver,
såkaldte temaer til forbedring af udvalgte områder. VDF udpegede for hvert tema en ansvarlig vice- eller
centerdirektør.

Status:
Tema

Titel

1

Leverance af cytostatika v. vicedirektør Steen Werner Overført til medicinprojektet
Hansen, Herlev og Gentofte Hospital

2

Pilot-integration til infusionspumper v. vicedirektør
Susanne Poulsen, Rigshospitalet

Gennemført

3

Rationel anvendelse af antibiotika v. centerdirektør
Bettina Lundgreen, Diagnostisk Center,
Rigshospitalet

Gennemføres december 2019

4

Oversigtsskærme Epic Monitor v/Vicedirektør Trine
Holgersen, Næstved Sygehus

Udvikling er afsluttet og implementering er
genoptaget efter en kort pausering,

5

Rapporteringsindikatorer i SP v/Vicedirektør Janne
Elsborg, Amager og Hvidovre Hospital

6

Status

Grundet andre prioriteringer besluttede
VDF i efteråret 2018 af fjerne temaet fra
porteføljen
Automatisering af brugeradgange indenfor operation, Gennemført
kardiologi og anæstesien (SER) v/Vicedirektør Inge
Paamejer, Nykøbing Sj. Sygehus

7

Taskforce for uddata fra SP v/Vicedirektør Beth Lilja, Gennemført
Sjællands Universitetshospital og Centerchef Jannick
Brennum, Neurocentret, Rigshospitalet

8

Analyse af kliniske kvalitetsdatabaser v/Vicedirektør
Annemarie Hellebæk, Bornholms Hospital

Gennemført

9

Analyse af max dosis på kemoterapi v. vicedirektør
Susanne Poulsen, Rigshospitalet

Gennemført

Om Epic Monitor: ”Afdelingen har haft stor modstand mod brug af skærme. De bruger nu tavlen (Epic
Monitor) til tavlemødet med lægerne om morgenen. Under mødet er alle læger og sygeplejersker fokuseret
på tavlen og deres patientlister. Der er fokus på de vigtige punkter såsom behandlingsniveau og forventet
udskrivning ud fra tavlen, og efter endt rapport går lægerne i gang og tildeler sig selv til patienten – fordi
det nu giver synlighed på tavlen. Tavlemødet er minimeret fra før at vare 25-30 minutter til nu at tage 10-15
minutter. DET er super fedt – jeg er helt høj over det.”
Mette Borrisholt, sygeplejerske, Børne- og Ungeafdelingen Nordsjællands Hospital

Videre forløb:
Initiativet B.1 ”Prioriterede SP-temaer” løber stadig med reference til VDF.
Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019
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B 2. Brugertilpasningsansvarlige er udpeget på alle
afdelinger
Formål:
At forbedre anvendelsen af SP ved at specialdesigne brugerfladen til den enkelte klinikers behov.

Aktiviteter:
Der blev udpeget ca. 200 brugertilpasningsansvarlige, som efter et 8 timers uddannelsesforløb blev i
stand til at hjælpe kollegaer med personlig opsætning og tilpasning af SP. Derudover tilbød CIMT alle
læger på alle hospitaler en-til-en brugertilpasning fra maj til september 2018. I alt 2317 læger tog imod
tilbuddet og har gennemført 1:1 brugertilpasning.

Resultater af gennemført 1:1 brugertilpasning:
•

69% af læger har gennemført en-til-en brugertilpasning fordelt på alle hospitaler; det er
konstateret, at der i den oprindeligt udvalgte målgruppe er læger, der ikke har behovet, hvorfor
andelen ikke når 100%

•

Evaluering blandt lægerne af den individuelle brugertilpasning viser en høj tilfredshed: 4,1 på en
skala fra 1 (intet udbytte) til 5 (virkelig godt)

”Brugertilpasning er en af de ting, som jeg synes er
allervigtigst i Sundhedsplatformen, især fordi det er noget,
man selv kan arbejde med ude i afdelingerne. SP er så
kompliceret, at det er vigtigt man ved, hvad det helt nøjagtigt
er, man gør i vores afdeling. Det kan man afhjælpe med
brugertilpasning.”
Birger M. Breum, overlæge,
gynækologisk obstetrisk afdeling, Amager Hvidovre hospital

Status og videre forløb:
Initiativet er gennemført.
Det videre forløb er at
• Hospitalsledelserne har ansvaret for at de uddannede brugertilpasningsansvarlige fortsætter
brugertilpasningen lokalt på de enkelte afdelinger.
• CIMT opdaterer løbende vejledninger til ny brugertilpasningsfunktionalitet og kommunikerer dette til
hospitalernes brugertilpasningsansvarlige.
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B 3. Bedre brugeroplevelse ved indmelding af fejl og
ændringsønsker
Formål:
At brugerne oplever lettere indmelding af fejl og ændringsønsker samt får bedre indblik i og kontrol over
håndteringen af deres sager. Dele af indsatsen skulle endvidere sikre at kritiske sager og sager
vedrørende organisationsændringer løses hurtigere. Der blev under initiativet iværksat en række aktiviteter
med fokus primært på fejlrettelser, imens håndtering af ændringsønsker primært har været varetaget i
forbindelse med lokale optimeringsindsatser på hospitalerne (sprintforløb).

Aktiviteter:
B 3.1. Opdatering af CIMT Serviceportal til indmelding af fejl og ændringsønsker:
I slutningen af 2018 er CIMT Serviceportalen i samarbejde med hospitalerne opdateret med en
forbedring af skabelonen, som brugerne skal indmelde sager i. Skabelonen sikrer, at brugerne ved
første kontakt afgiver de informationer, der oftest er brug for, for at CIMT kan løse en sag.

B 3.2. Læseadgang til Service Now (SNOW) for hospitalerne
Hospitalerne har fået læseadgang til sagshåndteringssystemet Service Now (SNOW), så de kan se
al dokumentation i sagerne samt udtrække status/fremdrift. Adgangen giver hospitalerne mulighed
for:
• At supplere sagerne med yderligere information
• At identificere gennemgående problemområder, der med fordel kan løftes til en målrettet
hospitalsindsats
• At bistå afdelingernes SP-nøglepersoner i opfølgning af sager for at sikre bedst mulig fremdrift
• At vurdere mulighed for, at hospitalet selv løser specifikke sager

B 3.3. Organisationsændringer
Når der er ændringer i organisering eller indretning på en afdeling, skal dette korrigeres i SP, fx
navne på stuer, kalenderopsætning mm.
For at sikre mere effektiv koordinering er der etableret en ”SPOC” (Single Point Of Contact) på hvert
hospital i Region Hovedstaden. SPOC’ens rolle er at agere bindeled mellem CIMT og den afdeling,
der har en organisationsændring på vej, samt at indhente oplysninger og videreformidle information
fra CIMT til afdelingen.
I juni 2019 er der fortsat 66 udestående organisationsændringer i Region Hovedstaden.
Håndteringen af de udestående organisationsændringer har høj prioritet, og en ny task force er
nedsat med henblik på at sikre nedbringelse af udestående og etablere en robust organisering og
allokering til at kunne imødekomme organisationsændringer i fremtiden.
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B 3. Bedre brugeroplevelse ved indmelding af fejl og
ændringsønsker
Aktiviteter (fortsat):
B 3.4. Telefonisk SP-support samlet i CIMT’s Servicedesk
I 2018 blev den tidligere selvstændige telefoniske SP-support integreret i CIMT’s Servicedesk for at sikre
ensretning af processer samt optimering af medarbejderkompetencer.
Optimeringen resulterede i, at Servicedeskens support har løftet antallet af straksafklaringer og i
forbindelse med overgang til LPR3 og SP2018 blev håndteret effektivt og indenfor det med hospitalerne
aftalte serviceniveau:
• over 80% af brugerne oplevede en ventetid på under 5 minutter
• over 70% af alle telefoniske henvendelser blev løst ved første henvendelse

Antallet af sager, der afklares ved brugerens første telefoniske henvendelse til SPsupport er steget siden samlingen af funktionen i CIMT’s Servicedesk.

B 3.5. Top 3-lister
I forbindelse med opgraderingen til LPR3/SP2018 i februar 2019 blev det besluttet, at alle hospitaler
dagligt kunne indmelde en liste over prioriterede fejl og forbedringsønsker. Aktiviteten er ikke oprindelig
en del af FU-planen, men er inkluderet i slutrapportering, da aktiviteten er med til at sikre hospitalernes
overblik over samt prioritering af indmeldte sager.
Status i august 2019 er, at hospitalerne i begrænset omfang melder Top-3-sager ind. Det tyder på at
processen ikke er optimal da løsning af sagerne i flere tilfælde kan forudsætte større byggeopgaver og
evt. udvikling fra Epic.
I foråret 2019 blev der – efter dialog med Ekspertrådet – igangsat forløb med lokale optimeringsforløb for
SP (såkaldte hospitalssprint) på hospitalerne med de enkelte afdelingers prioritering og direkte
involvering, hvilket ser ud til at give et bedre fælles forståelse af kompleksiteten af foreslåede SP
forbedringer og dermed et bedre grundlagt for at prioritere de vigtigste sager.

Status og videre forløb:
Initiativet B.3 ”Bedre brugeroplevelse ved indmelding af fejl og ændringsønsker” er gennemført. Arbejdet
fortsætter som en del af driftsaktiviteterne i CIMT.
Der planlægges en revision af Top3-processen i efteråret 2019. Meget tyder dog på, at lokale
optimeringsforløb er mere effektive i forhold til at imødekomme hospitalernes prioriteringer samt
anvendelsen af bygge ressourcer. Endeligt bringer det hospitalerne i front for forbedringer af SP og sikrer
lokal forankring.
Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019
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B4. Understøttelse af kliniske byggere
Formål:
De kliniske byggere er medarbejdere på hospitalerne, som bliver uddannet og vejledt i at bygge forskellige
kliniknære værktøjer i SP. Den konkrete indsats har afsæt i to spor:
• Allokering på hospitalerne af flere kliniske byggere
• Nedbringelse af antallet af byggesager fra de kliniske byggere, der venter på en godkendelse fra SPbyggeteams

Aktiviteter:
•

En række initiativer som introkurser, workshops og udarbejdelse af principper for godkendelse af klinisk
byg er gennemført. Der er desuden udarbejdet kompetenceprofiler til hospitalerne, således at de har
haft mulighed for at udvælge de rigtige profiler.

•

En ny workshop struktur for undervisning og support af de kliniske byggere er etableret på tværs af
regioner og specialer, hvilket skal sikre en bedre koordinering af byggeopgaver.
Processen for byggeønsker er gentænkt, således at de kliniske byggere selv er ansvarlige for at
indhente de indholdsmæssige godkendelser hos Ledende Faglige Eksperter (LFE) og Sundhedsfaglige
Råd (SFR); dette skaber en smidigere proces.

•

Resultater:
•

Antallet af kliniske byggere er blevet mere end fordoblet i løbet af første halvår 2019. Pr. 30 august 2019
er der i alt 128 kliniske byggere fra alle hospitaler og sygehuse i begge regioner, som har gennemført
uddannelse.
De SP-teams, som har ansvar for at hjælpe de kliniske byggere samt teste og migrere det kliniske byg
til systemet, har nedbragt ventetiden til migrering til 2-14 dage afhængig af om der er behov for at melde
ændringen ud i nyhedsbrev. De aktuelle sager som afventer, er sager som er under behandling/afklaring
mellem SP-byggere og de kliniske byggere, så det sikres, at der ikke er fejl i bygget.

•

Status og videre forløb:
Initiativet er gennemført for så vidt angår udpegning og uddannelse af kliniske byggere. Den enkelte
kliniske bygger har ansvaret for at sikre den kliniske opbakning til nyt byg, hvilket har afkortet
sagsbehandlingstiden i CIMT. Det udestår at afklare, hvordan effekten af de mange nye kliniske byggere
kan følges.
Det videre forløb er, at
• CIMT fortsat tilbyder kompetenceudvikling af kliniske byggere, således at de bliver i stand at designe og
udføre mindre byggeopgaver i SP.
• Hospitalerne er ansvarlige for at de kliniske byggere skaber relevante fx ordinations-sæt som anvendes
af afdelingens klinikere.
• VDF følger effekten af de kliniske byggere.

.

Vi anbefaler fokus på uddannelse og på at udvælge kliniske byggere, der har stærke
kliniske profiler for at få fuld effekt af de kliniske byggere. Der skal fokus på at gøre det
attraktivt at være klinisk bygger…”
Ekspertrådet, juni 2019

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019
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B5. Problemknusere til akutte problemstillinger
Formål:
At en gruppe af medarbejdere uden SP-kompetencer, men med spidskompetencer inden for generelle itfaglige discipliner, blev udpeget til at hjælpe og supplere SP-drifts- og udviklingsorganisationen med at
håndtere akutte SP-problemstillinger – såkaldte problemknusere. Medarbejdernes kompetencer lå inde for
blandt andet brugerstyring, integrationer eller arkitektur.
Puljen for problemknusere blev sat til maksimalt 6.000 timer, indtil CIMT var i normal drift efter
opgraderingen til LPR3 og SP2018.

5

Løste problemstillinger

1

1

2
1

• Der blev identificeret 14 SP-relaterede
problemstillinger, som problemknuserne skulle
håndtere

2

Aktiviteter:

• I alt 4.712 timer blev brugt på problemknusning
siden 2018
• De resterende timer er allokeret til udeståender
vedrørende mobile devices og mindre analyser
af blandt andet nye nationale krav til
Sundhedsplatformen

14%

• Der er blevet løst 12 SP-problemstillinger, de
resterende er uafsluttede, se nedenfor

86%

Problemstillinger løst

Problemstillinger i proces

Resultater:
Problemknusere bidrog blandt andet til løsningen af opgaver som:
•
•
•

Projektledelse til datakonvertering af sundhedsdata fra det gamle Landspatientsregister til LPR3
Udarbejdelse af projektgrundlag til opgradering af Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske
Indberetningssystem (SEI 2.0), der nu er igangsat som projekt
Sekretariatsbetjening og analyser til Ambulatorietaskforce, der sikrede at gode anvendelsesscenarier af
SP blev udbredt blandt ambulatorierne (se punkt E.-F. på side 16)

Status og videre forløb:
Initiativet er gennemført.
Der er fortsat et mindre træk på medarbejderne i problemknuserpuljen i forbindelse med de udeståender,
der vedrører forvaltning af mobile devices og mindre analyser. SP-governance har for så vidt angår
indsatsen bemærket, at etableringen af en særskilt pulje af medarbejdere, som ikke har specifikke SPkompetencer udgør en kunstig opdeling af ressourcer, hvorfor eventuelle fremtidige indsatser ikke skal ske
ud fra samme opdeling, men i stedet alene tage udgangspunkt i relevans og mest hensigtsmæssig
prioritering af kompetencerne.
Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

1
11

Punkt nr. 4 - Statusrapportering for Sundhedsplatformen 2. kvartal 2019 samt
slutrapport for forbedringsinitiativer
Bilag 1 - Side -12 af 17

C. Forbedringer af medicineringsfunktioner
Formål:
At optimere og tilpasse af medicineringsfunktionerne på tværs af SP.

Aktiviteter:
Projektet har konfigureret, testet og klargjort en række forbedringer, som blev implementeret primært i
forbindelse med opgraderingerne i februar og juni 2019.
Forbedringer kommunikeres løbende til hospitalernes implementeringsnetværk samt i nyhedsbreve.

Resultater:
Medicinprojekt 2018 har leveret 55 forbedringer til SPs medicineringsfunktioner med opgraderingen
til SP2018 i februar 2019; nedenfor er eksempler:
• Overblik over medicinafstemning ved indlæggelse og udskrivelse er forbedret
• Oplysninger om pauseret medicin overføres til SP og sparer lægen for en del klik
• Receptrapport giver et bedre overblik over aktive recepter ved, at et nyt ikon indikerer, at der er
en aktiv recept
• Kun, hvis der er forskelle mellem FMK (Fælles medicinkort) og SP, skal lægen afstemme FMK
• I ambulatoriet kan klinikere oprette ny bestilling/ordination via en genvej nederst i billedet, fra alle
sidevisninger i journalen
• I ambulatorierne er ordination af avancerede doseringer gjort enklere, også i forbindelse med
overførsel til FMK
• Sygeplejerskens arbejdsgang lettes, idet labels kan printes direkte fra Administrationsvinduet
uden at afbryde fx dispensering

Regionens intranet har en altid en opdateret oversigt
hvor brugerne af Sundhedsplatformen kan se
forbedringer på medicinområdet.

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019
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C. Forbedringer af medicineringsfunktioner (fortsat)
Status og videre forløb:
Udestående forbedringer fra 2018 er overført til medicinoptimeringsprojekt 2019. I april blev
medicinoptimeringsprojektet omorganiseret og er i dag et agilt og hospitalsnært projekt.

medicinoptimeringsprojektet 2019
I marts 2019 blev medicinoptimeringsprojektet forankret på Rigshospitalet med styregruppeformand,
centerdirektør for Neurocenteret, Jannick Brennum i spidsen for styregruppen.

”Mange læger har oplevet, at der gik uendelig lang tid fra indmeldingen af
en fejl eller et ønske, før det blev løst. Der skyldes blandt andet en meget
tung governancestruktur, hvor rigtig mange skulle blive enige om, hvad der
var vigtigst og hvad den rigtige løsning var. Samtidig manglede mange
løsninger også et helhedsperspektiv, som tager højde for patientens forløb
på tværs af flere afdelinger og ud i praksis.”
Jannick Brennum,
styregruppeformand og overlæge, Rigshospitalet

Ny agil metode og midt i klinikken
Med omorganiseringen blev det besluttet, at projektet skulle benytte agil metode. Det indebærer, at CIMT
og Epic-medarbejdere er rykket ind på Rigshospitalet og at brugerne af SP dermed er helt tæt på
prioritering af forbedringsarbejdet og involveret i alle faser som prioritering, design og test af de
forbedringer, der bygges.
Eksempler på forbedringer:
• Lægerne har fået den længe ventede mulighed for at pausere medicin direkte fra
bestilling/ordinations-skærmbilledet. I første omgang bliver det muligt at pausere tidstro; ved en af de
kommende opdateringer bliver det ligeledes muligt at pausere frem i tid.
• Plejepersonale får flere forbedringer, der samlet bidrager til et bedre overblik i dispenserings- og
udleveringsarbejdsgangene. Især er scanning af medicin i ambulatorier et fremskridt og en styrkelse
af patientsikkerheden.
• Et fokusområde er at nedsætte antallet af klik for brugerne, for eksempel i arbejdsgangene for læger,
hvor de hyppigst anvendte ordinationer nu kan vælges ved tryk på en enkelt knap, fremfor at lægen
skal klikke sig igennem flere valgmuligheder.
• En anden løsning, som har nedbragt antallet af klik, har været at mindske antallet af pop-up billeder
og i stedet præsentere information direkte på den side i SP, som brugeren er inde på.

Om styrket patientsikkerhed med scanning: ”Indførelse af scanning af medicin, der udleveres i
ambulatorier (ligesom til indlagte patienter), er en væsentlig styrkelse af patientsikkerheden. Det sikrer, at
patienten får det rigtige lægemiddel i den korrekte dosis og styrke. Desuden støtter scanning
sygeplejerskernes beregning af antal enheder, der skal udleveres.”
Dorte Bagger, chefkonsulent,
Enhed for Kvalitet i Sundhedsvæsenet
og SP Patientsikkerhed
Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019
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D.1 Validerede data (ud-data)
Formål:
Taskforce for uddata havde til opgave at finde løsning(er) på, hvordan der kan arbejdes med data fra SP til
brug for forskning, udvikling og understøttelse af hospitalsdriften. Taskforcens arbejde skulle sætte
retningen for, hvordan der skal arbejdes med data fra SP på sigt.

Aktiviteter
•

Taskforcen blev efter beslutning i regionsrådet d. 21. august 2018 etableret med centerdirektør Jannick
Brennum for bordenden.

•

Taskforcen afdækkede indledningsvis de tekniske løsningsmuligheder for, hvordan der kan arbejdes med
data fra SP generelt, og hvordan der kan leveres data fra SP til forskning indenfor sundheds- og
databeskyttelseslovens rammer.

•

Taskforcen afdækkede endvidere klinikernes og forskernes behov.

Resultater
I januar 2019 fremlagde taskforcen for SP-uddata deres endelig
rapport for VDF. Rapporten blev efterfølgende forelagt FU.
Der gives i rapporten en række anbefalinger til, hvilke juridiske og
tekniske emner der skal belyses nærmere, herunder blandt andet
eksport af data fra SP, integrationer med andre databaser og
prioritering af nye løsninger.

Status og videre plan
Initiativet er gennemført. Der arbejdes videre med taskforcens
anbefalinger vedrørende SP-uddata i regi af VDF og den øvrige SPgovernance.

Den endelige rapport, som
taskforcen udarbejdede og
fremlagde for VDF i januar
2019.

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019
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D.2 Integration til nationale kliniske databaser
Formål:
Målet med projektet er at integrere ca. 30 databaser i SP inden udgangen af 2022, og har hermed sikre,
at ca. 90% af alle indberetninger til de nationale kliniske databaser sker automatisk, når data er
registeret i SP.
Derudover at optimere indsamlingen af data til databaserne (input-delen), forbedre overblikket til
klinikere og ledelse (output-delen), samt automatisk og uden dobbeltdokumentation at levere de
nødvendige data til databaserne (integrations-delen), og at allerede gennemførte integrationer af Dansk
Anæstesidatabase og Dansk Hjerteregister skal optimeres.

Aktiviteter:
•

Projektet er etableret med vicedirektør Annemarie Hellebæk, Bornholms Hospital, for bordenden

•

Projekt har udarbejdet principper for i hvilken rækkefølge der integreres til kliniske databaser

•

Fuld integration af Dansk Voksen Diabetes Database og Diabasen (diabetiske øjenkomplikationer)
er gennemført senest i efteråret 2019

•

Analysearbejdet for integration af Dansk Intensiv Database, Dansk Register for Kronisk Obstruktiv
Lungesygdom, Føtalmedicinsk Database og Dansk Depressionsdatabase er startet. Via de
Sundhedsfaglige Råd, deltager klinikere aktivt i arbejdet.

Status og videre plan:
Projekt er færdigbeskrevet og godkendt i SP-governance i april 2019, og arbejdet er gået i gang fra maj
måned.
Styregruppen med Annemarie Hellebek i spidsen har følgende forventninger til projektets gevinster:
• Høj dækningsgrad og kvalitet i indberetningen til databaserne.
• Tidstro indberetning og dermed tidstro uddata
• Ophør med dobbeltregistrering
• Forbedret behandlingskvalitet
• Udvikling af kvalitet og patientsikkerhed
• Genopretning af den faglige entusiasme
• Øget tillid til SP
Den første fase af projektet er godkendt og strækker sig ind i 2. kvartal 2020. Første fase afsluttes med
integration til yderligere 4 databaser. Det totale projekt forventes at have en varighed af seks år.

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019
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E.-F. Taskforce for Arbejdsgange og Ambulatorier
Formål:
Taskforcen har, med vicedirektør Peter Mandrup, Nordsjællands Hospital i spidsen, arbejdet frem til
udgangen af 2018, hvor resultater og indstilling om det videre arbejde er forelagt VDF til beslutning.

Aktiviteter
I den ambulante taskforce har fokus blandt andet været på
organisering af arbejdsgange og anvendelse af SP som et
værktøj til at understøtte det kliniske arbejde – og ikke
omvendt.
Et andet fokuspunkt har været at forankre arbejdet hos de
respektive ledelser, så de mere aktivt tager del i at få SP til
at fungere bedre i afdelingen.
De gode eksempler indsamlet fra 18 ambulatorier
resulterede i følgende temaer:
• Bedre overblik i In Basket med uddelegeret
resultatsignering
• Afdelingstilpasset SP understøtter arbejdsgange
• Godt patientflow med fokus på roller og samarbejde
• Færre klik og øget nærvær med AutoHotkeys
• Flere eksempler på en ‘Bedre Hverdag’

Erfaringer fra 18 ambulatorier i
begge regioner er samlet i et
idekatalog på tværs af specialer

Status og videre forløb
Initiativet er gennemført.
• Hospitalerne har ansvaret for den videre implementering understøttes blandt andet af lokale SPnøglepersoner (og Superbrugere i Region Sjælland), brugertilpasningsansvarlige og kliniske byggere,
som til daglig også har ansvaret for at sikre implementering af nye funktioner og arbejdsgange i SP
• Udgivelse af artikel om Taskforce for Ambulatorier og Arbejdsganges idekatalog Bedre Hverdag, med
fokus på tilgangen om best practice, hvor brugerne kommer til orde med eksempler som fungerer i deres
hverdag: Artiklen udkommer i medlemsbladet ”Effektivitet” i Q3 2019: effektivitet.dk
• Oplæg om arbejdet med den ambulante task force på E-sundhedsobservatoriets årskonference den 9. og
10. oktober 2019
• VDF følger hospitalernes arbejde med at implementere nye funktioner og arbejdsgange

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019
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G. Hyring af specialister
Formål:
VDF fik til opgave at hyre specialister med viden om optimering og forandringsledelse i forbindelse med
anvendelse af Epic. SP-drifts- og udviklingsorganisation fik til opgave at hyre specialister med viden om
produktionsprocesser, driftsrapportering m.m.

Aktiviteter:
Der er indhentet rådgivning fra specialister fra Accenture, Quorum, Deloitte, Cambridge og Epic. Dertil har
der været dialog med andre hospitaler, blandt andet i Holland, om deres erfaringer med opgradering til
SP2018.

•

Eksterne it-konsulenter fra Accenture med international ekspertise i forhold til Epic har gennemført
en analyse og udarbejdet et katalog med forslag til styrkelse af SP-drifts- og udviklingsorganisation.

•

Eksperter fra Quorum og Deloitte Quorum har erfaringer med agil udvikling, som efterhånden er
blevet best practice indenfor udvikling af it. Quorum har bidraget til etablering af sprint og omlægning af
medicinprojektet. Deloitte bidrog til at styrke de sidste testaktiviteter inden opgraderingen i februar 2019.

•

Epic besøg i forbindelse med LPR3/SP2018-opgraderingen: I forbindelse med opgraderingen
besøgte Epic forskellige hospitalsafdelinger, blandt andet obstetriske og neonatal-afdelinger. Formålet
var primært at observere arbejdsgange omkring medicinering. Det videre arbejde med observationerne
er videregivet til medicinoptimeringsprojektet 2019.

•

Inspiration fra Cambridge University Hospital: I november 2018 var medlemmer af CIMT’s
direktion samt relevante ledere fra SP-drifts- og udviklingsorganisation på besøg hos Cambridge
University Hospital for at høre om hospitalets erfaringer med implementering og udvikling af SP. I januar
2018 havde CIMT besøg af Afzal Chaudhry, nefrolog ved Cambridge University Hospital og chief medical
information officer og klinisk leder af deres e-hospitalsprogram.

•

Anbefalinger fra IT-ekspertrådet: Koncerndirektionen i Region Hovedstaden nedsatte i november

2018 et uafhængigt ekspertråd bestående af ledere med erfaring fra implementering af større it-systemer i
enten offentlige eller private virksomheder. Ekspertrådet havde til opgave at undersøge den strategiske
styring af Sundhedsplatformen. Region Hovedstadens og Region Sjællands IT-organisationer og
koncerndirektioner har løbende været i dialog med Ekspertrådet og fulgt op på anbefalinger og konklusioner,
når det var muligt. Ekspertrådet har tilkendegivet at den tætte dialog og de løbende tiltag i første fase har
bidraget til at forbedre Sundhedsplatformen, herunder opgraderingen til SP18 i foråret. Ekspertrådets
anbefalinger kan læses i rådets rapport fra august 2019. Kompetencer fra Ekspertrådet indgår fortsat i
forbedringsarbejdet.
”De tekniske problemer er meget lettere at håndtere. De
kulturelle udfordringer og forandringer er meget sværere at
håndtere.”
Afzal Chaudhry,
Chief Medical Information Officer,
Cambridge University Hospital
Læs mere i artiklen ”Efter 3 år med Sundhedsplatformen på
Cambridge University Hospital”

Status og videre forløb:
Initiativet er gennemført.
På baggrund af anbefalinger fra Accenture er der implementeret fast kadence for håndtering af kvartalsvise
opgraderinger. Anbefalinger vedrørende opgave- og kapacitetsstyring er videreført i SP-drift- og
udviklingsorganisationen. Input er ligeledes brugt i optimering af testområdet.
Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019
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Dashboard
Sundhedsplatformen
2. kvartal 2019
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Aktuelt fra Sundhedsplatformen, SP
Samarbejdet med Epic drøftet på User Group Meeting,
UGM. Der har været afholdt møde mellem koncernledelsen fra de
to regioner og ejerkredsen af Epic, med henblik på at drøfte
samarbejdet.
På baggrund af mødet, er der i øjeblikket konkret planlægning af,
hvordan Epic kan levere hurtigere på de aftalte forbedringer på
medicinområdet og fra sprintforløbene på hospitalerne. Der er aftalt
koncept for det fremtidige leverandørsamarbejde med Epic.

Opdateringen af SP i juni forløb planmæssigt. Som alle andre it-systemer skal SP
opdateres løbende. Den 19. juni var der tale om mindre tilpasninger af eksisterende
funktioner og forbedringer på bl.a. medicinområdet.
Fremover vil opdateringer komme kvartalsvist i regionen. En del af det generiske og
specialespecifikke byg, som Herlev/Gentofte har prioriteret under lokal optimering
(sprintforløb) blev tilgængeligt for klinikerne ved opdateringen.

Medieomtale. SP har fyldt meget i medierne i de forgangne måneder, bl.a. om
Brugerkonferencen den 12. juni. 600 klinikere deltog og lod sig
inspirere af hinandens oplæg og erfaringer med SP. I evalueringen
angav over halvdelen af deltagerne, at de i høj eller meget høj grad
blev inspireret til at arbejde med SP på nye måder.
Der var 26
oplæg og 7
stande, hvor
klinikere og itspecialister stod
klar til at
inspirere eller
hjælpe med
udfordringer i
brugernes
arbejde med SP.
50 læger, 116 sygeplejersker, 97 lægesekretærer,
87 fysio- og ergoterapeuter, jordemødre og folk fra
CIMT og KIT deltog i brugerkonferencen.

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

informationssikkerhed, økonomi, sammenligning med andre elektroniske patientjournaler,
nedetid m.m.
Til Politiken udtalte koncerndirektør Jens Gordon d. 15. august på spørgsmålet ”Kan
Sundhedsplatformen bringes til at fungere?”
”Jeg er ikke i tvivl om, at den kan bringes til at fungere, men det kræver, at man skifter
gear ledelsesmæssigt og tuner ind på, det, klinikerne har behov for og meget hurtigt
skaber forbedringer” .

Ajourføring af FMK ved udskrivning
Regionsrådet modtog den 10. juli 2019 orientering om, at der har været nogle tekniske
ændringer i opgørelsen af ajourføring for FMK ved udskrivning.
Derfor kan der i øjeblikket ikke leveres data på den del af FMK. Som det fremgår af
orienteringen til Regionrådet, så har det ikke medført risiko for at patienter har fået forkert
medicin – og oplysningerne på medicinkortet er også korrekte og opdaterede. Det er alene
ajourføringen, som ikke fremgår.
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AFSLUTTEDE SP-AKTIVITETER I 2. KVARTAL 2019
LPR3/SP2018 – Slutrapportering
LPR3/SP2018 blev implementeret planmæssigt den 2. februar
2019.
Alle regioner har haft udfordringer med at levere tilstrækkelig høj
indberetning til LPR3. Gennem et tæt samarbejde med Epic har
Region Hovedstaden og Region Sjælland fra maj måned kørt med
en succesrate på over de 80%, som er målet for indberetningerne.
Et andet mål er, at indberetningerne skal ske med mindre end 5%
tekniske fejl. Siden opgraderingen af SP i starten af juni, er de
tekniske fejl helt nede på omkring 2%.
CIMT arbejder sammen med de andre regioner og
Sundhedsdatastyrelsen om løsning af de resterende tekniske fejl,
ligesom der arbejdes sammen med hospitalerne om at nedbringe
antallet af fejl i forbindelse med indberetning.
Ekspertrådet noterede sig i deres rapport fra august 2019, at ”de to
SP-regioner er kommet bedre fra start med LPR3 end de øvrige
regioner, men ambitionsniveauet må være, at implementering
afsluttes 100% og er uden væsentlige fejl og
uhensigtsmæssigheder – særligt for klinikkerne”.

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Projekt Øget brugertilfredshed (sprintforløb) gennemført på Herlev og
Gentofte Hospital, HGH
På baggrund af regionens dialog med Ekspertrådet blev der i marts-juni 2019
gennemført et pilotprojekt for hospitalsoptimering på HGH. Formålet var hurtigt at
identificere og løse de problemer i Sundhedsplatformen, der volder de største
udfordringer i afdelingernes hverdag.

. De løsninger, som afdelingerne
prioriterede kan inddeles i 3
grupper:

.

• Lokale løsninger har effekt på SP
i enkelte afdelinger
• Specialespecifikke løsninger har
effekt på alle afdelinger indenfor
specialet
• Generiske løsninger har effekt på
alle afdelinger på tværs af de 2
regioner

Diagrammet viser fordelingen af de byggede løsninger fordelt på
grupperne beskrevet til venstre.

Tilbagemeldinger fra hospitalet er generelt positive, særligt fremhæves det tætte
samarbejde mellem klinikere og CIMT som en stor gevinst, og som noget man ønsker
skal fortsætte. Fx har SP-nøglepersoner fra gyn/obs og gastrokirurgisk afdeling på HGH
udtrykt stor tilfredshed med det nye byg og de funktionaliteter, de har fået. Den første
bølge på HGH bestående af primært de kirurgiske afdelinger, gyn/obs og
Akutmodtagelsen fik deres forbedringer i produktion d. 19. juni. De resterende afdelinger,
der primært er de medicinske, fik deres forbedringer i produktion d. 28. august.
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FOKUSPROJEKTER (1)
Rigshospitalet er i fuld gang med lokaloptimering
(sprintforløb)
Fra juni til oktober er lokaloptimering i gang på RH, hvor man kører med 4 rul
med klinikker fra blandede specialer. Rækkefølge og prioritering af
byggeressourcer til de enkelte klinikker er foretaget af Rigshospitalet
Releasedatoerne for, hvornår byg af nye løsninger kommer i produktion er
uafklaret, men forventes at ske i forbindelse med opdateringen i november
2019.

Tværgeneriske optimeringsområder
Der er i sprint-forløbene identificeret en række større
optimeringsområder, som ikke kan håndteres som en del af
hospitalernes sprint forløb. Der er derfor etableret fire tværgående
arbejdsgrupper med mulighed for deltagelse fra alle sygehus og
hospitaler. VDF har på seneste møde bevilliget økonomi til den
nødvendige epic-udvikling for at realisere de ønskede forbedringer
indenfor:

Klinikledelserne, som har været med i de første rul, præsenteres for nyt byg
på opsamlingsmøder i uge 38 og 39. Herefter udarbejdes plan for
implementering. Det er Rigshospitalets ansvar at sikre implementeringen
understøttet af deres kliniske it-konsulenter.

• Brugerrettigheder

Pilot på integration til infusionspumper

• In Basket og hvordan denne bedste tilpasses til primært lægers
behov.

Der er gennemført pilot med automatisk overførsel af data fra
infusionspumper til SP. De første afdelinger har taget integrationen til
infusionspumper i brug, og der arbejdes på at udbrede løsningen til
intensivafdelingerne i de to regioner.
Piloten er evalueret og klinikerne bemærker bl.a. følgende til SP –
infusionspumpeintegrationen:
”Når først pumpen er tilknyttet lægemidlet, lettes dokumentationsarbejdet for
sygeplejersken med færre manuelle indtastninger”.
”Tidstro dokumentation i SP, ikke behov for efterdokumentation eller for at
rekonstruere
hastighedsændringerne
i løbet af en vagt”.
Møde
i REGIONSRÅD
d. 24-09-2019

• Bedre udskrivningsplanlægning for primært plejepersonale.
• Diagnoselister og hvordan funktionalitet omkring disse bedst
anvendes af primært læger.

De næste hospitalers sprintforløb
Detailplanlægning for sprintforløb på Amager Hvidovre Hospital og
Nordsjællands Hospital med start i uge 43 og 48 er i gang.
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FOKUSPROJEKTER (2)
Medicinoptimeringsprojektet 2019 - Forankring på Rigshospitalet

Ny agil metode midt i klinikken

I marts 2019 skiftede Medicinprogrammet, og herunder
Medicinoptimeringsprojektets styregruppeformand. Det er nu centerdirektør
Jannick Brennum, Neurocentret, der står i spidsen for Medicinprogrammet.

Projektet tager afsæt i konkrete medicineringsprocesser, som analyseres og
forbedres, indtil SP effektivt understøtter klinikerne. Den agile metode indebærer,
at klinikerne er helt tæt på prioritering af forbedringsarbejdet og tæt involverede i
alle faser af design og test af de forbedringer, der bygges.

Projektet er flyttet fysisk til Rigshospitalet for at være tættere på det kliniske
personale, og Epic-udviklere er ligeledes til stede. Der er tilknyttet 14 læger og
sygeplejersker fra Rigshospitalet, som repræsenterer forskellige kliniske specialer.
Derudover er der tilknyttet klinikere fra psykiatri og akutmodtagelse.
Projektet har arbejdet i to hovedspor:
• Klargøring af leverancer til d. 19. juni-opgraderingen og opfølgning på samt
fejlrettelser fra opgradering d. 2. februar
• Reorganisering af og paradigmeskift i Medicinoptimeringsprojektet og
efterfølgende implementering af den nye organisation og den nye metode.

Med opgraderingen af Sundhedsplatformen 28. august får lægerne blandt andet:
Forbedret arbejdsgang ved Medicinafstemning ved udskrivelse, det bliver muligt
at fortsætte pausering af et lægemiddel til FMK, som er oprettet på MDA’en, og
læger vil få langt færre advarsler i forbindelse med medicinarbejdsgange f.eks.
advarsler om Graviditet og Seponering.
Plejepersonalet vil få bedre visuelt overblik i dispensering ved hjælp af farveskift
når et lægemiddel er dispenseret medicin, ligesom det bliver muligt at se
medicinadministrationer der ligger mere end 4 uger frem i tiden – fx medicin, der
kun skal gives hver 3. måned.

Medicineringsprojektets styregruppeformand Jannick Brennum, centerdirektør for
Neurocentret, Rigshospitalet:
”Vores opgave er i løbet af 2019 at få løst mange af de problemer, der er tilbage
fra 2018. Vi kommer til at klassificere nogen af dem som større udviklingsprojekter,
som EPIC skal bruge længere tid på at løse, og som ikke bliver færdige i år. Vi har
fokus på, i alt hvad vi gør, at gøre systemet enklere med færre klik. Vi skal gøre
det mere intuitivt, og nemmere for klinikerne at finde ud af, hvad jeg skal gøre i
næste step? Og så skal det være sikrere – og det betyder selvfølgelig at det skal
være sikrere for patienterne”.

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019
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STATUS FOR SP-PROJEKTER
SP-projekter som vedrører nationale og tværregionale forpligtelser
Navn
Mål og Status

SP projekter prioriteret i SP governance
Navn

Mål: At sikre løsninger der giver kvalitetsløft og effektivisering af registrering til

Mål: Alle sundhedspersoner, involveret i patientbehandling, får en nem og sikker
Et samlet patientoverblik

Mål og Status

adgang til de samme stamoplysninger om patienten.

Kliniske kvalitetsdatabaser

Status: Projektets indhold afventer godkendelse fra Social- og indenrigsministeriet for

(KDB)

implementeringsplan, som er en forudsætning for den videre planlægning.

KDB.
Status: Forløber planmæssigt. Med udgangen af september etableres integration
til Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD), Diabase, KOL, Dansk Intensiv
Database.

Mål: PRO et klinisk værktøj til afsendelse af spørgeskemaer til patienter før en
Fællesregionalt RSI-PRO
(Patientrapporterede
oplysninger)

ambulant kontrol. Projektet etablerer metodemæssig, organisatorisk og it-mæssig

Mål: At etablere et stabilt og bredt fundament for aktiv it-understøttet dialog og

understøttelse af en generel anvendelse af Patient Rapporterede Oplysninger (PRO).

samarbejde med patienterne i RegionH og RegionSj.

Status: Projektet kører som planlagt i samarbejde med de øvrige regioner. Projektet

Min SP optimering 2018

har fået forlænget tidsplanen med 2 måneder.

Status: Projektets to delprojekter (Samtykke og Video) er blevet forsinket. Der
arbejdes på Samtykkeløsningen på baggrund af tilbagemeldinger fra klinikere i
Ekspertgruppen for tværgående generisk indhold. Videoløsningen har vist sig mere
kompliceret end først antaget og der arbejdes på at specificere løsningen.

Mål: Klinisk anvendelse af PRO på tre valgte områder: epilepsi, prostatakræft,
kemobehandling af brystkræft.

Mål: At udvide integration af udstyr til SP for at sikre kvalitet i behandlingen ved

Implementering af PRO i

Status: Region Hovedstaden skal implementere den løsning, som det fællesregionale

Region Hovedstaden

RSI-projekt foreslår på de tre områder. Pba. piloterne har RSI ønsket at ændres

Pumper og Pacemakere - SP

indholdet af skemaerne for prostatakræft og brystkræft. Region Hovedstaden afventer

Integration

hurtig adgang til data og mindske patientrisiko.
Status: De første afdelinger har ibrugtaget integrationen til infusionspumper, og
der arbejdes på at udbrede løsningen til intensivafdelingerne i de to regioner.

derfor løsningen fra RSI. Epilepsi forventes dog implementeret som planlagt i efteråret.
Mål: At højne kvaliteten af epikriser og øge patientsikkerhed i sektorovergange mellem
Mål: At sikre, at SP-driftsmiljøet er forberedt til de løbende forbedringer og

Nationalt MedCom projekt sekundær og primær sundhedssektor.
Status: Kører efter planen.

SP serveropgradering

opgraderinger af SP.
Status: Opgraderingen følger planen.

Mål: At sikre integration mellem SP og SEI2 for indberetninger af Sengepladser,

SEI2
(SEI2 er et system til
indberetning af data til
Sundhedsdatastyrelsen)

Mål: At anskaffe et system, der i integration til SP kan omgøre indtalt

Dødsattester og Tvang i Psykiatrien.

dokumentation til skriftligt dokumentation.

Status: Integration af dødsattester er forsinket på grund af tilbagemelding fra
Sundhedsdatastyrelsen (SDS) om brug af ny sikkerhedsprotokol. Det betyder, at den
planlagte løsning ikke kan gennemføres. Analyse af mulig ny løsning forventes færdig

til forelæggelse for styregruppen på næste møde ultimo august.

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Talegenkendelse

Status: På tidspunktet for status rapportering var det ikke afklaret om hvorvidt
projektet skulle indkøbes på SKI eller via udbud. Siden statusrapporteringen er det
blevet afklaret at projektet skal i eu-udbud. Godkendelse af PID foreligges SDL
medio september.
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Anvendelsen af MinSP

Anvendelse af
MinSP
Borgerne kan
på MinSP følge
deres egne
oplysninger og
behandlinger i
regionen. Flere
og flere borgere
tilgår MinSP på
pc eller app.

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Henvendelser fra
borgere via MinSP
Borgerne kan også
skrive til de
afdelinger, hvor de
er i behandling via
MinSP. Andelen af
henvendelser, som
besvares inden for 3
dage er generelt
svagt stigende og
ligger på mere end
80 pct. i gennemsnit
for alle
henvendelser.
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Straksafklaring af SP-sager i Servicedesk

Procenten af straksafklaringer på søjlerne er procentdelen af kvartalets samlede
henvendelser.

Grafen viser andelen af brugere, som straks får løst deres sag ved
telefonisk henvendelse til Servicedesk (dvs. straksafklaringer).
Af diagrammet ovenfor fremgår det, at flere slutbrugere henvender sig
til Servicedesken sammenlignet med 2018. Grafen viser også, at den
kompetenceudvikling der har fundet sted af Servicedeskens
medarbejdere, har haft en positiv effekt. I dag får flere slutbrugere
straksafklaret deres sag, når de ringer til Servicedesk.

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Incidents – antal på tredje niveau
122

De sager som brugerne indberetter, kan være både incidents (fejl) eller requests
(ændringsanmodninger). Sagerne indplaceres på et af tre supportniveauer, hvor
supportniveau 3 håndterer de mest komplekse sager. I grafen vises kun tal for
incidents på niveau 3.

Mængden af sager steg væsentligt i februar, som skyldes opgradering til
LPR3/SP18. Månederne efter falder antallet af sager igen og er under
niveauet fra før opgraderingen.
Der bliver lukket flere sager, end der bliver oprettet. Det ses i en
reduktion af backloggen (sagspuklen). Herudover håndteres backlog i
lokaloptimering. Backloggen pr. 1. januar 2018 var for incidents alene på
3.336 sager, mens backlogen i dag er 869.
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Oversigt over høringssvar til
Hospitalsplan 2025
Hospitalsplan 2025 har været i høring i perioden fra 20. december 2018 til 11.
marts 2019. I høringsperioden er indkommet 76 høringssvar via regionens
hjemmeside: www.regionh.dk/politik/hoeringer/tidligere-hoeringer/Sider/Hoering-af-forslag-til-Hospitalsplan-2025-for-Region-Hovedstaden.aspx.
For et samlet overblik over alle høringssvar i deres fulde længde henvises
FirstAgenda (under ’Udvalg’ og ’Hospitalsplan 2025’).
Nedenstående tabel indeholder et resumé af de indkomne høringssvar. Der er
indsendt meget detaljeret materiale, og i forkortelsen af høringssvarene har
det været nødvendigt at udelade detaljer og nuancer.
Høringssvarene er inddelt i følgende kategorier:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Statslige myndigheder
Virksomheds MED-udvalg inkl. direktioner
Sundhedsfaglige Råd
Kommuner
Regioner
Faglige organisationer
Uddannelsesinstitutioner
Politiske foreninger
Privatpersoner inkl. klinikere
Øvrige parter

En del bemærkninger er ikke direkte relateret til hospitalsplanen, og de medfører derfor ikke ændringer heri. Administrationen vil sikre, at høringssvarene tages med og indgår i det videre planlægningsarbejde på sundhedsområdet.

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019
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Udover høringssvar via regionens hjemmeside, er der kommet bemærkninger
til hospitalsplanen på postkort. Der har været opstillet postkasser og postkort i
forhallen og akutmodtagelsen på alle regionens hospitaler samt udvalgte steder, hvor der er planlagt ændringer i den nuværende organisering, eksempelvis i psykiatrien og på fødegangene. De indsendte bemærkninger på postkort
ses nederst i notatet.

Oversigt over høringssvar til Hospitalsplan 2025

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019
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Resume af høringssvar

Administrationens bemærkninger

A. Statslige myndigheder
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen finder, at forslaget til hospitalsplan 2025 indeholder gode planer og spændende perspektiver
for sygehusvæsenet i Region Hovedstaden, herunder for de nye hospitalsbyggerier.
Styrelsen gør opmærksom på, at de i forbindelse med tidligere planer har understreget behovet for tæt samarbejde mellem somatik og psykiatri, og styrelsen finder stadig dette væsentligt. Der er ikke alle steder lagt op til fysisk/geografisk tilknytning mellem psykiatri og somatik i Hospitalsplan 2025. Styrelsen finder det væsentligt at påpege, at den manglende fysiske/geografiske tilknytning mellem psykiatri og somatik gør det ekstra væsentligt, at
regionen har et særligt fokus på at sikre et bindende og velfungerende samarbejde mellem relevante specialer.
Styrelsen bemærker, at der i Hospitalsplan 2025 udelukkende angives hvilket hospital, der varetager en given
funktion, og at der således ikke længere henvises til den enkelte matrikel i de tilfælde, hvor hospitalet er beliggende på flere matrikler. Styrelsen påpeger, at godkendelser til varetagelse af specialfunktioner er matrikelspecifikke, og dermed fortsat er bundet til de enkelte matrikler trods sammenlægningerne.

Regionen er opmærksom på behovet for et
tæt samarbejde mellem somatik og psykiatri. Blandt andet er en af fordelene ved en
sammenlægning af sengene under Psykiatrisk Center København i Ny Psykiatri Bispebjerg at sikre en kobling til de somatiske
funktioner, efter de fraflytter Frederiksbergmatriklen.
Der er udarbejdet særskilt notat om matrikler, jf. notat om hospitalsmatrikler i Hospitalsplan 2025 på RR-møde d. 18. dec. 2018

Oprettelse af Kvinde-Barn-Center på Bispebjerg Hospital
Styrelsen gør opmærksom på, at der kan være udfordringer med at sikre de nødvendige personalemæssige kompetencer til bemanding de pågældende specialafdelinger uden samtidige konsekvenser for de øvrige hospitaler i
regionen og muligvis Region Sjælland. Der kan ligeledes være udfordringer med at sikre et tilfredsstillende volumen for gynækologi og pædiatriske afdelinger.
Oprettelse af fødeklinikker
Styrelsen finder det uhensigtsmæssigt at oprette in-house skærmede fødeklinikker for forventede normale fødsler,
idet der vil være fødende, der på trods af meget skarp visitation, vil opleve, at deres fødsler bliver komplicerede,
og som derved skal overflyttes til en fødeafdeling.
Styrelsen har i høringssvaret givet anbefalinger til bl.a. organiseringen af skærmede in-house fødeklinikker.

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Regionsrådet har tidligere besluttet at etablere bl.a. in-house skærmede fødeklinikker,
og forud for beslutningen forelå Sundhedsstyrelsens rådgivning.
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Etableringen af hjemmefødselsordning
Styrelsen peger på vigtigheden af at jordemødrene i hjemmefødselsordningen opretholder deres kompetencer
med komplicerede fødsler samt at der sikres systematisk erfaringsopsamling og kvalitetsudvikling med sikring af
patientsikkerheden for den fødende og barnet.
Styrelsen har i høringssvaret givet anbefalinger til bl.a. grundig information til den gravide samt klare aftaler og
faglige retningslinjer på området.
Samling af senge i børne- og ungdomspsykiatrien
Styrelsen ser positivt på samlingen af senge i børne- og ungdomspsykiatrien. Der skal sikres sammenhæng mellem akutfunktion og sengepladser.

B. Virksomheds MED-udvalg inkl. direktioner
Regionens MED-udvalg (RMU)
RMU mener, at det er centralt med et regionalt fokus på personalesituationen på hospitalerne, både i forhold til
rekruttering og fastholdelse af dygtige og engagerede medarbejdere.
Den demografiske udvikling med et stigende antal ældre og bl.a. flere kronikere øger behovet for et stadig mere
sammenhængende sundhedsvæsen, hvor flere ambulante besøg og kontroller sker i primærsektoren for at skabe
plads til et stigende antal borgere med behov for behandling. RMU udtrykker bekymring for, om planen lægger op
til mere, end primærsektor reelt kan rumme.
I forhold til at møde personale med de rette kompetencer udtrykkes der en vis bekymring for, at der i forhold til de
fremtidige akutmodtagelser ikke tages udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
RMU noterer, at både grund-, videre- og efteruddannelsesindsatsen for faggrupperne i sundhedsvæsenet kræver
prioritering i forhold til at opfylde målsætningerne i hospitalsplanen.

Oversigt over høringssvar til Hospitalsplan 2025

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019
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Jordemødrene bliver ikke dedikeret til hjemmefødselsordningen. De har også vagter
på fødegangen og evt. i in-house fødeklinikkerne. Dette af hensyn til at opretholde jordemødrenes kompetencer.
In-house klinikkerne er placeret i umiddelbar nærhed til den konventionelle fødegang.
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Nordsjællands Hospital
Nordsjællands Hospital bakker op om ændringsforslagene i Hospitalsplan 2025. Der er følgende bemærkninger til
ændringsforslagene:
Kapacitet.
Hospitalet har brug for forsat dialog om fremtidig kapacitet og fremtidige funktioner, herunder om der er nogle af
de øvrige hospitalers udefunktioner på hospitalet, der kan varetages på hjemhospitalet, i sundhedshus, ved øget
tilbud om behandling i eget hjem el lign.
Hospitalet vurderer, at kapaciteten på Nyt Hospital Nordsjælland (NHN) er tilstrækkelig. For at sikre optimal kapacitetsudnyttelse arbejdes der med følgende tiltag (via hospitalets organisationsudviklingsprojekt Livskraft):
-

Ændrede arbejdsgange og organisationsformer, så der sikres højere flow
Sundhedshuse i Frederikssund og Helsingør
Ibrugtagning af ny teknologi

Hospitalet forventer, at Hillerød- og Frederikssund-matriklerne vil kunne lukke og flytte til det nye hospital, og at
NHN kan rumme deres aktivitet. Hospitalet og projektorganisationen forventer at blive inddraget i kapacitetsanalysen.
Regional kræftplan
Hospitalet har en stærk overbevisning om også fremadrettet at være en del af kræftbehandlingen i regionen. Hospitalet forventer inddragelse fra både hospitalets klinikere og administration i arbejdet.
Børne- og ungesygdomme samt kvindesygdomme, graviditet og fødsler
Hospitalet finder, at det er nødvendigt med en samlet pædiatrianalyse. Det vurderes, at et evt. mindre optageområde pga. oprettelse af Kvinde-Barn-Centret på Bispebjerg Hospital kan give problemer i forhold til opretholdelse
af nødvendigt volumen og bredde i fagligheden samt for rekrutteringssituationen for alle faggrupper på Nordsjællands Hospital.

Oversigt over høringssvar til Hospitalsplan 2025

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Side 3

Nordsjællands Hospital vil blive inddraget i
kapacitetsanalysen.

Nordsjællands Hospital, herunder både klinikere og administration, vil blive inddraget i
arbejdet med udarbejdelse af den ny kræftplan.
Bekymringen om opretholdelse af nødvendig volumen, faglighed og rekruttering på
Nordsjællands Hospital vil indgå i det videre
planlægningsarbejde med etableringen af
nyt Kvinde-Barn-Center. Alle berørte hospitaler vil indgå i dette arbejde.
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I øvrigt
Rekrutteringsforhold på alle hospitaler bør tages i betragtning ved ændringer i hospitalsstrukturen, fx vil styrkelse
af infektionsmedicin på Bispebjerg Hospital påvirke rekrutteringsforholdene negativt på Nordsjællands Hospital.

Rekrutteringsforhold er indtænkt som vigtig
parameter ved nye ændringsforslag. Der er
tilføjet afsnit om regionens arbejde på området.

Nordsjællands Hospitals VMU
VMU på Nordsjællands Hospital støtter svar fra direktionen på Nordsjællands Hospital.
VMU finder det vigtigt med fokus på rekrutteringssituationen på hospitalerne – særligt Nordsjællands Hospital frem
mod ibrugtagning af Nyt Hospital Nordsjælland i 2023. Lukning af Frederikssund-matriklen forventes at påvirke
rekrutterings- og fastholdelsessituationen på Frederikssund-matriklen.

Der henvises til bemærkning ovenfor.
Der er tilføjet afsnit om regionens arbejde
med rekruttering og fastholdelse af personale.

Psykiatriens VMU
VMU i Psykiatrien støtter hospitalsplanens formål samt de tre forslag der vedrører psykiatrien. Dog foreslår VMU,
at ambulatorier på Bispebjerg-matriklen følger med til Glostrup-matriklen.

Hospitalsplanen vedrører en samling af
sengene, og med hospitalsplanen fastholdes det, at der fortsat vil være ambulant aktivitet i Bispebjerg.

Rigshospitalets VMU
VMU mener, at der er behov for organisatoriske fusioner og strukturelle omlægninger, så der kan ske en:
-

Styrkelse af højtspecialiserede funktioner, så patienter med sjældne og komplicerede sygdomme kan
sikre behandling på relevant niveau af erfarne eksperter
Optimeret ressourceudnyttelse. De begrænsede ressourcer bør udnyttes bedre ved at øge volumen i de
kliniske funktioner (rationel driftsøkonomi)

VMU er tilfredse med, at hospitalet fastholdes som landets højst specialiserede hospital, men de har følgende
konkrete bemærkninger.

Oversigt over høringssvar til Hospitalsplan 2025
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Der er i Hospitalsplan 2025 fokus på, at
Rigshospitalet er regionens og landets højest specialiserede hospital. Placering af
specialfunktioner aftaltes i regi af Sundhedsstyrelsens specialeplan.
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Hæmatologien
Hospitalsplanens beskrivelse af ny kræftplan, som også skal inkludere hæmatologien, skaber usikkerhed om hensigten om en samling på Rigshospitalet. Det skaber uro og usikkerhed hos personalet.
Akut behandling
Det bør fremgå af Hospitalsplan 2025, at Rigshospitalet er landets højst specialiserede akuthospital. Udover traumepatienter modtages også visiterede skadespatienter.
Lungemedicin
Det bør fremgå af Hospitalsplan 2025, hvordan man vil sikre bedre dækning af området, og der bør tages stilling til
områdets højtspecialiserede funktioner på Rigshospitalet.

Bemærkningen om hæmatologi tages til efterretning. Der skal i forbindelse med kræftplanen tages stilling til en eventuel samling
af hæmatologien.
Bemærkningen om visiterede skadepatienter vil blive tilføjet i hospitalsplanen.
Det fremgår allerede af hospitalsplanen, at
Rigshospitalet har en højtspecialiseret lungemedicinsk funktion. Hospitalsplanen begrænser ikke, hvordan Rigshospitalet vil varetage/organisere funktionen. Det er Rigshospitalets ansvar at sikre, at funktionen
varetages.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital VMU
VMU takker for den politiske beslutning om at oprette et Kvinde-Barn-Center på Bispebjerg Hospital, der kan
skabe plads til den forventede stigning i fødsler, muliggøre at hospitalet kan samle det samlede populationsansvar, samt at hospitalet er et fuldgyldigt akuthospital.
VMU bakker op om,

-

At den nuværende organisering inden for hud-, allergi- og kønssygdomme fastholdes, og de påtager sig at
fortsætte, udvikle og styrke samarbejdet mellem de to afdelinger.
At samle høreområdet på Rigshospitalet.
At funktionen inden for infektionsmedicin skal styrkes i samarbejde med Rigshospitalet.

VMU har konkrete bemærkninger til beskrivelse af Bispebjerg Hospital, s. 51-52.
Desuden er der bemærkning til tabel 4 under kvindesygdomme, hvor det fremgår, at hospitalet udelukkende vil
have hovedfunktion: For tidligt fødte børn er regionsfunktion. Desuden skal høresygdomme slettes, hvis funktion
flyttes væk fra hospitalet.
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Beskrivelse af Bispebjerg Hospital tilpasses
de konkrete kommentarer (se høringssvar
for detaljer). Der vil blive arbejdet for en
samling af høreområdet på Rigshospitalet,
men da der ikke er truffet endelig beslutning
herom, bibeholdes funktionen under Bispebjerg Hospital i skemaet.
Varetagelsen af specialfunktioner under
kvindesygdomme skal afvente beslutning i
Sundhedsstyrelsens specialeplan. Styrelsen vil blive ansøgt om varetagelsen af
eventuelle specialfunktioner.
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Akutberedskabet
Akutberedskabet finder det positivt, at der planlægges efter at ensarte akutte tilbud på alle akuthospitaler ved at
styrke infektionsmedicinsk funktion og oprette Kvinde-Barn-Center.
Hospitalsplan 2025 kunne med fordel indeholde en større beskrivelse af visioner for fremtidens sundhedsvæsen,
herunder samarbejde med kommuner og primærsektoren.
Der foreslås tekstnære ændringer til kapitel 8, ’Én indgang til akut behandling’

Konkretisering af samarbejdet mellem kommuner og regionen sker i regi af sundhedsaftalen. Regionen er ved at udarbejde en vision om det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen.
De tekstnære ændringer til kap. 8 vil blive
indarbejdet i Hospitalsplanen. Administrationen indgår dialog med Akutberedskabet
om den konkrete formulering.

Steno Diabetes Center Copenhagen
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) varetager primært hoved- og regionsfunktioner for borgere i planområde Midt inden for diabetesbehandling. Desuden skal en række funktioner samles i regionen og varetages på
SDCC.

I hospitalsplanen tilføjes en kort beskrivelse
af, hvad SDCC varetager for hele regionen,
og sætningen om varetagelsen for planområde Midt udelades.

SDCC foreslår, at dette (bl.a. omhandlende behandling af type 1 diabetes, insulinpumper og børn) tilføjes i beskrivelsen af SDCC (vedhæftet bilag med forslag).
Bornholms Hospitals VMU
Grundet Bornholms Hospitals geografiske placering er det afgørende, at der skabes vedvarende fokus på udvikling af telemedicinske løsninger og behandling i patientens nærmiljø.
På grund af rekrutteringsvanskeligheder arbejder hospitalet på at udvikle samarbejdsaftaler med de øvrige hospitaler, primært med henblik på dækning af akutte funktioner. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis det udvides til flere
elektive funktioner.
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Det fremgår af Hospitalsplan 2025, at sigtet
er enestuer overalt i regionen i takt med, at
det er økonomisk muligt.

Etablering af enestuer i de nye byggerier
indgår ikke som en del af hospitalsplanen,
og må ses på i anden sammenhæng. Det
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Det er politisk besluttet at etablere enestuer overalt i regionen i takt med de økonomiske muligheder. I hospitalsplanen er der ikke afsat midler til ombygning eller renovering af Bornholms Hospital. Hospitalet ønsker en politisk
drøftelse af, i hvilket omfang de generelle principper om enestuer skal gælde Bornholm, samt om patienterne på
hospitalet skal have udbygget mulighederne for behandling i nærmiljøet, så Bornholm indtænkes i forhold til telemedicinske løsninger.
Region Hovedstadens Apoteks MED-udvalg og direktion

fremgår dog, at sigtet er enestuer overalt i
regionen i takt med, at det bliver økonomisk
muligt.

Regional Kræftplan:
Hvis kræftplanen munder ud i en beslutning om, at der skal være kræftbehandling på Nyt Hospital Nordsjælland
(NHN) vil det være nødvendigt at etablere en produktionsenhed til fremstilling af kemoterapi (som også aktuelt er
på Nordsjællands Hospital). Apoteket står gerne til rådighed med rådgivning, anlæg og indretning af en cytostatikaenhed på NHN, hvis det bliver relevant.

Der tages stilling hertil efter udarbejdelse af
kræftplanen, herunder også vedrørende en
eventuel inddragelse af Apotekets ekspertise.

Rekruttering af sundhedspersonale:
Apoteket har indgået aftale med hospitalsafdelinger om, at farmaceuter og farmakonomer fra apoteket udfører opgaver i klinikken der kan aflaste sygeplejersker og læger, bl.a. støtte til valg af rette lægemidler samt udlevering af
medicin til indlagte og ambulante patienter. Disse muligheder anvendes i meget forskelligt omfang på hospitalerne. Apoteket foreslår, at det i hospitalsplanen overvejes, om farmaceuter og farmakonomer kan deltage i opgaveløsningen på en mere ensartet måde. Det kan også bidrage til at mindste hospitalernes rekrutteringsproblemer.
Konsoliderende medicinleverancer til hospitalerne:
I dag har apoteket 5 forskellige distributionslagre, og leverer afdelingernes medicin i flere forskellige vogne. I forbindelse med hospitalsbyggerier og implementering af nye logistikløsninger efterspørger hospitalerne en konsolidering af apotekets varepluk, så al medicin til en given afdeling samles på én vogn. Det kræver udvidelse af lagerbygning. Apoteket vil komme med et indspil til budget 2020 eller 2021 herom.
Amager og Hvidovre Hospitals VMU
I planområde Syd forventes den største stigning i antal borgere i regionen. Udviklingen forudsætter, at flere behandlinger og kontroller flytter til primær sektor. VMU udtrykker bekymring for, om primær sektor kan modtage borgere i det nære sundhedsvæsen i det omfang, som der lægges op til i hospitalsplanen.
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Det er taget til efterretning, at Apoteket
kommer med budgetforslag om udvidelse af
lagerbygning.
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VMU er tilfredse med, at der lægges op til, at regionsrådet skal tage stilling til behovet for justeringer i hospitalsplanen i takt med, at byggerierne forventes færdige.
VMU har nedenstående kommentarer til specifikke områder i hospitalsplanen:
Nybyggeri og beslutning om fremtidig struktur på akutområdet
Prioritering af principper med effektivitet til sidst udfordrer den lokale planlægning, idet der ligger en stor forventning om indfrielse af en effektiviseringsgevinst i planområde Syd, når nybyggeriet er færdigt.
VMU havde gerne set, at hospitalsplanen havde givet mulighed for strukturelle ændringer mellem de tre matrikler,
så de kunne implementeres, når Kvalitetsfondsprojektet er færdigt. Særligt på det medicinske område er der udfordringer i Syd med medicinske afdelinger og akutte funktioner tre steder.
VMU havde imødeset en hospitalsplan, der tog udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fremtidens
akutmodtagelser. VMU udtrykker bekymring for, om den nuværende beslutning kan betyde større personalereduktion på tværs uden tilknytning til strukturelle effektiviseringer.
De fysiske forhold på Glostrup og Amager-matriklen lever ikke op til fremtidens krav om enestuer, og patienter i
Syd vil derfor ikke opleve samme fysiske standard under indlæggelse, hvilket er ærgerligt, da der er plads til de
medicinske senge på Hvidovre-matriklen. VMU understreger, at der i dag er tale om to velfungerende medicinske
afdelinger. Der er dog forskellige vilkår, da Amager-matriklen ikke kan levere kirurgi- og anæstesiberedskab samt
intensiv terapi.
Styrkelse af kvinde-barn området:
VMU har ikke yderligere at tilføje ud over tidligere fremsendte høringssvar. VMU imødeser at der laves en analyse
af børneområdet.
Styrkelse af eksisterende neurologisk tilsynsfunktion på AHH:
VMU er tilfredse med, at der vil blive igangsat et analyse- og udviklingsarbejde for den neurologiske betjening af
Amager og Hvidovre Hospital. Hospitalet har Danmarks største akutte optageområde, men ingen neurologisk afdeling. Det er nødvendigt at finde løsning herfor for at kunne varetage den akutte modtagelse på et højt fagligt niveau.
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Herlev og Gentofte Hospitals VMU
VMU ønsker at opsummere de alvorlige konsekvenser, som de ser planen vil få for patienter i planområde Midt.
De tidligere kommenteringer og breve vedr. beslutningen om at bevare akutområdet uændret er bilagt høringsbrevet. VMU har uddybet de tidligere udsagn ud fra en overbevisning om, at udfordringerne kan løses på sigt.
Den vigtigste pointe er kvalitet, og desuden stærkt fokus på at skabe bedst mulig patientsikkerhed. VMU mener
dog, at hospitalsplanen udfordrer dette.
Modtagelse af den kritisk syge patient:
VMU undrer sig over, at der skal være akutte indlæggelser på Gentofte-matriklen. Patienterne vil få mindre adgang til den særlige ekspertise og det topmoderne diagnostiske udstyr, som er i den nye fælles akutmodtagelse
på Herlev-matriklen. VMU mener ikke det er godt nok, at 3 % af de akutte patienter ikke hurtigst muligt får den optimale behandling. Hvis forbedring af 1813 kan være med til at reducere antallet, er det VMU’s vurdering, at det
allerede var gjort. Desuden udfordres Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at samle akutte funktioner i akutmodtagelse.
Indlæggelse og behandling af den kritisk syge patient:
En fælles akutmodtagelse vil give den mest effektive udnyttelse af de 4 moderne scannerne, som placeres i Akuthuset. Ambulancekørsler kan forenkles, ligesom anvendelse af vagtberedskaber kan samles og driftsoptimeres.
Især hjerte- og lungesygdomme bør samles på Herlev-matriklen. Gentofte-matriklen understøtter ikke varetagelsen af de højtspecialiserede funktioner for disse områder.
Kapacitet til andre specialer?
Med optimal anvendelse af den nye akutmodtagelse på Herlev-matriklen kan det sikres, at der i fremtiden bliver
plads til masser af aktivitet på Gentofte-matriklen til planlagte operationer og effektiv udnyttelse af de moderne
operationsfaciliteter. En rationel samling af mammaområdet kræver et betydeligt areal, og det betyder at det er en
forudsætning, at den specialiserede kardiologi flytter til Herlev-matriklen. En fastlåsning af nuværende struktur betyder, at det bliver svært at udnytte operationskapaciteten optimal i Gentofte.
Hvis strukturen for akutområdet fastholdes, vil hospitalets økonomi fremadrettet være udfordret, når man ikke kan
drive hospitalet med optimal udnyttelse af ressourcer og kapacitet.
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Højtspecialiseret personale
VMU er bekymrede for, at hospitalets profil kommer til at fremstå uskarpt ved en beslutning om at køre akut behandlerspor på begge matrikler. VMU ved, at det har betydning for at tiltrække de højtuddannede og topkvalificerede fagpersoner. Rekrutteringsudfordringerne bliver ikke mindre i fremtiden
Øvrige bemærkninger til HOP 2025:
-

-

VMU opfordrer til, at der igangsættes en analyse af området for nyresygdomme, da kapaciteten er presset
Der er behov for at øge kapaciteten på det palliative område. Hospitalet har en velfungerende palliativ enhed, men blot 6 senge. I dag afvises relevante til specialiserede palliative forløb pga. manglende kapacitet.
VMU bakker op om de analyser, der lægges op til i hospitalsplanen

C. Sundhedsfaglige Råd
SFR Anæstesiologi
Akutte patienter, som indlægges på hospitalsmatrikler, der ikke har en akutmodtagelse, vil umiddelbart få mindre
adgang til den særlige ekspertise og det moderne diagnostiske udstyr, som findes her. For akut syge patienter vil
en overflytning mellem matrikler medføre ekstra tidsforbrug og gene, hvilket kan få betydning for patientsikkerheden med risiko for at forsinke hurtig udredning. Data fra Herlev og Gentofte Hospital viser, at overflytning kan berøre 3% af akutte patienter, hvilket SFR ud fra patient- samt fagligt hensyn ikke finder tilfredsstillende. De nye rammer som følge af kvalitetsfondsbyggerier gør det muligt at organisere sig fagligt mere hensigtsmæssigt, da akutte
behandlingsforløb kan planlægges på tværs af matrikler, og ekspertisen kan udnyttes bedre end i dag. Den nuværende struktur betyder, at nogle patienter går glip af de faglige fordele, som muliggøres af kvalitetsfondsbyggerierne og anbefales af Sundhedsstyrelsen. SFR finder organiseringen uhensigtsmæssig, og det giver anledning til
bekymring.
SFR Endokrinologi
SFR konstaterer, at der ikke indgår ændringsforslag i Hospitalsplan 2025 inden for det endokrinologiske speciale.
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Der vil blive set på det palliative område i
forbindelse med udarbejdelse af regionens
kræftplan.

Punkt nr. 5 - Ny hospitalsplan for Region Hovedstaden - Hospitalsplan 2025
Bilag 1 - Side -13 af 49
SFR Mammakirurgi
SFR bakker op om forslaget om samling af mammakirurgien. En samling nødvendiggør fysisk tilstedeværelse og
nærhed til patologi og mammaradiologi. Der er ikke blot tale om en fusion, men etablering af et kraftcenter for
brystbehandling, hvor ambitionen er at etablere et center for mammakirurgi og et for mammaradiologi. SFR ser en
mulighed for, at der på sigt kan overvejes en fusion af brystkirurgien for hele Sjælland på Gentofte-matriklen. SFR
anbefaler, at det evt. indtænkes i bygge- og kapacitetsplanlægningen for samlingen på Gentofte-matriklen.
SFR Ortopædkirurgi

En evt. fusion af brystkirurgien på Sjælland
besluttes i regi af Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning.

Hvis patienter med ortopædkirurgiske lidelser/skader er akut operationskrævende, skal de overflyttes fra Gentofte
til Herlev.
Dette undgås ved én akutmodtagelse på Herlev-matriklen: Med én akutmodtagelse i Midt vil der være én indgang
til ortopædkirurgisk afdeling og dermed en mindre risiko for fejl og manglende indkaldelser. Der vil være større
sikkerhed, da overlevering og konferering klares med én overlevering fra læge til læge på morgenkonference og
ikke via 1-2 led, hvor der er risiko for, at kommunikation og informationer om patienten går tabt. SFR mener endvidere, at der vil være større forsyningssikkerhed ved akut sygdom/fravær af en læge, da der er flere læger på vagt,
som vil kunne dække funktionen.

.

SFR Onkologi
Der er i SFR opbakning til en analyse af kræftområdet. Det er ifølge SFR vigtigt, at der er fælles grundlag og en
klar tidsplan for arbejdet.
SFR Neurologi og Klinisk Neurofysiologi

Bemærkningen indgår i det videre arbejde
med analysen af kræftområdet.

SFR bakker op om forslaget om at styrke den neurologiske tilsynsfunktion fra Rigshospitalet på Amager og Hvidovre Hospital. Den konkrete udmøntning af forslaget skal aftales mellem direktionerne.
SFR Kardiologi
Ifølge SFR skal akutte hjertepatienter alene modtages på de 4 akuthospitaler og Bornholms Hospital, hvor der er
adgang til diagnostik, støttefunktioner og undersøgelser døgnet rundt.
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Hospitalsplanen regulerer ikke varetagelsen
af og samarbejdet mellem hospitaler i for-
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Der er rigide grænser for opgavevaretagelsen af hjertepatienter, fx af arvelige sygdomme, som er placeret på
Rigshospitalet, men sygdommene kræver diagnostik, familieundersøgelser og follow-up som udmærket kan foregå på forskellige hospitaler. Specialeplanen tillader denne sondring, men hospitalsplanen tager ikke højde for
mulighederne.

hold til fx arvelige sygdomme. Hospitalsplanen sætter dermed ikke grænser for opgavevaretagelsen af fx arvelige sygdomme.

Varetagelse af neurorehabilitering efter hjertestop er ikke adresseret i hospitalsplanen, og der findes ikke struktureret rehabilitering i Danmark for denne gruppe. Regionerne kan gå sammen om et genoptræningsprogram for
disse patienter. I hospitalsplanen bør tilgodeses muligheder og ressourcer i neurologien til denne gruppe.
SFR Urologi
Da der ikke er enighed om høringssvar mellem Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital er der fremsendt
separat svar fra hvert hospital. Der er enighed om behov for omorganisering af urologien, særligt grundet speciallægemangel, kompetenceudvikling og stigende subspecialisering, samt at aktivitet skal bibeholdes på tre matrikler
(Herlev, Gentofte og Blegdamsvej). Der er ikke enighed om den konkrete organisering/fordeling af funktioner.
Herlev og Gentofte Hospital:
Hospitalet mener, at urologien enten skal være et tæt organiseret samarbejde mellem de to afdelinger med to ledelser eller ideelt som en fusion med én ledelse.
Subspecialerne skal samles i større og dermed mere robuste enheder uden overlap afdelingerne imellem:
-

Den samlede behandling af blære- og prostatakræft samles på Herlev og Gentofte Hospital, mens nyrekirurgi samles på Rigshospitalet
Akutfunktion bevares på Herlev og Gentofte Hospital

For udnyttelse af reorganisering foreslås oprettet fælles visitation for al urologi.

Rigshospitalet:
Hospitalet mener, at den nuværende ledelsesstruktur på Herlev og Gentofte Hospital samt Rigshospitalet i tæt
samarbejde skal bibeholdes. Hver matrikel skal have en skarp funktion uden overlap:
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Da forslaget ikke ændrer ved, at der fortsat
er urologiske afdelinger på de to hospitaler,
er det ikke omfattet af hospitalsplanen.
En arbejdsgruppe i regi af Sundhedsstyrelsen vil gennemgå området og bl.a. se, på
hvad en urologisk afdeling på et akutsygehus bør kunne.
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-

Al hovedfunktionsurologi skal flyttes fra Rigshospitalet til Herlev og Gentofte Hospital, så Rigshospitalet
ikke har optageområde, men bliver rent tertiært center.
Alle specialfunktioner for kirurgisk behandling af blære-, nyre-, og prostatacancer, som i dag er delt mellem Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital, skal samles på Rigshospitalet.

Hospitalet mener, der skal være en samlet visiterende og udredende enhed på Herlev og Gentofte Hospital, som
også har akutfunktion.
SFR Diagnostiske enheder
SFR er enige i de faglige anbefalinger for håndtering af patienter med uspecifikke symptomer, som godkendt af
Regionsrådet i februar 2019. SFR imødeser at blive inddraget i planarbejdet med den ny kræftplan med faglig rådgivning.
SFR for nyresygdomme
SFR støtter de fire vedtagne principper. Udviklingen, hvor vi lever længere og flere med kroniske sygdomme medfører, at der også kan forventes en stigning i antal nyrepatienter. Derfor bør der foreligge en plan for den fremtidige nyrebehandling i regionen. SFR ser følgende problematikker:

1. Nedlæggelse af dialyseafsnittet på Frederiksberg Hospital
Dialyseafsnittet på Frederiksberg Hospital (der er udefunktion fra Rigshospitalet) lukker, når de medicinske senge flytter til Bispebjerg Hospital i september 2019. SFR mener, at rømningen af Frederiksberg
Hospital bør nævnes i hospitalsplanen, samt at der arbejdes med en plan for genhusningen på et hospital,
hvor krav til en dialysesatellit kan opfyldes.
2. Mangel på dialysekapacitet på Herlev- og Gentofte Hospital.
Manglen skyldes et stigende antal behandlinger, uden antallet af dialysepladser er steget tilsvarende.
3. Reduktion af dialysekapaciteten på Nyt Hospital Nordsjælland
I forbindelse med økonomiske tilpasning af Nyt Hospital Nordsjælland er antal dialysestationer reduceret.
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SFR har ønske om, at man i hospitalsplanen indtænker en plan for, hvordan man vil sikre de fysiske rammer for dialysepatienter.
SFR Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin
Ingen bemærkninger
SFR Hæmatologi
Der henvises til input fremsendt fra SFR til hospitalsplansarbejdet i marts 2018. [Heraf fremgår, at der i SFR ikke
er enighed om, hvorvidt der skal ske en sammenlægning af specialet samt at SFR anbefaler, at der gennemføres
en regional analyse af den fremtidige organisering af det hæmatologiske speciale, særligt set i lyset af at drøftelserne af en sammenlægning af afdelingerne har foregået i flere år.]

Bemærkningen indgår i det videre arbejde
med analysen af kræftområdet.

Begge hospitaler accepterer en analyse af kræftområdet. Det er vigtigt med fælles grundlag og en klar tidsplan for
analysearbejdet.
SFR Psykiatri samt SFR Børne- og Ungdomspsykiatri
SFR Psykiatri
Ingen bemærkninger.
SFR Børne- og Ungdomspsykiatri
SFR støtter en samling af døgnfunktionerne på Glostrup. I Hospitalsplanen er der lagt op til, at der opretholdes
ambulatorieaktivitet på Bispebjerg. Det er SFR’s holdning, at det ud fra et sundhedsfagligt såvel som et patientperspektiv vil være ønskeligt at lade alle børne-og ungdomspsykiatriske ambulatorier på Bispebjerg følge med døgnfunktionerne til et nybyggeri i Glostrup. SFR støtter, at der opretholdes ambulante funktioner i Hillerød og Bornholm.

Hospitalsplanen vedrører en samling af
sengene, og med hospitalsplanen fastholdes det, at der fortsat vil være ambulant aktivitet i Bispebjerg.

SFR har en konkret bemærkning til kort s. 64, hvor ’konsulentfunktion’ foreslås fjernet ud for Bornholm, da der er
tale om et reelt Børne- og Ungdomspsykiatrisk ambulatorium med fast tilknyttet speciallægefaglig og tværfaglig
kompetence.

Kort revideres, så konsulentfunktion slettes
ud for Bornholm.
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SFR Radiologi
Ingen bemærkninger
SFR Plastikkirurgi
Ingen bemærkninger
SFR Lungesygdomme
SFR fremhæver to punkter, som giver bekymring:
1. Speciallægemangel, herunder fastholdelse af nærhedsprincippet
Manglen på lungemedicinske speciallæger adresseres ikke i hospitalsplanen. Speciallægemanglen er en
stor udfordring for organiseringen af lungemedicin. SFR mener, at det giver anledning til at genoverveje
fastholdelse af nærhedsprincippet, idet tilstedeværelse af lungemedicinere på små matrikler udvander
principperne i de specialiserede akutmodtagelser, hvor målsætningen er at samle ekspertisen på færre
matrikler, ligesom det udfordrer manglen på lungemedicinske speciallæger yderligere.
2. Tilbud til de lungemedicinske patienter indlagt på Rigshospitalet
SFR har i marts 2018 tilkendegivet behovet for, at der opbygges en selvstændig lungemedicinsk enhed på
Rigshospitalet både a hensyn til patientbehandlingen og for at opbygge et stærkere forskningsmiljø. Den
lungemedicinske specialistkompetence på Rigshospitalet er så beskeden dimensioneret, at der ikke er
kapacitet til en lungemedicinsk tilsynsfunktion og rådgivning til andre afdelinger, som er funktioner der er
centrale på andre hospitaler. SFR finder det ikke rimeligt, at patienter på Rigshospitalet skal stilles dårligere end patienter på andre af regionens hospitaler.
D. Kommuner
Albertslund Kommune
Albertslund Kommune er overordnet tilfredse med Hospitalsplan 2025. Kommunen noterer sig, at der ikke er ændringer vedrørende planområde Syd, som direkte berører kommunen og samarbejdet.
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Amager Øst Lokaludvalg
Amager Øst Lokaludvalg glæder sig over, at akutklinikken og de medicinske senge på Amager Hospital bibeholdes. De bemærker, at de gerne ser, at akutklinikken på Amager Hospital igen holder døgnåbent.
Lokaludvalget er tilfredse med konstellationen med Amager og Hvidovre Hospital som akuthospital for planområde
Syd med akutklinik og medicinsk afdeling på Amager-matriklen. De bemærker, at der er behov for bedre transport
fra Amager til Hvidovre.
Lokaludvalget bemærker, at det er vigtigt at sikre kapaciteten som følge af en stigende befolkningstilvækst i planområde Syd – både i somatikken og psykiatrien.
Brøndby Kommune
Brøndby Kommune bemærker, at der forventes et overskud af sengepladser på Nyt Hospital Hvidovre, og at nogle
af de løsningsforslag, som drøftes i den forbindelse, kan få en ret væsentlig betydning for kommunerne i dette optageområde. Det handler om de medicinske pladser på Glostrup-matriklen, Amager Hospitals fremtid og akutklinikkerne. Det undrer kommunen, at hospitalsplanen ikke adresserer disse forhold. Planen bør tilføjes nogle afsnit
om, hvilke planer Region Hovedstaden har for tilpasning af kapaciteten i planområde Syd.
Kommunen undrer sig over, at hjemmefødsler opprioriteres i Hospitalsplanen, når der samtidig er knappe personaleressourcer på fødegangene. Der kunne i stedet arbejdes på personalesituationen, så man bedrer fødselsforløbene på hospitalerne, fremfor at flytte ressourcer ud, som i øvrigt primært understøtter de velfungerende familier.

Dragør Kommune
Dragør Kommune kan tilslutte sig den langsigtede ramme for udviklingen af hospitalsvæsenet, som Hospitalsplan
2025 lægger op til.
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Kommunen er tilfredse med, at den lokale akutklinik på Amager-matriklen bevares. Dette er med til at sikre nærhed og tryghed for de mange borgere, der hvert år har brug for klinikken.
Kommunen bemærker, at det svækker den politiske kontrol, at flytning af specialer og afdelinger mellem hospitalerne fremover vil kunne vedtages af embedsværket uden involvering af regioner og kommuner. Besluttes det, at
embedsværket uopfordret kan træffe disse beslutninger fremover, er det Dragør Kommunes frygt, at kommunen
mister muligheden for at give det lokale perspektiv med på fremtidens indretning af sundhedsvæsenet.

Der er udarbejdet særskilt notat om matrikler, jf. notat om hospitalsmatrikler i Hospitalsplan 2025 på RR-møde d. 18. dec. 2018

Kommunen opfodrer til opmærksomhed på, at de regionale busruter understøtter patienternes adgang til Amager
og Hvidovre Hospital med kollektiv trafik.
Fredensborg Kommune
Fredensborg Kommune finder det positivt, at der i Hospitalsplan 2025 er forsøgt at tage højde for væsentlige problematikker for Nordsjælland, herunder fastholdelse af specialer på Nordsjællands Hospital, samt den særlige udfordring i forhold til den demografiske udvikling med en stigende ældrebefolkning.
Kommunen finder behov for en stærkere klinisk hospitalsprofil for Nyt Hospital Nordsjælland, og at det i højere
grad udfoldes, hvad funktionen som supersygehus fra 2022 kommer til at indebære. Der efterspørges en særlig
opmærksomhed på reduktion af genindlæggelse ved at sikre, at alle patienter er tilstrækkelig færdigbehandlede
ved udskrivelse.
Kommunen er af den overbevisning, at der stadig bør være mulighed for patienthotel på Nordsjællands Hospital,
og at der skal være fokus på børne- og ungdomspsykiatriområdet.
Frederiksberg Kommune
Frederiksberg Kommune ser gode perspektiver i den skitserede udvikling for særligt Bispebjerg og Frederiksberg
Hospital og vil fortsat gerne bidrage positivt til, at både den fremtidige løsning og overgangen de kommende år er
præget af et fortsat stærkt fagligt og politisk samarbejde.
Kommunen bemærker, at der er behov for at styrke det tværsektorielle samarbejde mellem Frederiksberg Kommune og Bispebjerg Hospital for at kunne imødekomme de kommende udfordringer med flere patienter og øget
opgaveflytning/glidning til kommuner i både somatikken og psykiatrien. Kommunen ser den kommende udvikling
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med hospitalsgrunden på Frederiksberg som en mulighed for i fællesskab at se ind i, hvordan et styrket og udbygget samarbejde mellem hospital og kommune kan udfolde sig.

samarbejde mellem hospitalet og kommunen kan udfolde sig på kort sigt, og når Frederiksberg Hospital lukker.

I høringssvaret peges på en række mulige indsatsområder, fx udbygge samarbejdet om Det Fælles Medicinske
Ambulatorium, etablering af et lægehus med lokale praktiserende læger på Frederiksberg-matriklen.
Frederikssund Kommune
Frederikssund Kommune finder, at det er utilstrækkeligt at følge den demografiske udvikling i planområde Nord.
Kommunen opfordrer til at afvente aktivitetsvurderingerne af udviklingen i planområde Nord, inden der tages endelig stilling til lukning af Nordsjællands Hospital, Frederikssund-matriklen. Det bør også indgå i vurderingen, at
borgerne på Hornsherred får meget lange afstande til hospitalsbehandling i regionen, hvis der ikke fastholdes nogen behandling på Frederikssund-matriklen.

Der igangsættes en analyse af kapaciteten
på Nyt Hospital Nordsjællands. Kommunerne i Nord inddrages i arbejdet.
I forhold til Frederikssund-matriklen er det
besluttet at etablere sundhedshus.

Kommunen finder det positivt, at Hospitalsplan 2025 genbekræfter beslutningen om etablering af regionale akutfunktioner i Frederikssund, og at arbejdet med etablering af et tværsektorielt sundhedshus i Frederikssund genbekræftes. Kommunen opfordrer til, at der snart sker en afklaring af sundhedshusets placering. Formuleringerne i
hospitalsplanen er i den sammenhæng meget overordnede. Kommunen opfordrer til, at Frederikssund Hospital
bl.a. bliver anvendt som tværsektorielt sundhedshus.
Kommunen opfordrer til, at regionen overvejer at placere en hospicefunktion i forbindelse med det tværsektorielle
sundhedshus i Frederikssund.
Kommunen gør opmærksom på, at formuleringen i Hospitalsplan 2025 om samarbejde med kommunale akutfunktioner kan misforstås, således at der kan opstå en forventning om, at kommunale akutsygeplejersker kan varetage
akutte opgaver, der skal reageres på med kort varsel.
Kommunen ser med bekymring på udviklingen i psykiatrien, hvor hospitalsplanen ikke adresserer kapacitetsudfordringen eller udviklingen af nye målgrupper i psykiatrien. Kommunen henstiller til, at der ikke pågår yderligere centralisering af centrene, samt at kapaciteten i psykiatrien drøftes igen.
Gentofte Kommune
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Gentofte Kommune bemærker, at det er kommunens forventning, at Hospitalsplan 2025 skal kunne medvirke til at
understøtte bedre sammenhængende forløb på tværs af sektorer og ikke alene indenfor det regionale sundhedsvæsen. Der er i kommunen et ønske om, at der også arbejdes kontinuerligt med at skabe større sammenhæng i
forløbene for borgerne, hvor der sker overgange mellem sundhedsvæsenets sektorer – region, kommune og almen praksis. Det gælder særligt ældre medicinske patienter og borgere med én eller flere kroniske sygdomme.
Kommunen fremhæver med tilfredshed, at den lokale akutklinik med tilhørerende medicinske afdelinger og senge
på Gentofte Hospital fastholdes og bevares uændret i forhold til den eksisterende hospitalsplan.

Hospitalsplanen har også til formål at understøtte bedre sammenhængende forløb
på tværs af sektorer, jf. bl.a. princippet om
sammenhængende patientforløb s. 7.

Kommunen finder det utilfredsstillende, hvis Audiologisk Afdeling på Gentofte Hospital ikke bevares. Dette speciale bør opretholdes på Gentofte Hospital som i dag i samdrift med Rigshospitalet. Dette særligt under hensyn til
ældre borgers fortsatte mulighed for at blive behandlet i nærområdet.

Ved oprettelsen af Center for Hørelse og
Balance på Rigshospitalet hjemtages Rigshospitalets udefunktioner på Herlev og
Gentofte Hospital inden for øre-næse-halskirurgi og høresygdomme.

Kommunen finder det uhensigtsmæssigt for såvel borgere som medarbejdere i Gentoftes Kommunes botilbud, at
retspsykiatrien for Gentoftes vedkommende flyttes fra Glostrup til Sct. Hans i Roskilde, da samarbejdet med retspsykiatrien fungerer godt i dag.

Der skal foretages nærmere undersøgelser,
inden det besluttes, om der skal ske en
samling af retspsykiatrien i Roskilde.

Kommunen bemærker, at der lægges op til, at embedsmændene skal kunne flytte specialer og afdelinger mellem
hospitalerne, uden at det godkendes af regionsrådet eller et af rådets udvalg. Dette finder kommunen helt uacceptabelt, idet dette svækker den politiske kontrol. Disse ændringer skal kunne drøftes og besluttes åbent. Derudover
finder kommunen det uklart, hvem der har kompetencen til fysisk at flytte på hospitalers udefunktioner. Kommunen gør opmærksomhed på, at der i et borgerperspektiv ikke opleves forskel på udefunktioner, og derfor bør principperne for flytning af disse være de samme som beskrevet ovenfor.
Kommunen savner et større fokus på hele familien og særligt på fædrenes eller partnernes aktive deltagelse og
tilstedeværelse i fødselsforløbet.
Gladsaxe Kommune
Gladsaxe Kommune bemærker, at de overordnede linjer for principper i hospitalsplanen er fra en kommunal vinkel
svære at forholde sig til, særligt i forhold til hvad det konkret vil betyde for samarbejdet. Kommunerne er nævnt
som eksempler på samarbejdspart, men ud af hospitalsplanen er det svært at læse, hvordan der konkret tænkes i
sammenhængen og samspil til sundhedsaftalen og samarbejdet med kommunerne. Kommunen efterlyser, at det
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tydeligere fremgår af hospitalsplanen, hvad regionen tænker er relevant, særligt i det fremadrettede arbejde med
udfoldelsen af sundhedsaftalen og det generelle samarbejde om borgerne.
Kommunen er - i forhold til mere specialiserede sygehuse, ny afregning i form af nærhedsfinansieringen samt regeringens seneste udspil vedr. flere opgaver til det nære sundhedsvæsen - bekymret for, hvordan opgavefordelingen sikres; en opgavefordeling som ikke er nævnt i hospitalsplanen. Her bliver samspillet mellem sygehusafdelinger og sundhedshuse væsentligt, hvilket hospitalsplanen ikke omfatter.
Kommunen efterlyser, at sundhedsfremme og forebyggelse er nævnt som en specifik opgave for det nye Center
for Klinisk Forskning og Forebyggelse, hvis primære arbejdsopgaver beskrives ved, at centeret skal have fokus på
årsager og forekomster af sygdom samt optimering af behandlinger.

Sundhedsfremme og forebyggelse nævnes
under Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse i hospitalsplanen.

Kommunen efterlyser en beskrivelse i Hospitalsplan 2025 om, hvad kommunerne kan forvente af samarbejdet
med Steno Diabetes Center Copenhagen. Kommunen ser derfor gerne, at det bliver tydeligere i hospitalsplanen,
hvilken betydning Steno Diabetes Center Copenhagen vil have for det fælles samarbejde om diabetespatienterne.
Glostrup Kommune
Glostrup Kommune ønsker, at princippet om lighed i sundhed blive prioriteret højere og være mere konsekvent i
de beskrevne tiltag. Når enheder sammenlægges og mere behandling skal foregå ambulant med henblik på kvalitet og effektivitet, risikerer uligheden at øges.
Kommunen finder det positivt, at der tages højde for, at der på sigt kan være behov for et nyt hospital i optageområde Syd, fordi området forventes at få den største befolkningstilvækst. Der mangler dog et bud på finansieringsmulighederne for et nyt hospital, udover den omtalte option på en grund i Ørestaden.
Kommunen bemærker, at sygeplejerskerne i kommunerne skal have mulighed for at komme i kontakt med hospitalslægerne i akutte tilfælde og ligeledes have mulighed for at kontakte Det Psykiatriske Akutberedskab i situationer med f.eks. en udadreagerende borger. Kommunen ønsker, at der etableres udgående funktioner, som kan
være behjælpelig med ordinationer og behandling i eget hjem – og især uden for praktiserende læger åbningstid.
Kommunen forventer, at der vil blive et lige så tæt samarbejde i forhold til kommuner, der ikke har etablerede
sundhedshuse, og dette bør fremgå af Hospitalsplan 2025.
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Kommunen efterspørger en begrundelse for at oprette fælles kommunale/regionale sundhedshuse fire steder i
regionen i Hospitalsplan 2025.
Halsnæs, Helsingør og Hillerød kommuner
Halsnæs, Helsingør og Hillerød Kommune er bekymret for, hvorvidt sengekapaciteten på Nyt Hospital Nordsjælland kan rumme den forventede aktivitetsstigning frem mod 2025. Kommunerne bakker op om behovet for at følge
udviklingen tæt, og mener, at der allerede i Hospitalsplan 2025 bør foreligge en ”plan B”, hvis kapaciteten ikke kan
dækkes inden for Nyt Hospital Nordsjælland. Kommunerne er bekymrede for, at dette blot er et opmærksomhedspunkt for regionen, og at der ikke tages mere konkret højde for udfordringen i tide. Kommunerne er endvidere bekymret for evt. afledte økonomiske konsekvenser for kommunen, da det også fremgår af Hospitalsplan 2025, at
udviklingen med kortere liggetider forventes at fortsætte. Kommunerne har bemærket, at regionen vurderer, at
den samlede kapacitet på Region Hovedstadens hospitaler fremadrettet er tilstrækkelig, men vi ser gerne en nærmere konkretisering af, hvordan kapacitetsudnyttelsen på hovedfunktionsniveau forventes administreret i forhold til
borgere fra optageområde Nord.

Der igangsættes en analyse af kapaciteten
på Nyt Hospital Nordsjællands med henblik
på at sikre, at den forventede aktivitetsudvikling kan rummes på det nye hospital.
Kommunerne i Nord inddrages i arbejdet.

Kommunerne anbefaler, at der udvikles en stærkere klinisk hospitalsprofil for Nyt Hospital Nordsjælland og en
særlig opmærksomhed på reduktion af genindlæggelse ved at sikre, at alle patienter er tilstrækkelig færdigbehandlede ved udskrivelse.
Kommunerne peger på behovet for, at det tydeliggøres i Hospitalsplan 2025, hvordan større lighed i sundhed understøttes.
Kommunerne bemærker, at det er vigtigt at undgå ufinansieret opgaveglidning ved etablering af udgående funktioner med nærhed til borgeren.
Kommunerne opfordrer til, at regionen udarbejder informationsmateriale om fordele og ulemper ved hjemmefødsler med fokus på bl.a. sikkerheden for mor og barn, som kommunen og almen praksis kan bruge i kommunikationen med vordende forældre. Der bør endvidere løbende foretages monitorering af sikkerheden ved hjemmefødsler ift. hospitalsfødsler.
Ud fra ambitionen om at skabe bedre rammer og styrke den faglige kvalitet i børne- og ungdomspsykiatrien finder
kommunerne samlingen af senge på matriklen i Glostrup (lukning af senge på Bispebjerg) fornuftig, velvidende at
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det betyder længere transporttid for de børn og unge fra kommunerne, der har brug for indlæggelse i børne- og
ungdomspsykiatrien og de pårørende, der skal besøge dem.
Helsingør Kommune ønsker, at den regionale del af sundhedshuset i Helsingør fremover også giver mulighed for,
at børn kan blive diagnosticeret og behandlet af børnelæger, da nærheden er vigtig for børnefamilierne.
Hillerød Kommune forventer at udvidelsen af kommunens sundhedshus med tilhørende lægepraksis står færdigt
ved udgangen af 2024. Hillerød Kommune ønsker et tættere samarbejde med Region Hovedstaden om sundhedshuset på tilsvarende vis som Helsingør Kommune og Frederikssund Kommune.

Regionen er i planområde Nord aktuelt engageret i de fælles sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund. Regionen vil gerne
understøtte et tættere samarbejde omkring
de eksisterende kommunale sundhedshuse.

Herlev Kommune
Herlev Kommune anser udviklingen i det nære sundhedsvæsen som en naturlig følge af de politiske, økonomiske,
organisatoriske og faglige vurderinger i forhold til, hvor der kan skabes mest sundhed for pengene.
Denne ændring i hvor og hvordan sundhedstilbuddene skal gives til borgerne, vil give en øget mængde opgaver til
kommunerne. For at kunne understøtte denne udvikling, vil det være vigtigt, at der er en tæt dialog og laves konkrete aftaler om de opgaver, der skal overgå til kommunalt regi. Det vil ligeledes være en nødvendighed, at pengene følger borgeren. Udviklingen kræver stor opmærksomhed på, at de opgaver, der udflyttes skal kunne absorberes enten af den enkelte kommune eller tværkommunale samarbejder.
Høje-Taastrup Kommune
Høje-Taastrup Kommune finder det positivt, at tilsynsfunktionen fra Rigshospitalet i forhold til hjerne- og nervesygdomme styrkes, og at der oprettes skærmede in-house fødeklinikker samt regional hjemmefødselsordning.
Kommunen bemærker, at der er behov for et øget fokus på fertilitetsbehandling, og det er positivt, at der med
Hospitalsplan 2025 oprettes et Center for Reproduktion, selvom det pt. er uklart, hvad et murstensløst center består i.
Kommune fremhæver, at der generelt set er behov for, at Hospitalsplan 2025 i højere grad adresserer, hvordan
der vil blive arbejdet med at tilpasse kapaciteten i planområderne, hvis den demografiske udvikling afviger fra det
forventede.
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Regionen følger løbende aktivitetsudvikling
og den tilgængelige kapacitet i hele regionen.
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Hørsholm Kommune
Hørsholm Kommune understreger vigtigheden af, at der fortsat er stor bevågenhed på, at sengekapaciteten på
Nyt Hospital Nordsjælland skal kunne rumme den aktivitetsstigning, der forventes at ske som følge af den demografiske udvikling. Kommunen bakker op om, at der er behov for at denne udvikling følges tæt og forudsætter, at
der handles tidsnok, hvis det vurderes, at sengekapaciteten ikke er tilstrækkelig.

Der igangsættes en analyse af kapaciteten
på Nyt Hospital Nordsjællands med henblik
på at sikre, at den forventede aktivitetsudvikling kan rummes på det nye hospital.
Kommunerne i Nord inddrages i arbejdet.

Kommunen imødekommer hospitalsplanens fokus på at understøtte udviklingen i flere nære sundhedstilbud for
borgerne. Kommunen ser frem til et mere tæt og forpligtende samarbejde mellem region, praktiserende læger og
kommunen, således at Nordsjællands Hospital medvirker til at facilitere, at flere opgaver flyttes ud i borgernes
nærhed.
Københavns Kommune
Københavns Kommune bakker om de foreslåede ændringer, idet kommunen er enige i vigtigheden af den fortsatte udvikling af stærke faglige miljøer, som sikrer borgerne en høj, sammenhængende kvalitet i behandlingen.
Kommunen gør opmærksom på, om specialiseringen af hospitalerne medfører opgavepres og udskrivning til kommunale funktioner.
Kommunen finder det positivt med in-house fødeklinikker. Det er dog under forudsætning af, at de gravide sendes
hjem efter samme principper og vejledning som ved øvrige tilbud. Det bemærkes, at såfremt regionen planlægger
ændringer i optageområderne, så ønsker kommunen at blive inddraget og hørt.
I forhold til ændringerne inden for psykiatrien peger kommunen på, at Hospitalsplan 2025 ikke må medføre lukning
af flere sengepladser, da der i forvejen opleves et omfattende pres på den kommunale socialpsykiatri som følge af
færre sengepladser og markant kortere indlæggelsesforløb. I forhold til sengekapaciteten på det retspsykiatriske
område ser kommunen et behov for en opnormering på antallet af åbne pladser.
Kommunen gør opmærksomhed på en tendens til, at borgere færdigmeldes efter årelange indlæggelsesforløb i
lukket regi, fx borgere der udskrives direkte fra lukkede afdelinger, hvor de tvangsmedicineres og betegnes som
personfarlige. Disse borgere kan ikke på forsvarlig vis rummes i kommunale botilbud efter serviceloven, og det
kunne her være ønskværdigt, hvis borgerne i højere grad havde opnået kompetencer til at kunne håndtere og færdes i en åben ramme inden udskrivningen, inden kommunen anmodes om at tage borgerne ind i socialpsykiatrien.
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In-house fødeklinikkerne er et ambulant fødetilbud, hvilket familierne gøres opmærksom på i graviditetsforløbet. Mor og barn
sendes hjem efter 4-6 timer, hvis der ikke er
opstået komplikationer eller andre forhold,
som betyder, at de bør blive på hospitalet.
Hospitalsplan 2025 medfører ikke lukning af
sengepladser i psykiatrien.
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Kommunen bemærker, at det er uhensigtsmæssigt for kommunens borgere på grund af længere transporttider for
udsatte borgere, at der sker en samling af børne- og ungdomspsykiatriske sengepladser i Glostrup.
Rudersdal Kommune
Rudersdal Kommune bemærker, at hospitalsprofilen for Herlev og Gentofte Hospital giver indtryk af, at kommunens borgere også hører til Herlev og Gentofte Hospital inden for kvinde-barn området. Rudersdal Kommune hører til Nordsjællands Hospitals optageområde, når det gælder graviditet og fødsel. På den baggrund efterspørger
kommunen, at det rette tilhørsforhold fremgår af Hospitalsplan 2025.
Kommunen beklager den manglende sammenhæng mellem planområderne inden for somatik og psykiatri. Kommunen hører til Herlev og Gentofte Hospital inden for somatik, og Psykiatrisk Center Nordsjælland sammen med
kommunerne i planområde Nord. Et forhold kommunen tidligere har påpeget det uhensigtsmæssige i. Det bemærkes endvidere, at det tværkommunale samarbejde er stigende, og det er kommunens vurdering, at vilkårene
for dette samarbejde vil lettes, hvis Rudersdal Kommune indgår i samme struktur, som de kommuner, vi samarbejde med på det somatiske område, dvs. kommunerne i planområde Midt.

Det præciseres i Hospitalsplan 2025, at der
er andre optageområder for kvinde-barn
området.

Planområderne er fastholdt med Hospitalsplan 2025, men bemærkningen indgår i regionens videre arbejde med planområder.
Der er opmærksomhed på at ensarte optageområder.

Tårnby Kommune
Tårnby Kommune finder det positivt, at regionen med Hospitalsplan 2025 fastholder den nuværende akutte og
medicinske funktion på Amager-matriklen.
Kommunen finder det positivt, at regionen vil styrke tilsynsførende funktion inden for hjerne- og nervesygdomme
på Amager og Hvidovre Hospital.
Kommunen savner, at kommunerne er tænkt ind som samarbejdspart i afsnittet om visioner for forskning og innovation. Opgaveglidning og fokus på koordinerede forløb på tværs af sektorer giver anledning til etablering af projekter på tværs.
Vallensbæk Kommune

.
Flytning af hukommelsesklinikken fra Glostrup-matriklen til Blegdamsvej-matriklen er
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Vallensbæk Kommune bemærker, at Hukommelsesklinikken på Glostrup-matriklen flytter til Blegdamsvej-matriklen, men at dette ikke bliver adresseret i planen. Flytningen af klinikken vil betyde, at borgere fra Vallensbæk Kommune vil skulle bevæge sig længere end tidligere. Placeringen og nærheden af en hukommelsesklinik har stor betydning for den patientgruppe, som besøger klinikkerne.
Kommunen undrer sig over, at hjemmefødsler bliver opprioriteret i hospitalsplanen, når der er knappe personaleressourcer på fødegangene. Der kunne i stedet arbejdes på at forbedre fødselsforløbene på hospitalerne, hvor
langt de fleste fødsler foregår.

ikke en del af hospitalsplanen, da de begge
er en del af det samlede Rigshospital.
Ret til hjemmefødsler er sikret i sundhedsloven. Den regionale hjemmefødselsordning er en opnormering grundet flere hjemmefødsler. Ved at trække vagtlag til hjemmefødsler ud af fødegangens normering
sikres en bedre normering og de rette kompetencer til at varetage fødsler på den konventionelle fødegang.

E. Regioner
Region Midtjylland
Region Midtjylland bemærker, at der er tale om gode visioner for hospitalsplanlægningen i Region Hovedstaden,
og at planen er beskrevet på en let overskuelig måde.
Region Nordjylland

.

Region Nordjylland mener, at hospitalsplanen rummer gode visioner for udviklingen af hospitalsvæsenet i Region
Hovedstaden.
F. Faglige organisationer
Ældre Sagens Sygehusudvalg
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Ældre Sagen er bekymret over, at de nye hospitalsbyggerier ikke giver flere sengepladser. Samtidig bliver der
enestuer, så ved overbelægning bliver der stadig behov for patienter på gangene. En del af løsningen kan være at
udforme de kommende patientstuer, så de giver mulighed for at kunne rumme to patienter.
Der forventes flere borgere med kroniske sygdomme og ældre, som kræver flere indlæggelsesdage. Organisationen mener, at løsningen med at flytte patienter til andet optageområde kun kan være en nødløsning. Faldende
indlæggelsesdage kan ikke forventes at fortsætte, og der er bekymring for, om borgere udskrives så hurtigt, at primærsektoren ikke kan følge op.

Der er fokus på udfordringerne i forhold til
overholdelse af behandlingsretten.

Der er bekymring for, at behandlingsgarantien ikke i alle sammenhænge kan overholdes – vil planen være garanti
for det?
Organisationen er enig i, at Amager Hospital med dens akutklinik skal bevares.
Svar fra Jens Jacob Krintel
I Hospitalsplan 2025 er der fremskrivning af sengeaktivitet, men ikke af fx ambulante ydelser, som er personalekrævende. Der er altså ikke foretaget skøn af fremtidigt personalebehov, eller hvordan rekrutteringsproblemerne
skal løses.
Mange steder står der, at man ønsker høj kvalitet, men der mangler beskrivelse af, hvordan man vil nå det. Det
kan kun dokumenteres ved hjælp af målinger.
Af publikationen ’Nationale mål for sundhedsvæsenet’ ses, at kvalitetsniveauet i Region Hovedstaden er markant
lavere i hele Danmark og Region Syddanmark. Det fremgår ikke af hospitalsplanen, hvordan man vil dokumentere, at man fremover vil løse dette kvalitetsproblem.
I hospitalsplanen står bl.a., at ’De landsdækkende undersøgelser af patientoplevelser ligger på et stabilt niveau’.
Organisationen finder, at det er et ukorrekt udsagn, da figur fra ’Nationale mål for Sundhedsvæsenet’ viser, at Region Hovedstaden på landsplan scorer lavest i patientoplevet tilfredshed. Hvordan man fremadrettet vil løse det,
fremgår ikke af hospitalsplanen.
Dansk Sygeplejeråd
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Der arbejdes med kvalitet og målstyring
heraf i forbindelse med regionens driftsmålstyring.
Regionen har stort fokus på at opnå højere
patienttilfredshed.
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Dansk Sygeplejeråd (DSR) er grundlæggende enig i de overordnede intentioner i hospitalsplanen.
DSR opfordrer til, at regionen indtænker vilkår og rammer for plejen og inddrager sygeplejerskernes brede, dybe
faglighed og kompetencer på de områder, som skal fremmes med hospitalsplanen; Styrkelse af kvinde-barn området (særligt det nye center på Bispebjerg Hospital), samling af retspsykiatrien og ensartede tilbud på akuthospitalerne.
Rekruttering og fastholdelse:
DSR opfordrer til, at regionen opprioriterer at tilbyde attraktive og udviklende arbejdspladser for medarbejdere.
Ophævelse af matrikel-specifik kobling:
DSR ser det med bekymring, som endnu et skrift mod arbejdsgivers mulighed for at flytte rundt på medarbejdere
efter forgodtbefindende, men korteste mulige varsel og lavest omkostningsniveau.
Et sundt og sikkert arbejdsmiljø:
Hospitalsplanen beskriver en udvikling med flere men kortere indlæggelser. DSR er stærkt bekymret for medarbejdernes tilknytning til arbejdspladsen og mulighed for oprettelse af work/life balance uden at gå på kompromis med
et sundt og sikkert arbejdsmiljø. DSR forventer, at alle personalepolitiske principper iagttages ved implementering
af hospitalsplanen.
Uddannelse og kompetenceudvikling:
I lyset af udviklingen mod det nære sundhedsvæsen, vil patienter som behandles ambulant eller indlægges i fremtiden kræve behandling og pleje på højere og mere specialiseret niveau. Uddannelse og løbende kompetenceudvikling af medarbejdere kræver, at der afsættes tid og ressourcer i klinikken.
DSR opfordrer til, at sygeplejerskernes brede, dybe faglighed indtænkes i udgående hospitalsfunktioner og i funktioner, der fordrer koordinering og overblik. Det vil være hjælpsomt, at regionen understøtter indsatsen for at sikre
sygeplejersker et selvstændigt virksomhedsområde.
DSR Kreds Hovedstaden forventer at indgå i samarbejdet omkring udvikling og implementering af Hospitalsplan
2025.
Danske Fysioterapeuter
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Der er tilføjet et afsnit om regionens arbejde
med rekruttering og fastholdelse af personale.
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I hospitalsplanen er kvalitet og sammenhæng adskilte principper. Kvalitet er mere end faglig kvalitet, og sammenhæng og nærhed bør også være i fokus under kvalitet.
Kvalitet og sammenhængende patientforløb:
I hospitalsplanen står, at volumen hænger sammen med kvalitet, og at behandlinger ikke skal varetages flere steder, end der er behov for. Foreningen er enig i dette, men det skal samtidig være muligt at kompetenceudvikle og
(mono)fagligt spare i dagligdagen. Som det står i sundhedsaftalen, skal silotænkning nedbrydes. En konkret måde
at øge faglig og patientoplevet kvalitet er, at behandlingen kan overskride sektor og afdelingsgrænser, fx ved skabelse af delestillinger eller bredere tværfaglige grænser, som går på tværs af bl.a. sektorer. Dette kan også understøtte kravene om samarbejde og koordination.
Mere sundhed for pengene skabes ved stordriftsfordele, men vigtigt at blive klar på hvilke fordele og ulemper, der
er. Hvornår bliver noget for stort, så kommunikation og administration æder besparelsen. Patientgrupper og deres
ressourcer bør tænkes ind i effektiviseringen.
Bemærkninger til enkelte afsnit i hospitalsplanen:
Status på hospitalsplan 2020:
Under beskrivelse af medicinske afdelinger nævnes, at der ønskes sammenhæng til primærsektoren. Der er fortsat patienter, som ikke bliver funktionsvurderet ved indlæggelse og udskrivelse, som risikerer at miste førlighed
samt forværre deres total situation.
Udviklingstendenser:
En stor barriere for at skabe mere sammenhæng er, at der ikke er fælles journaliseringssystem på tværs af sektorer. Er yderligere forstærket af den nye lovgivning om frit valg til genoptræning. Det bør være et indsatsområde
frem mod 2025.
Kliniske grundstruktur:
Foreningen er glade for, at de nye akutafdelinger giver borgere med akut behov bedre indgang til hospitalet. Foreningen understreger vigtigheden af et bredt spekter af sundhedsfaglig kompetence på akutafdelingerne. Relevante kompetencer vil kunne leveres af fysioterapeuter.
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Foreningen har betænkeligheder ved hospitalsplanen for akutområdet. De opfordrer til, at man følger de faglige
anbefalinger, når man planlægger ibrugtagning af de nye akutmodtagelser. Den faglige vurdering og rekrutteringsmulighed bør have forrang over politiske hensyn.
Foreningen mener, at hospitalsplanens store udfordring bliver at skabe klare rammer, nedbryde silotænkning samt
øge fleksibilitet i opgaveløsningen.
Danske Bioanalytikere
Danske Bioanalytikere er glade for drejningen mod mere nærhed i behandlingen. Bioanalytikere har også en plads
her, da mange diagnostiske funktioner kan flyttes tættere på borgeren.
Akut-teams:
Ideen er glimrende, men foreningen ser med bekymring på, at der allerede er etableret teams i kommuner i regionen, da man ikke er bekendt med, om de har fået den nødvendige oplæring i prøvetagning mv.
Kvalitetssikring er et kerneområde. Der er i forvejen godt styr på POCT-udstyret på hospitalerne, og der findes
ordning som varetager denne registrering og kvalitetssikring hos de praktiserende læger. Foreningen mener, at
hele området skal dækkes.
Blodprøver i hjemmet:
Der er mulighed for at tage blodprøver hos borgeren, hvis forholdene taler for det. Det er dog kun muligt, hvis prøven rekvireres af den praktiserende læge, men muligheden kunne udvides til hospitalernes læger. Også idé at tilbyde prøvetagning på plejehjem, dagcentre mv. Bioanalytikerne kan levere disse laboratoriesvar.
Udvider man kapaciteten på Nyt Hospital Nordsjælland må man ikke glemme, at de tværgående afdelinger også
skal styrkes. Bioanalytikere er allerede meget involveret i genomisk medicin og genteknologi. En styrkelse af de
faglige kompetencer er dog påkrævet, hvilket kan betale sig på den lange bane.
Dansk Socialrådgiverforening (DS)
Dansk Socialrådgiverforening (DS) er meget tilfredse med regionens fokus på værdibaseret styring og lighed i
sundhed.
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Hospitalerne og 1813 har løbende fokus på
opkvalificering af det kommunale sundhedsfaglige personale i forbindelse med udskrivning af patienter.
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Socialrådgivere er en oplagt gruppe at tænke ind i effektuering af planens målsætninger omkring det tværsektorielle samarbejde mellem region og kommuner. Socialrådgivere på afdelingerne bidrager til, at det sundhedsfaglige
personale får frigjort ressourcer, de forebygger genindlæggelser og fremmer udskrivelser fra de afdelinger, hvor
sociale forhold vanskeliggør udskrivelser. Fx er det nye neurorehabiliteringshus i Glostrup et oplagt sted at sikre
patienterne nem adgang til rådgivning om sociale forhold.
DS henstiller til, at der i udmøntningen af hospitalsplanen sikres tilbud om nærværende og lettilgængelig socialrådgivning, der kan styrke det tværsektorielle samarbejde og borgerens oplevelse af et sammenhængende forløb.
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Selskabet har i maj 2017 udgivet anbefalinger om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, Med udgangspunkt heri opfordres til at princippet om effektiv drift og ressourcemæssige besparelser ikke går forud for de
andre 3 principper i hospitalsplanen. Selskabet anbefaler, at det er kvalitet og ikke økonomi, der styrer processen
omkring overgang fra hospital til primær sektor.
Selskabet har følgende specifikke bemærkninger til hospitalsplanen:
Fremtidens hospitaler:
Selskabet bifalder visionen for kommende byggerier om ’patienten i centrum’. Enestuer til alle vil fx øge patientsikkerhed, fx risiko for infektioner.
Tendenser i det regionale sundhedsvæsen:
Korte indlæggelser må ikke blive et mål i sig selv. Det omtales i hospitalsplanen, at der er behov for tæt samspil
mellem de enkelte dele af sundhedsvæsenet. Der savnes en beskrivelse af, hvilke konkrete tiltag som vil sikre tæt
samspil. Selskabet vil gerne bistå med deres ekspertise og mangeårige erfaring i forhold til patientsikkerhed ved
sektorovergange.
I forhold til nye digitale muligheder anbefaler selskabet, at der arbejdes med kvaliteten af den elektroniske kommunikation, så den bliver rettidig og formidler de relevante informationer uden risiko for fejlbehandling. Erfaringer
med robuste arbejdsprocessen (jf. bilag) kan med fordel anvendes i implementeringen.
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Det nære sundhedsvæsen:
Selskabet anerkender fokus på at styrke det nære sundhedsvæsen. Der opfordres til, at kvalitet går forud for sammenhængende patientforløb, nærhed og effektiv drift.
Praktiserende læger:
I hospitalsplanen fremgår, at praktiserende læger skal være tovholder på tværs af sektorer for patienter med kroniske sygdomme. Der savnes en uddybende beskrivelse af, hvilke kroniske sygdomme det drejer sig om, samt hvordan dette kommer til at spille sig ud mod implementeringen af patientansvarlig læge, der skal have overblik over
patientens forløb. Selskabet savner konkretisering af, hvorledes regionen vil forpligte sig til at sikre adgang til specialistkompetencer på tværs af sektorer. Selskabet gør desuden opmærksom på kapacitetsudfordringen med lægemangel i praksissektoren.
Kommunerne:
Selskabet opfordrer til, at der sket oprustning i form af kompetenceudvikling i primærsektor samt udvikling af konkret specialistrådgivning på tværs af sektorer.
Udvikling i retning af flere nære sundhedstilbud:
Selskabet opfordrer til, at man præciserer, hvilke tilbud man ønsker at etablere. Der opfordres til kvalificeret stratificering af hvilke borgere, der skal tilbydes telemedicinsk løsning, samt at potentialet for risici afdækkes inden udbredelse.

Hospitalerne og 1813 har løbende fokus på
opkvalificering af kommunalt sundhedsfagligt personale i forbindelse med udskrivning
af patienter.
Der er allerede etableret telefonisk rådgivning på hospitalerne.
Konkretisering af samarbejdet mellem kommuner og regionen sker i regi af sundhedsaftalen. Regionen er ved at udarbejde en vision om det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen.

Lægeforeningen Hovedstaden
Lægeforeningen roser de fire overordnede principper, og at kvalitet fastholdes som bærende princip. Foreningen
anerkender, at regionen i hospitalsplanen tager højde for et sundhedsvæsen i udvikling og den fleksibilitet det
kræver.
Foreningen er bevidste om, at ressourcerne er pressede, og det er derfor afgørende, at de bruges korrekt. Når
opgaver flyttes til kommunalt regi eller primærsektoren, skal det ske koordineret, og det skal sikres, at de nødvendige kompetencer og kapacitet er til stede.
En stærk almen praksis er væsentligt for, at patienter bliver diagnosticeret og kommer i hospitalsbehandling. Den
største udfordring for almen praksis er lægemanglen. Almen praksis vil gerne deltage i dialogen om at overtage
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nye opgaver. Det er dog vigtigt, at samarbejdet fungerer via dialog, og at nye opgaver skabes gennem klare aftaler om ansvarsfordeling og økonomi.
Lægeforeningen har følgende specifikke bemærkninger:
Akutmodtagelserne:
Regionen er langt fra i mål med at skabe en ensartet organisering af akutmodtagelserne. Foreningen ser gerne, at
der fortsat arbejdes hermed, da det er af betydning for at sikre borgerne et ensartet tilbud ved akut sygdom.
Psykiatri:
Foreningen påpeger, at der mangler sengepladser og kapacitet. De advarer mod at sammenlægning af psykiatriske afsnit ikke sker på bekostning af antallet af senge.

Sammenlægning af funktioner i psykiatrien
med Hospitalsplan 2025 medfører ikke lukning af sengepladser.

Uddannelse, forskning og kvalitetssikring:
Foreningen understreger vigtigheden af, at regionen sikrer forskningsaktiviteter, og at uddannelsesforpligtelserne
overholdes. Vigtigt med stadigt fokus på kvalitetsarbejdet.
Bornholm:
Det er i hospitalsplanen s. 62 ikke uddybet, at den akutte psykiatri på Bornholms Hospital varetages af somatisk
akutmodtagelse. Det er vurderingen, at der ikke er de nødvendige kompetencer eller bemanding til at opretholde
en akut psykiatrisk skadestue.
På Bornholms Hospital er det desuden de praktiserende læger, der rekvirerer transport ved indlæggelse. De praktiserende læger ønsker, at det er akutmodtagelsen, der sørger for transport, som i resten af landet.

Det tilføjes i hospitalsplanen, at akut psykiatri på Bornholms Hospital varetages af somatisk akutmodtagelse.

Yngre læger i Region Hovedstaden
Yngre læger (YL) er enige i, at den nuværende struktur bevares i sin helhed. YL Har følgende bemærkninger til
udkastet:
Kvinde-barn området:
YL mener, at man med fordel kunne have styrket de eksisterende fødesteder fremfor at bruge ressourcer på et
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helt nyt center. YL kan være bekymrede for de afledte konsekvenser i form af personalemangel på de øvrige fødeafdelinger i og uden for regionen. YL anerkender beslutningen om at oprette in-house fødeklinikker på de eksisterende fødeafdelinger, men understreger vigtigheden af at sikre alle fødende en god fødselsoplevelse.
Det medicinske område/overbelægning:
YL konstaterer, at man fortsat vil have fokus på overbelægning, selvom det hidtidige arbejde ikke har ændret væsentligt ved belægningsprocenten. YL hæfter sig ved, at det i hospitalsplanen beskrives, at der især er fokus på
behovet for medicinske sengepladser i Nord. Det er usikkert, hvordan man vil rette op på dette, hvis der skulle
blive behov for bl.a. flere sengepladser.

ligge klar primo 2021. I Region Hovedstaden forventes en stigning på 22 % i antal
fødsler, og der bliver derfor 5 store fødesteder. Samtidig sikres en bedre profil af Bispebjerg Hospital som akuthospital. Der er
opmærksomhed på at sikre alle fødende en
god oplevelse.

Funktioner på flere hospitalsmatrikler (s. 42):
Udefunktioner kan være hensigtsmæssige for at sikre tilstedeværelse af lægefaglige kompetencer, men man bør
være opmærksom på hensynet til behov for faglig sparring. Med hensyn til yngre lægers arbejds- og uddannelsesforhold bør det kun være speciallæger, som skal stå alene på en arbejdsplads.
Nye hospitalsbyggerier – øget effektivitet:
Det fremgår ikke, hvordan man vil sikre, at effektiviteten skal øges ved de nye hospitalsbyggerier, som beskrevet i
hospitalsplanen. Flere steder i de nye hospitalsbygerier er der ikke afsat plads til vagtværelser til de yngre læger,
som er på vagt om aftenen og natten. Yngre læger har krav på et vagtværelse, som overholder overenskomstens
bestemmelser.
Akutområdet:
YL mener, at beslutningen om at fastholde akutklinikker på Gentofte, Frederiksberg, Amager og Frederikssund er
forkert. Det er meget ressourcekrævende at opretholde funktionen på de små hospitaler, og det medfører besparelser på de 4 akuthospitaler. I øjeblikket er bemandingen på fx Frederiksberg akutklinik meget tynd i forhold til de
akutte arbejdsopgaver, som forventes løftet, bl.a. to 1813-spor, som skal betjenes af én yngre læge. Akutafdelingerne er et væsentligt uddannelsessted, og des mere forskellig organiseringen af akutafdelingerne er, des større
udfordringer med at sikre uddannelsen.
Lukning af patienthotellerne:
Beslutning om at lukke patienthotellerne har vagt bekymring blandt de yngre læger, især fra yngre læger på de
medicinske afdelinger. Det er bekymrende, hvis patienterne som er for syge til udskrivelse, vil være nødsaget til at
blive indlagt på de medicinske afdelinger.
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Èn indgang til akut behandling:
YL støtter dette, men gør regionen opmærksom på, at organiseringen af akutområdet, herunder 1813, opleves at
belaste akutmodtagelser og børnemodtagelser, hvor travlhed og heraf følgende risiko for patientsikkerhed og
medarbejdernes trivsel er et vilkår mange steder.
Det nære sundhedsvæsen:
YL har med interesse læst initiativer om etablering af nære sundhedstilbud. YL har set eksempler, hvor yngre læger forventes at varetage behandling i kommunalt regi, hvilket YL ikke kan bakke op om.
Sundhedsplatformen:
YL har forståelse for, at implementering af LPR3 har taget ressourcer. YL er tilfredse med, at regionens har anlagt
en mere anerkendende kommunikationsstrategi. Dog føler YL ikke, at SP 2018 har indfriet forventningerne i forhold til fx lettede arbejdsgange og medicinmodulet.
Psykiatrien:
YL finder, at det muligvis er en god idé at samle de børne- og ungdomspsykiatriske senge og PC København,
men de kan være bekymrede for, om der reduceres i sengepladserne.
Overlægerådet i Region Hovedstaden
Overlægerådet (OL) har følgende bemærkninger og forslag til udkastet:
Kvinde-barn:
OL-rådet mener fortsat, man med fordel kunne have brugt ressourcerne på at styrke de eksisterende fødeafdelinger frem for at etablere et nyt center.
Det medicinske område/overbelægning:
OL-rådet konstaterer, at regionen fortsat vil have fokus på overbelægning, selvom det hidtidige arbejde ikke har
ændret væsentligt ved belægningsprocenten. Rådet hæfter sig ved hospitalsplanens beskrivelsen af, at der især
er fokus på behovet for medicinske sengepladser i Nord. Rådet er usikre på, hvordan man vil rette op på dette,
hvis der skulle blive behov for bl.a. flere sengepladser.
Diagnostiske funktioner:
OL-rådet er bekymrede for, om øget koordination på tværs af hospitalerne på det diagnostiske område vil kunne
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medføre uhensigtsmæssige patientforløb, hvis laboratoriefunktioner flyttes og samles central. Fx vil flytning af
blodbank medføre længere operationstid.

De enkelte byggeprogrammer arbejder med
at sikre effektivisering ved ibrugtagelse af
nybyggeri.

Funktioner på flere hospitalsmatrikler:
Udefunktioner kan være hensigtsmæssige, men skal være opmærksomme på, at arbejde på flere matrikler reelt
betyder færre speciallægetimer til rådighed. Rådet påpeger også de arbejdsmiljømæssige konsekvenser ved delt
ledelse.
Nye hospitalsbyggerier – øget effektivitet:
Rådet har svært ved at se, hvordan effektiviteten kan øges ved nye byggerier (s. 18 i HOP). De har med bekymring konstateret, at der i de nye byggerier ikke sikres relevante kontorfaciliteter til bl.a. overlægerne.
Akutområdet:
Der er 4 forskellige modeller for akutmodtagelser i regionen. Målet må være ens organisering, og rådet opfordrer
til, at man ved fastlæggelse af den korrekte organisering inddrager overlægerne med erfaring på området. Der
bruges uforholdsmæssigt mange ressourcer på at holde de fire børnespor bemandede, hvilket er med til at dræne
børneafdelingerne for speciallægeressourcer i dag-tiden.
Psykiatrien:
Rådet kan være bekymrede for, om en samling af sengepladser på PC København kan betyde en yderligere reduktion af sengepladserne.

Sammenlægning af funktioner i psykiatrien
med Hospitalsplan 2025 medfører ikke lukning af sengepladser.

Hospice Forum Danmark
Udvikling og organisering af palliation/hospiceområdet er ikke medtaget i den ny Hospitalsplan 2025. Det har været medtaget i tidligere udgaver, hvilket har betydet en mere klar struktur og tættere samarbejde mellem hospicer
og hospitalsbaserede palliative enheder. Historisk har det palliative område i Region Hovedstaden været på forkant med udviklingen. Region Hovedstaden er dog samtidig den region, hvor den største andel af relevante henviste patienter med behov for specialiseret palliativ behandling afvises.
Hospice Forum Danmark ønsker at Hospitalsplan 2025 inddrog overvejelser og planer om at løse den udfordring,
der har kæmpestore menneskelige konsekvenser.
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Kost og Ernæringsforbundet
Kost og Ernæringsforbundet anbefaler, at prioritere mad og måltider, som en del af behandlingen, som det er beskrevet i Anbefalingerne for den danske institutionskost. Mad og måltider er vigtige for alle, uanset om man er rask
eller syg.
Forbundet håber, at produktionskøkken på Nyt Nordsjællands Hospital bliver prioriteret, således at maden ikke
skal produceres, håndteres og distribueres fra et andet hospital. Produktionskøkkener på hospitalerne er med til at
sikre nærvær omkring mad og måltider.
Forbundet efterlyser en prioriteret indsats omkring ældre og underernæring. Under sygdom er det af afgørende
betydning, at patienterne får den optimale ernæring, idet vægttab skal forhindres, og at kroppen ikke svækkes
yderligere under sygdomsforløbet.
Forbundet anbefaler, at der tilknyttes kost- og ernærings-fagligt personale på de kliniske afdelinger til bl.a. at præsentere maden og motivere patienterne til at spise den rette mad, håndtere mad, bestille mad, sørge for mellemmåltider.
G. Uddannelsesinstitutioner
Danmarks Tekniske Universitet
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) bakker op om visionerne for forskning og udvikling, som er udviklet i forbindelse med Forskningsstrategi for Sundhedsforskning 2018-2022, i Hospitalsplan 2025.
DTU har i høringssvaret peget på en række områder og projekter, hvor der bør etableres et endnu tættere samarbejde med hospitalerne.
Københavns Professionshøjskole
Københavns Professionshøjskole (KP) ønsker at indgå i en bredere dialog omkring, hvordan vi i forhold til den nye
hospitalsplan kan tænke udvikling af sundhedsuddannelserne ind.
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KP foreslår, at muligheden for, at Bispebjerg etableres som praksishospital med KP som partner, undersøges.
Formålet er at skabe stærkere studerende/dimittender og imødekomme behov i praksis, f.eks. omkring komplekse
patientforløb, ved at integrere praksis yderligere i uddannelserne.
KP har i høringssvaret peget på en række øvrige områder, hvor der bør etableres et samarbejde med hospitalerne
bl.a. for at styrke praksiskompetencer hos studerende/dimittender.
H. Politiske foreninger
Socialdemokraterne på Amager
Socialdemokraterne på Amager er meget tilfredse med, at Amager Hospitals akutfunktion med tilhørende sengepladser bevares.
Det påpeges,
-

At bevarelsen af sengepladserne på Amager Hospital er afgørende for den brede medicinske afdeling,
som bl.a. sikrer uddannelsen af nye læger på Amager Hospital.
At det er vigtigt for den lige adgang til den nære sundhed at bevare akutklinikken på Amager Hospital

At Amager Hospital med fordel kunne udbygges til en mellemting mellem et superhospital og akutfunktion, fx ved
at opgradere eksisterende faciliteter med en børneafdeling og en palliativ afdeling
I. Privatpersoner inkl. klinikere
Andreas Baslev-Clausen, Ortopædkirurgisk Afdeling på Amager og Hvidovre Hospital
Andreas Baslev-Clausen finder opdelingen af børneortopædien (kirurgisk behandling af medfødte lidelser i bevægeapparatet hos børn) uheldigt. Børneortopædi er et lille højt specialiseret område, der i dag varetages på Rigshospitalet samt Amager og Hvidovre Hospital.
Han foreslår, at de to enheder for børneortopædisk behandling fusioneres på Rigshospitalet med henblik på at
kunne skabe et flagskib med fokus på behandling og forskning i verdensklasse, og hvor alle lægernes kompetencer udnyttes optimalt.
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Louise Klingenberg, Børneortopædkirurgisk Enhed på Amager og Hvidovre Hospital
Louise Klingenberg foreslår, at de to børneortopædiske enheder på Rigshospitalet samt Amager og Hvidovre Hospital sammenlægges.
Hun bemærker, at med opførelsen af BørneRiget og oprettelsen af det Nationale Center for Cerebral Parese vil
det være oplagt at samle al højt specialiseret børneortopædi under ét tag. Det vil give bedre muligheder for forskning, høj kvalitet i behandlingen og give en tryghed for familierne, at al ekspertisen er samlet i én enhed.

Forslaget vedrører Sundhedsstyrelsens
specialeplanlægning. Bemærkningen vil
indgå i det videre arbejde med specialeplanlægning i regionen.

Søren Bødtker, Børneortopædkirurgisk Enhed på Amager og Hvidovre Hospital
Søren Bødtker anbefaler, at det Børneortopædkirurgiske speciale samles på Rigshospitalet. En samling vil øge
mulighederne for udvikling og forskning på højt niveau. Det vil øge kvaliteten, give driftsfordele og styrke det videnskabelige arbejde og uddannelse. Afdelingen vil blive en toneangivende enhed i Danmark. Sammenlægningen
kunne med fordel etableres i forbindelse med etablering af BørneRiget, og det vil give lidt mere plads til børneafdelingen på Amager og Hvidovre Hospital.

Forslaget vedrører Sundhedsstyrelsens
specialeplanlægning. Bemærkningen vil
indgå i det videre arbejde med specialeplanlægning i regionen.

Anita Jørgensen, borger
Anita Jørgensen foreslår, at regionen besvarer Frederikssund Hospital med henblik på at dække et forventet stigende behov for medicinske sengepladser i planområde Nord. Forslaget begrundes med:
-

Nærhedsprincippet, fx for borgere i Hornsherred og Hundested
Frederikssund kommune er i kraftig udvikling bl.a. med den nye by Vinge.
Frederikssund Hospital vil være særdeles velegnet som sundhedshus, da man i 60-erne købte et stort
areal med henblik på udvidelse
Bevarelse af Frederikssund Hospital vil fastholde og udvide arbejdskraften i Frederikssund Kommune
Kortere transport på de i forvejen overfyldte veje

Erik Jørgensen, borger
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Erik Jørgensen foreslår, at de eksisterende hospitalsmatrikler bevares, indtil de nye såkaldte superhospitaler står
klar. Han finder det bekymrende, at Hospitalsplan 2025 negligerer, at der ikke er tilstrækkelig kapacitet på hospitalerne, samtidig med at der i de kommende år kommer flere ældre.

Det konkluderes i Hospitalsplan 2025, at
der samlet set er tilstrækkelig kapacitet i regionen.

Han efterspørger, at det i Hospitalsplan 2025 bliver nærmere uddybet, hvad der menes med, at den nuværende
hospitalsstruktur og opgavefordeling fastholdes, herunder om der mener hospitaler eller matrikler.
Han bemærker, at hvis regionen ønsker at følge borgernes opfattelse af nærhed, bør man fjerne princippet fra den
prioriterede liste, da fx lukning af Frederikssund Hospital ikke opfattes som, at nærhedsprincippet følges.
Han efterspørger en mere uddybende beskrivelse af især Nyt Hospital Nordsjælland på niveau med de øvrige
byggeprojekter, der er beskrevet i Hospitalsplan 2025.

Der er etableret fælles styregruppe mellem
alle kommuner i planområde Nord og hospitalet, der arbejder på udviklingen af de fælles sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund.

Han efterspørger en beskrivelse om tanker og ideer til sundhedshus i Frederikssund i Hospitalsplan 2025.
Han savner en stillingtagen til Sundhedsplatformen i Hospitalsplan 2025, bl.a. hvordan systemet skal udvikles
frem mod 2025 og prisen for dette.
Han finder, at der er behov for beskrive, hvad der menes med ”akut” i Hospitalsplan 2025, herunder hvornår er
noget akut.
Han efterspørger en figurindeks og henvisninger til, hvad akuthospitaler er i Hospitalsplan 2025.
Foreningen til udryddelse af lægestanden
Foreningen til udryddelse af lægestanden bemærker, at jo flere syge borgere, jo flere læger og sygeplejersker er i
arbejde. Lægerne opfinder, at patienterne fejler noget, og ofte diagnosticerer de forkert. Foreningen mener, at supersygehuse er billedet af et supersygt samfund.
Olrik Larsen, borger
Olrik Larsen bemærker, at borgere på Amager ikke skal henvises til hospitalerne i hhv. Hvidovre og Glostrup, da
det ikke giver mening for patienten, og det kan være en hård belastning og dyrt for patienterne.
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fra, at hvert område har et passende befolkningsgrundlag, så der kan opretholdes bæredygtige hospitaler og afdelinger.
J. Øvrige parter
Den Regionale Transfusionskomité
Den Regionale Transfusionskomité ønsker, at begrebet ”Laboratorium for vævssygdomme” rettes til Vævstypelaboratoriet.

Begrebet ”Laboratorium for vævssygdomme” rettes til Vævstypelaboratoriet i
hospitalsplanen.

Patientinddragelsesudvalget, Region Hovedstaden
Patientinddragelsesudvalget (PIU) er overordnet enig i principperne, særligt princippet om patienten i centrum og
sikring af sammenhængende patientforløb. PIU har en række bekymringspunkter i forhold til de fire principper, jf.
høringssvaret. Der nævnes bl.a. en bekymring for opgaveglidninger og de afledte konsekvenser heraf, overflytning
mellem hospitaler, samt at ændringer og tilbuddene skal løses inden for den økonomiske ramme.
PIU savner en beskrivelse af, hvordan lægemanglen i privat praksis kan overkommes, således som det pt. foregår
i samarbejde med Amager og Frederiksberg hospitaler.
PIU påpeger vigtigheden af, at planlagte sammenlægninger følges op af fyldestgørende patientinformation om
ændringerne, og at der bør være opmærksomhed på eventuel personaleflugt i overgangsperioden frem til nedlægninger.
PIU er undrende over for, at hospitalsplanen ikke ofrer ret meget plads til at understrege vigtigheden af at samarbejde via. hhv. individuel og organisatorisk inddragelse af brugere, patienter og pårørende. Derudover undrer dig
sig over, at lighed i sundhed ikke er et tema i hospitalsplanen – nedlæggelse af afdelinger og sammenlægninger
betyder, at den længere transporttid samt flere overflytninger får borgere til at fravælge behandling eller kontroller.
PIU er meget betænkelige ved forslag om at samle alle senge i Børne- og Ungdomspsykiatrien, da den foreslåede
centralisering sengepladser i meget alvorlig grad tilsidesætter nærhedsprincippet for de berørte børn og unge og
deres familie/netværk. Det kan være med til styrke uligheden i borgernes mulighed for at anvende psykiatriens

Oversigt over høringssvar til Hospitalsplan 2025

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Side 40

Hospitalsplan 2025 beskæftiger sig ikke
med rekruttering og personalemangel i privat praksis.
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Ændringer er foretaget ud fra en samlet
vurdering med udgangspunkt i de fire principper.
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tilbud. Tilsvarende tilsidesættes nærhedsprincippet alvorligt for vestegnens berørte børn og unge og deres familie/netværk ved at samle vestegnens ambulatorier i Glostrup.
PIU efterlyser, at deri Hospitalsplan 2025 beskrives, hvor garantiafdelingerne bliver placeres, og om alle patienter
med behov bliver omfattet; hvor Center for Reproduktion forankres; samt fokus på patientforløbsbeskrivelser, kliniske retningslinjer og et sammenhængende recovery-orienteret forløb i psykiatrien.
PIU ønsker at blive inddraget i samarbejdet omkring modeller for fælles sundhedshuse og i arbejdet med etablering af de enkelte sundhedshuse, samt i dialog med regionen om prioritering eller planlægning af forskning.
PIU anbefaler, at den forventede udvikling i sengekapaciteten i psykiatrien fremgår af Hospitalsplan 2025.
PIU finder ikke acceptabelt, at der lægges op til, at 112 kan visitere til akutmodtagelse eller akutklinik eller sende
en kørerende læge ud til hjemmebesøg, men kun guide til psykiatrisk tilbud.
PIU anbefaler, at det er præciseres i Hospitalsplan 2025, hvordan det nære sundhedsvæsen styrkes.

Der er ikke udarbejdet fremskrivninger af
aktiviteten inden for psykiatrien, hvilket er
baggrunden for, at udviklingen i sengekapacitet i psykiatrien ikke indgår i Hospitalsplan
2025.
Konkretisering af samarbejdet mellem kommuner og regionen sker i regi af sundhedsaftalen. Regionen er ved at udarbejde en vision om det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen.
Sprogfejl vil blive tilrettet i Hospitalsplan
2025.

Regionsældrerådet Hovedstaden
Regionsældrerådet mener, at der mangler en beskrivelse af, hvilke tiltag regionen vil tage for at overkomme den
lægemangel der er i privat praksis.
Rådet er enige i rækkefølgen af de prioriterede principper. De savner dog nogle kriterier for, hvilke temaer og sygdomsgrupper, der særligt skal udvikles og prioriteres, særligt to områder:
-

Muskel- og skeletsygdomme og geriatrisk faglighed er for lavt prioriteret i planlægningen
De finder det uacceptabelt at planlægning for ’Gigt-, bindevævs- og rygsygdomme’ er så lavt prioriteret, at
der ikke findes en medicinsk specialfunktion og hovedfunktion i alle planområder’.

-

Akutbetjening af ældre kronikere
Det anbefales, at der udvikles den fornødne geriatriske sygeplejefaglige indsats i den fremtidige akutbetjening på sygehusene
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Rådet er positive over for at akutafdelinger fremover bliver den samlede indgang for patienter med akut sygdom,
men er samtidig bekymrede over, at der er forskellige profiler på akuthospitalerne, og at det i nogle tilfælde kan
være nødvendigt med en hurtig overflytning af patienten.
I forhold til det nære sundhedsvæsen foreslås et fokus på faglig samtale og efteruddannelse, fx at det indskrives i
praktiserende lægers overenskomst, at de har 1 times betalt månedlig telekommunikation med relevante overlæger på det indlæggende sygehus, samt at det indgår i sundhedsaftale, at der kan arrangeres sygeplejefaglig efteruddannelse mellem sygeplejersker på sygehuset og i kommunen.
Det er vigtigt, at der i forbindelse med behandling af patienter på kommunens akutpladser ikke hersker tvivl om,
hvem der har det lægelige ansvar.
Rådet påpeger endvidere, at det er uheldigt, at der ikke er konsekvens i forståelsen af planområder, hvor Rudersdal inden for voksenpsykiatri skifter planområde.
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Postkort
Nedenstående ses de postkort, som er udleveret på hospitalerne. Bemærkninger på postkortene er gengivet nedenfor.
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Udfyldte postkort på regionens hospitaler
Hospitalsmatrikel

Hvad synes du om vores forslag til ny hospitalsplan?

Amager Hospital

Postkort 1
Der skal være et akuthospital på Amager til de næsten 200.000 borger, der bor her.

Bispebjerg Hospital

Postkort 1
Godt

Bornholms Hospital

Postkort 1
Synd, at nedlægge patienthotellerne – især i Hillerød
Postkort 2
Styrke kvinde-barn området – meget, meget positivt.
Meget positivt at samle brystkirurgien alle fagspecialerne på Gentofte Hospital
Også positivt at samle børne- og ungdomspsykiatriske senge i Glostrup, bare der følger penge/økonomi med, så f.eks. bornholmere
ikke glemmes/spares og isoleres på øen, når der skal spares. Psykiatrien på Frederiksberg er OK at flytte til Glostrup, blot der følger
penge med.
Forkert/imod at nedlægge patienthoteller i Herlev og Hillerød, da der er behov for dem: Hvad med f.eks. bornholmerne?

Frederiksberg Hospital

Postkort 1
Psykiatrien skal blive på Frederiksberg!
Postkort 2
Det er ærgerligt, at psykiatrien på Frederiksberg skal flytte fra de gode lokaler. Det er også ærgerligt, at det så ikke længere er tæt
på og i byen hvor patienterne bor.
Postkort 3
Regionspolitikerne burde besøge Frederiksberg psykiatrisk afdeling, før de beslutter sådan noget.
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Gentofte Hospital

Postkort 1
Dårlig idé at flytte psykiatrien. Nærhedsprincippet afgørende.
I øvrigt dårligt at flytte det ud – hellere ind

Glostrup Hospital

Postkort 1
Børne og ungepsykiatriske afdelinger skal være samlet et sted.
Alle kirurgiske afdelinger skal, hvis det kan lade sig gøre, placeres samlet.
Et stort psykiatrisk samlet hospital i Hovedstaden.
Patienthotellerne integreres med alm. hoteller (så man kan have ophold under distriksopsyn, bo der indtil permanent løsning).
Hjemmefødsel afskaffes pga. hvis komplikationer – hospitalsophold alligevel. Den fødende, hvis ikke barn har behovet for det, sendes hjem omgående. Fødsel er ikke en sygdom
Lave tandlæge kommunale klinikker på hospitalerne
Postkort 2
Hvordan kan man forholde sig til noget sådant, når udformningen er mildest talt noget misvisende og mangelfuld – der skal vist omstruktureres noget i den der [kan ikke tydes]. Jeg glæder mig til, når jeg selv får mit arbejde indenfor infra-struktur [kan ikke tydes]

Herlev Hospital

Postkort 3
Psykiatrien på Frederiksberg er det mest beroligende sted, jeg har været i kontakt med indenfor psykiatrien. Det ville være et stort
tab at miste det. Nærheden af så meget andet sygdom på Bispebjerg skal ikke have en god virkning på de psykiatriske patienter.
Venlig hilsen en pårørende.
Postkort 1
Kvinde-barn - Så vigtigt. En skandale nu at kvinder, der har født, ’smides’ hjem til utryghed.
Brystafdeling på Herlev = Den bedste. Bare alt bibeholdes, læger som sygeplejersker
Hoteller i forbindelse med Rigshospitalets fødeafdeling. Kede af.
Postkort 2
Dejligt med et styrket kvinde-barn område. Jeg håber, at dette sted vil være med til at styrke den tidlige forebyggende indsats for
udsatte børne- og ungefamilier. God ide at samle speciallæger inden for brystkirurgien i Gentofte og samle børne- og ungdomspsykiatriske senge i Glostrup. Fedt at samle psykiatrien i Bispebjerg - fra Frederiksberg. Jeg synes, at det er en dårlig ide at nedlægge
patienthotellerne i Herlev og Hillerød. Det nære omsorg og pleje for de mest sårbare grupper i Region Hovedstaden forsvinder. Der
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bliver skabt ulighed i sundhedsvæsnet. Var vi ikke gået væk fra klasseopbygget samfund? Er vi ved at skabe en [sidste ord kan ikke
tydes]?
Postkort 3
Herlev Hospital (der er tegnet en grædende smiley ud for hospitalet).
Postkort 4
Det kan da ikke blive værre - er netop blevet opereret for tarmkræft og nu infektion i operationssår. En utrolig dårlig handling.
Postkort 5
Måske godt at sammenlægge specialer. Dårlig ide at lukke/nedlægge patienthotellerne.
Postkort 6
Tak for alt. Alt er godt.
Postkort 7
At nedlægge patienthotel er da hjernedødt. Hvad har i tænkt på, der skal erstatte?

Hvidovre Hospital

Hillerød Hospital

Postkort 8
[Teksten kan ikke tydes]
Postkort 1
Jeg/vi synes, at det lyder interessant.
Postkort 1
Det synes jeg umiddelbart er en god idé. Men er det manglende økonomi, uddelegering til primærsektoren i kommunerne, der bevirker en lukning af de to patienthoteller? Tænk på de udsatte og ensomme uden netværk.
En decentralisering er bedst – specielt inden for psykiatrien.
De store fysiske afstande i kilometer kan blive et stort problem for nogle.
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Postkort 2
Jeg synes, at I skulle fokusere på at udnytte ressourcerne bedre. Som patient er det en dårlig oplevelse at skulle vente flere timer i
alle led. Planlægning og anvendelse af ressourcer virker ikke optimalt, faktisk modsat meget ineffektivt. Patient der nu har været 7
timer på skadestuen og nu venter på ultralyd i flere timer trods henvisning fra egen læge.
Postkort 3
Forklar hvorfor patienthotellerne skal nedlægges:
Budget bruges på andet

□

□
Mangel på personale□
Flyttes andet steds □
Der har været ballade

Rigshospitalet

Postkort 1
Det er kun blevet dårligere
Postkort 2
Nr. 2 – nej nej
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Muligheder for samling af brystkirurgi inkl. mammaradiologi på Gentofte-matriklen
Baggrund
Hospitalsplan 2020
Det blev i Hospitalsplan 2020 besluttet at samle brystkirurgi inklusiv mammaradiologi (røntgenundersøgelse af brystet) og mammografiscreeningsprogrammet administrative enhed på Herlev og Gentofte Hospital, Herlev-matriklen.
Baggrunden for sammenlægning var at skabe én af Nordeuropas største
brystkirurgiske afdelinger, som kunne blive toneangivende inden for udvikling,
forskning og uddannelse på det brystkirurgiske område. En samling af de to
brystkirurgiske afdelinger bidrager til, at alle regionens borgere opnår ensartet
udredning og behandling af høj kvalitet. En samling af behandlingen for brystkræft kan endvidere være med til at sikre bedre overholdelse af forløbstiderne
på kræftområdet.
De to brystkirurgiske afdelinger blev fusioneret med én afdelingsledelse i juni
2017, og afdelingen er forankret på Herlev og Gentofte Hospital med udefunktion på Rigshospitalet.
Hospitalsplan 2025 - høringsversion
Med Hospitalsplan 2025 foreslås brystkirurgien inklusiv mammaradiologi og
mammografiscreeningsprogrammets administrative enhed fysisk placeret på
Gentofte-matriklen.
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Placeringen på Gentofte-matriklen vil sikre en optimal udnyttelse af hospitalets
samlede operationskapacitet på de to matrikler, og sammenlægningen understøtter beslutningen om, at Gentofte-matriklen skal være regionens udviklingshospital for planlagt kirurgi. Samtidig forventes en samling at føre til mere effektiv afvikling af operationsaktiviteten for specialet. Sammen med de øvrige
initiativer, der er igangsat på området, vil det kunne medvirke til kortere ventetider for behandling af brystkræft.
Hospitalsplan 2025 – endelig version
For nogle patienter med brystkræft foregår behandlingen i tæt fagligt samarbejde mellem bryst- og plastikkirurgi, og det vil i nogle tilfælde være nødvendigt, at plastikkirurgier fra Herlev-matriklen deltager ved operationer på Gentofte-matriklen. For at sikre de bedste betingelser for bryst- og plastikkirurgien
foreslås Afdeling for Plastikkirurgi ligeledes flyttet til Gentofte-matriklen.
En flytning af plastikkirurgien vil optimere udnyttelsen af operationskapaciteten
på Gentofte-matriklen yderligere samt understøtte rationel drift, idet der i dag
er fælles sengefunktion for bryst- og plastikkirurgi på Herlev-matriklen.

Fysisk indplacering
På baggrund af mulighedsstudier gennemført af Center for Ejendomme i samarbejde med Herlev og Gentofte Hospital, er det administrationens vurdering,
at der er plads til samling af både bryst- og plastikkirurgi på Gentofte-matriklen. Mulighederne for indplacering kan understøtte sammenhængende patientforløb og rationel drift.
Hvad skal der være plads til
En samling af brystkirurgi inklusiv mammaradiologi (røntgenundersøgelse af
brystet) på Gentofte-matriklen kræver, at der er plads til følgende funktioner:
• Brystkirurgi – funktioner fra både Herlev-matriklen og Rigshospitalet, Blegdamsvej.
• Mammaradiologi – funktioner fra både Herlev-matriklen og Rigshospitalet,
Blegdamsvej, herunder mammascreeningenhedens administrative enhed
fra Rigshospitalet.
• Patologi – udefunktion fra hospitalets patologiske afdeling på Herlev-matriklen.
Det foreslås herudover at flytte plastikkirurgisk afdeling fra Herlev- til Gentoftematriklen, jf. ovenfor.
Hvordan kan der gøres plads
En samling af ovenstående funktioner på Gentofte-matriklen kan lade sig
gøre, da følgende funktioner fraflytter, jf. tidligere politiske beslutninger:
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•
•
•
•

Rigshospitalets funktioner inden for øre-næse-hals-kirurgi flytter til nybyggeriet på Rigshospitalet (Nordfløjen).
Audiologi indplaceres i forbindelse med Center for Hørelse og Balance
på Rigshospitalet i tilbygning til Nordfløjen
Funktioner under Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) flytter til
nybyggeriet i Herlev.
Arealet til den nuværende sterilcentral på Gentofte-matriklen reduceres
med den nye sterilcentral på Herlev-matriklen.

Der er endvidere et ledigt sengeafsnit i særskilt bygning på Gentofte-matriklen, der senest har været udlejet til Gentofte Kommune.
Der vil herudover være behov for at ændre placeringen af et mindre antal
funktioner internt på Gentofte-matriklen for at sikre en hensigtsmæssig placering af brystkirurgi inklusiv mammaradiologi.
Tidshorisont
Flytningen af funktioner vil ske i to faser:
1. En samling af brystkirurgi, mammaradiologi og patologi funktion på
Gentofte-matriklen anslås at kunne gennemføres til ultimo 2021.
2. En flytning af plastikkirurgi til Gentofte-matriklen anslås at kunne gennemføres i løbet af 2022.
Den skitserede tidshorisont forudsætter, at de to ændringsforslag vedtages
med hospitalsplan 2025 i september 2019, og at der samtidig afsættes økonomiske midler hertil.
Økonomi
En sammenlægning af brystkirurgien indebærer en etableringsudgift på 63
mio. kr. og en årlig driftsbesparelse på 5 mio. kr. En efterfølgende flytning af
plastikkirurgien indebærer en etableringsudgift på 32 mio. kr. Indtil plastikkirurgi flyttes til Gentofte-matriklen, vil der være øgede driftsudgifter til ekstra
vagtlag, idet der i dag er fælles vagtlag for bryst- og plastikkirurgi på Herlevmatriklen. Den fulde driftsbesparelse på 5 mio. kr. kan således først indfries,
når også plastikkirurgien er flyttet.
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I Region Hovedstaden driver og udvikler vi landets største sundhedsvæsen, og det
forpligter.
Vi har en politisk vision i regionsrådet om at udvikle et sundhedsvæsen, der kan sikre den
bedste behandling ud fra, hvad der giver værdi for den enkelte patient. Et mere
menneskeligt sundhedsvæsen med fokus på omsorg og nærvær. For vi mennesker er
forskellige, og det gælder også, når vi bliver syge eller kommer til skade. Samtidig bliver
vi flere ældre, flere der lever med kroniske sygdomme og nye behandlingsmuligheder.
Det gør, at vi ikke kommer uden om at foretage prioriteringer.
Region Hovedstaden har en god og fremtidssikret hospitalsstruktur, som fastholdes med
Hospitalsplan 2025. Den bedste behandling og omsorg kræver dog nye moderne og
tidssvarende rammer, og i disse år er vi i gang med den største investering i nyere tid. Vi
bygger nye hospitaler og ombygger de eksisterende med det enkelte menneske for øje.
Vores nye hospitaler skal være nyskabende, og sikre rammer om fremtidens behandling til
gavn for patienter, pårørende og personale. De nye hospitalsbyggerier giver os en
enestående mulighed for at indrette hospitalerne, så vi bedst muligt kan imødekomme de
udfordringer og fremtidsmuligheder, som sundhedsvæsenet står over for.
Hovedstadsregionen er et attraktivt sted at bo og leve i. Vi kan se frem til markant flere
borgere i Region Hovedstaden, der skal have tryghed for, at de kan blive behandlet, hvis
sygdom eller skade rammer. Mange nye hovedstadsborgere er børn. 22.000 flere børn i år
2025 end i dag. De skal have den bedst mulige start på livet, så vi forebygger ulighed i
sundhed. Samtidig bliver vi flere ældre, der typisk lever med én eller flere sygdomme,
eller rammes af alvorlig sygdom, som fx demens eller kræft.
Vi vil arbejde for at nedbringe antallet af unødvendige indlæggelser, sikre mere
behandling tæt på eller i eget hjem, og sikre bedre kvalitet og sammenhæng for os
borgere. Det kræver et tættere samarbejde mellem hospitaler, praktiserende læger,
kommuner og civilsamfundet. Der er i hospitalsplanen fokus på at udvikle og sikre en
fornuftig balance mellem det specialiserede og det nære sundhedsvæsen, hvor den bedste
kvalitet fortsat skal sikres, uanset hvor man bliver undersøgt og behandlet.
Tak til alle dem, der har bidraget undervejs i arbejdet med en ny hospitalsplan for Region
Hovedstaden. Hospitalsplan 2025 er udarbejdet i tæt samarbejde med blandt andet
borgere og sundhedsfaglige personer. De er kommet med uvurderlig viden og deres
perspektiver på fremtidens sundhedsvæsen, både på dialogmøder med politikere, borgere,
kommunale repræsentanter og faglige organisationer og i den efterfølgende høring af
hospitalsplanen.
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Vi har i en bred dialog fastlagt fire principper, der sætter en politisk retning for, hvordan
hospitalsvæsenet skal udvikle sig i de kommende år:
1.
2.
3.
4.

Kvalitet
Sammenhængende Patientforløb
Nærhed
Effektivitet

Regionsrådet vil årligt vende tilbage til disse principper og på den baggrund tage stilling
til, om der er behov for at tilpasse hospitalsplanen, så den vedvarende lever op til
forventningen om et fremtidssikret sundhedsvæsen på internationalt højt niveau og med
mere tid til patienten. Vi vil fortsat arbejde for at gøre vores sundhedsvæsen endnu bedre,
og vi har nu med en ny hospitalsplan fastlagt rammerne for en stor del af udviklingen
frem til 2025.
Sophie Hæstorp Andersen
Regionsrådsformand
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Region Hovedstaden er landets største sundhedsvæsen. Udredning og behandling af
borgere i regionen foregår på syv hospitaler, otte psykiatriske centre og et børne- og
ungdomspsykiatrisk center. Det sker i tæt samspil med over 1.000 praktiserende læger og
29 kommuner i hovedstadsregionen. Udover udrednings- og behandlingsopgaver
varetager regionen uddannelse af sundhedsprofessionelle samt udvikling og forskning i
tæt samarbejde med universiteterne, professionshøjskolerne og erhvervslivet. Dette
bidrager til, at patienter får den bedste behandling og de bedste vilkår for et godt liv.
Regionen leverer sundhed til ca. 1,8 mio. borgere - et antal der forventes at stige i
fremtiden. Der behandles flere og flere patienter, og det er en udvikling, der forventes at
fortsætte. Vi lever længere, og dermed bliver vi flere, der lever med kroniske sygdomme
og får livstruende sygdomme fx hjerte- og kræftsygdomme, der ofte kræver dyr og
længerevarende behandling. Samtidig kommer der nye behandlingsmuligheder og nyt
teknologisk udstyr, som gør det muligt at behandle for flere sygdomme. Med stigende
forventninger om kvalitet i behandlingen og sammenhæng i forløbet er det vigtigt fortsat
at have et regionalt sundhedsvæsen, som inden for den økonomiske ramme kan leve op til
disse krav.
Indførelse af værdibaseret styring i regionen skal medvirke til at leve op til kravene.
Ambitionen med værdibaseret styring er at skabe mest mulig værdi for patienterne inden
for den økonomiske ramme. Det understøtter en af regionens overordnede politiske
målsætninger om, at patientens situation styrer forløbet, og at det regionale
sundhedsvæsen altid skal tage udgangspunkt i det enkelte menneske, når patientens forløb
tilrettelægges.

Hospitalsplanen udstikker en langsigtet ramme for hospitalsvæsenet i Region
Hovedstaden. I Hospitalsplan 2025 fastholdes den overordnede hospitalsstruktur og
opgavefordeling mellem hospitalerne. Planen bygger videre på grundelementerne i de
foregående hospitalsplaner og har fokus på at leve op til de krav og forventninger til
sundhedsvæsenet, som stilles af regionens borgere, deres pårørende og de
sundhedsprofessionelle.
Med Hospitalsplan 2025 foretages en række ændringer i organiseringen på hospitalerne,
der er nærmere beskrevet i kapitel 3. Ændringerne har afsæt i anbefalinger fra
hospitalerne og regionens sundhedsfaglige råd. De gennemføres ud fra en samlet
betragtning om at give patienterne den bedst mulige oplevelse i mødet med
sundhedsvæsenet. Samtidig understøtter ændringerne den fortsatte udvikling af stærke
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faglige miljøer, der er et fundament for fortsat høj kvalitet, uddannelse, udvikling og
forskning.
Ændringerne er foretaget med udgangspunkt i fire politisk vedtagne principper for
hospitalsplanen, der er drøftet på dialogmøder med blandt andet politikere, borgere,
kommuner og faglige organisationer. Principperne er prioriteret i følgende rækkefølge:
1.
2.
3.
4.

Kvalitet
Sammenhængende patientforløb
Nærhed
Effektivitet

Principperne sætter retning for, hvordan det regionale hospitalsvæsen skal udvikle sig de
kommende år.
Med principperne er ambitionen, at patienter skal modtage en behandling af høj faglig
kvalitet. Behandlingen skal være sammenhængende og samtidig ske så tæt på borgerens
bopæl som muligt - under hensyntagen til, at der skal opnås mest mulig sundhed for
pengene. Selvom de fire principper er prioriterede, er de tæt koblet og indbyrdes
forbundne. Når principperne er benyttet som grundlag for at vurdere, om der skal
foretages ændringer i strukturen, er det sket under hensyntagen til lokale forhold, fx
borgernes afstand til nærmeste behandlingstilbud.
Nedenfor er principperne for hospitalsplanlægningen i regionen beskrevet. Udover de fire
principper, er 'lighed i sundhed' også et grundlæggende princip, der vægtes højt og går på
tværs af de øvrige principper. Alle borgere uanset baggrund og ressourcer skal tilbydes
den behandling, som de har behov for. Udsatte borgere tilbydes derfor differentierede og
særligt målrettede indsatser, som sikrer, at der opnås det bedst mulige resultat af
behandlingen.
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1. Kvalitet
Borgere, som benytter hospitalerne i Region Hovedstaden, skal modtage behandling
på internationalt niveau. Derfor skal hospitalsplanen først og fremmest understøtte en
fortsat høj kvalitet i patientbehandlingen. Det skal sikres, at faglig kvalitet vægtes
højest, uanset hvor i forløbet borgerne møder sundhedsvæsenet - og om det er i
behandlingen af almindeligt forekommende sygdomme eller højt specialiseret
behandling. Høj kvalitet i behandlingen forudsætter udredning og behandling til
tiden, og at patientrettigheder overholdes.
Der er dokumentation for sammenhængen mellem kvalitet, erfaring og volumen,
både på afdelings- og hospitalsniveau samt i forhold til den enkelte medarbejder. Et
tilstrækkeligt patientvolumen er væsentligt for at sikre erfaring og kvalitet i
behandlingen. Derfor skal hospitaler og afdelinger have en vis størrelse og
patientvolumen, og behandlinger skal ud fra et kvalitetshensyn ikke varetages flere
steder, end der er behov for.

2. Sammenhængende patientforløb
Region Hovedstadens borgere skal opleve gode og sammenhængende patientforløb,
som er kendetegnet ved, at det er patientens situation, der styrer forløbet. Patienter og
pårørende giver udtryk for, at det kan være svært at finde rundt i det komplekse
sundhedssystem. Derfor skal behandlingen være organiseret, så det understøtter
sammenhængende forløb uden unødvendige overgange mellem afdelinger, centre og
hospitaler. Når det af kvalitetshensyn er nødvendigt med overgange undervejs i
forløbet, fx ved specialiseret behandling, skal der sikres koordination og
sammenhæng mellem behandlingstilbuddene.
Sammenhængende patientforløb har tæt kobling til patientoplevet kvalitet i
behandlingen. Undersøgelser viser, at skift mellem hospitaler, behandlere og sektorer
giver større risiko for forsinkelser og fejl i behandlingen. Som patient skal man kunne
føle sig tryg i overgange, og når der er brug for en samtidig indsats fra flere sektorer.
Hospitalsplanen skal være med til at sikre sammenhængende forløb, både på
hospitalet samt i kontakten med kommunen og den praktiserende læge. Det er derfor
afgørende, at samarbejdet på tværs af hospitaler og sektorer fortsætter og
videreudvikles.
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3. Nærhed
Behandlingen har i en årrække bevæget sig i retning af mere specialisering og
centralisering. For samtidig at sikre nærhed og tryghed for den enkelte borger er det
vigtigt, at udvalgte behandlinger udføres så tæt på borgerne som muligt.
Region Hovedstaden er opdelt i fire planområder, der sikrer, at borgerne kan få
behandlet størstedelen af de almindeligt forekommende sygdomme i nærheden af
deres bopæl uden unødvendige overflytninger til andre hospitaler/psykiatriske centre.
Af kvalitetshensyn udføres den specialiserede behandling ikke i alle planområder,
hvorfor nærhed især prioriteres for sygdomme med stort patientvolumen samt for
borgere med fx kroniske sygdomme og den ældre medicinske patient, som har mange
årlige hospitalsbesøg.
Ud over den geografiske nærhed til regionens hospitaler kan nærhed også
imødekommes ved etablering af fx udgående funktioner, hvor borgerne behandles i
eget hjem, gennem digitale løsninger eller i borgernære sundhedshuse, hvor udvalgte
ydelser kan varetages i samarbejde mellem hospitaler, praktiserende læger og
kommuner.

4. Effektivitet
Hospitalsplanen skal bidrage til en fortsat effektiv drift, så der kan opnås mest mulig
sundhed for pengene. Regionen står overfor en demografisk udvikling med flere
ældre borgere. Samtidig udvikles flere behandlingsmuligheder og der er stigende
forventninger og krav til sundhedsvæsenet. Det nødvendiggør en optimal udnyttelse
af ressourcerne, hvor behandlingen er omkostningseffektiv.
Ressourcemæssige besparelser kan fx opnås ved at samle afdelinger og funktioner på
færre matrikler. De nye hospitalsbyggerier er med til at sikre bedre logistik og
arbejdsgange og dermed en fortsat høj produktivitet og en effektiv drift. Fremadrettet
er der også fokus på at omlægge flere indlæggelser til ambulante besøg, samt at flere
hospitalsydelser skal varetages af praktiserende læger eller af kommuner. For
patienterne vil der være fordele ved denne omlægning, fx færre unødvendige
indlæggelser og mere nærhed i behandlingen.

Nye og tidssvarende rammer
Med Hospitalsplan 2020 blev den overordnede hospitalsstruktur i Region Hovedstaden
fastlagt. Der er i regionen følgende hospitaler: Rigshospitalet som landets højest
specialerede hospital, fire store akuthospitaler, Bornholms Hospital med geografisk
særstatus og ét samlet Region Hovedstadens Psykiatri. I kapitel 7 er hospitalsstrukturen
nærmere beskrevet.
I år 2025 vil nye hospitalsbyggerier og renoverede hospitaler være ibrugtaget. Det vil give
nye og moderne rammer til patienter, pårørende og personale, der skal sikre rammerne for
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fremtidens regionale sundhedsvæsen. En væsentlig ændring frem til 2025 er etableringen
af nye akutafdelinger på akuthospitalerne. Det betyder, at borgere med behov for akut
behandling får én indgang til hospitalet. Hospitalsplanen skal understøtte en optimal brug
af nybyggerierne. Tidshorisonten for ibrugtagelse af de nye byggerier gennemgås i kapitel
4.
Et mere menneskeligt sundhedsvæsen
Den ny hospitalsplan sikrer rammerne for, at behandlingen tager udgangspunkt i den
enkelte patient og målrettes efter patientens behov og forudsætninger. Et vigtigt element
er at skabe sammenhæng i behandlingen, hvilket blandt andet kræver en tæt koordination
og samarbejde på tværs af hospitaler og relevante samarbejdspartnere. Borgerne vil også
fremover have brug for hospitalernes ekspertise, men i nogle situationer og for nogle
patientgrupper vil mere nærhed i behandlingen skabe større værdi. Frem mod 2025
arbejder Region Hovedstaden for at sikre endnu større sammenhæng og nærhed i
behandlingen, hvilket er beskrevet i kapitel 9.
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Formålet med hospitalsplanerne for Region Hovedstaden har været at give en langsigtet
ramme for udviklingen af det regionale sundhedsvæsen. Hvert år tager regionsrådet
stilling til, om det er nødvendigt at ændre i den gældende hospitalsplan, så den lever op til
de krav og forventninger, der blandt andet stilles af patienter, pårørende og
sundhedsprofessionelle. Hospitalsplanen er løbende blevet revideret i takt med, at
ændringer har været fagligt eller økonomisk nødvendige.I forbindelse med den årlige
revision af hospitalsplanen vurderes det, om der er faglige eller økonomiske årsager til at
ændre i organiseringen af hospitalerne.
De første hospitalsplaner fra 2007 satte retningen for den omstilling og udvikling, der er
sket siden dannelsen af regionen. Her blev grundstenene for hospitalsstrukturen og
opgavefordelingen mellem hospitalerne lagt. Regionen blev endvidere inddelt i fire
planområder, der fortsat udgør grundlaget for bæredygtige akuthospitaler og psykiatriske
centre.
Som det ses på nedenstående tidslinje, er der ca. hver 4. år blevet vedtaget en ny
hospitalsplan for regionen.

De overordnede linjer i de første hospitalsplaner blev videreført med Hospitals- og
Psykiatriplan 2020 fra 2011 og senere med Hospitalsplan 2020 fra 2015. Der har i
planerne været et vedvarende fokus på at sikre et regionalt sundhedsvæsen, der er
kendetegnet af udvikling, høj faglig kvalitet i behandlingen samt stærke og toneangivende
faglige miljøer.
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Med hospitalsplanerne er der sket en række større ændringer i regionens hospitalsstruktur.
Fx er nær- og områdehospitalerne blevet fusioneret til fire store akuthospitaler, der kan
behandle de almindeligt forekommende sygdomme i nærheden af borgeren. Der bygges
nye akutafdelinger, der bliver akuthospitalernes samlede indgang for borgere med akut
sygdom.
Der er løbende ændret i organiseringen af behandlingstilbud til borgerne, fx
sammenlægning af hospitalsafdelinger og psykiatriske funktioner med henblik på at
styrke den faglige kvalitet i behandlingen og at give et bedre grundlag for forskning og
udvikling. Samtidig er der af hensyn til nærhed i behandlingen etableret fx udgående
hospitalsfunktioner og sundhedshuse tæt på borgerne.

Indeværende hospitalsplan afløser Hospitalsplan 2020, der blev vedtaget af regionsrådet i
2015. Formålet med ændringerne i Hospitalsplan 2020 var samlet set at understøtte, at
regionen fortsat kunne levere behandling af høj faglig kvalitet og sammenhæng i
patientforløb. Det betød, at opgavefordelingen mellem hospitalerne blev tilpasset, blandt
andet for at understøtte mulighederne for effektiviseringer i årene frem.
Store dele af hospitalsplanen er blevet gennemført, men en fuld realisering af planen
afventer nye hospitalsbyggerier, der ibrugtages i de kommende år. Først når byggerierne
står færdige, kan den fulde effekt af nye akutafdelinger opnås.
Nedenfor er en status over de ændringer, som er gennemført på baggrund af Hospitalsplan
2020:
•

Kvinde-barn sygdomme
Optageområder for kvinde-barn sygdomme (fødsler, kvindesygdomme og børneog ungesygdomme) er primo 2017 ensrettet.

•

Brystkirurgi
Regionens to brystkirurgiske afdelinger er medio 2017 fusioneret med én
afdelingsledelse. Afdelingen er forankret på Herlev og Gentofte Hospital med
udefunktion på Rigshospitalet. Der vil endvidere ske en fysisk sammenlægning af
brystkirurgien, jf. afsnit 3.2.

•

Led- og knoglekirurgi
Den kirurgiske behandling af led og knogler på Frederiksberg-matriklen er lukket
i 2016. Behandling af borgere i planområde Byen er nu samlet på Bispebjerg
Hospital og på Herlev og Gentofte Hospital.

•

Urinvejskirurgi
Den urologiske afdeling på Frederiksberg-matriklen er i 2016 administrativt og
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fysisk flyttet til Herlev og Gentofte Hospital. Den urologiske aktivitet i regionen
varetages nu af Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital.
•

Gigt, bindevævs- og rygsygdomme
De fire afdelinger for gigt, bindevævs- og rygsygdomme blev primo 2016
organisatorisk samlet til én afdeling; Videncenter for Reumatologi og
Rygsygdomme. Klinikken har primært tilhørsforhold på Rigshospitalet.

•

Psykiatri
Psykiatrisk Center København og Psykiatrisk Center Frederiksberg er primo 2017
organisatorisk sammenlagt til ét center; Psykiatrisk Center København. For
oplysninger om en fysisk samling af centret henvises til afsnit 3.2.
Psykiatrisk Center Glostrup og Psykiatrisk Center Hvidovre er organisatorisk
sammenlagt primo 2016.

Det er i Hospitalsplan 2020 endvidere vedtaget, at specialiseret håndkirurgi fra hele
regionen samles på Herlev og Gentofte Hospital. Det er efterfølgende i 2016 besluttet at
bibeholde den eksisterende organisering, så funktionen fortsat varetages på
Rigshospitalet, Nordsjællands Hospital og Herlev og Gentofte Hospital. Dette skyldes, at
størstedelen af den specialiserede behandling af lægefaglige grunde kræver samarbejde
med andre funktioner, som fysisk ligger på Rigshospitalet.
Med afsæt i beslutninger i Hospitalsplan 2020 er der endvidere set nærmere på følgende
områder:
•

Hud-, allergi- og kønssygdomme
Der er udarbejdet en analyse af organiseringen af området for hud-, allergi- og
kønssygdomme. I analysen er forskellige modeller for organisering af området
belyst, og det er i forbindelse med Hospitalsplan 2025 vurderet, at der ikke på
nuværende tidspunkt er tungtvejende faglige grunde til at ændre den nuværende
organisering. Der skal derfor fortsat være to afdelinger for hud- og
kønssygdomme på henholdsvis Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Herlev
og Gentofte Hospital, som fortsat bør styrke samarbejdet om patienterne.

•

Medicinske afdelinger
Der er i 2016 udarbejdet et oplæg om den samlede kapacitet på det medicinske
område og sammenhængen til indsatser i kommuner og praktiserende læger. Der
er vedtaget en række målsætninger og løsninger for at forbedre den samlede
kapacitet og nedbringe overbelægning på det medicinske område. Fx arbejdes på
at sikre en tæt kobling mellem de medicinske funktioner og modtagelsen af
medicinske patienter i akutafdelinger samt indsatser for at rekruttere og fastholde
personale. Der er vedvarende fokus på at nedbringe overbelægningen.
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•

Kræftbehandling
Med henblik på at sikre kvaliteten i udredning, behandling og senfølger på
kræftområdet igangsættes en analyse og udarbejdes en ny regional plan for
kræftområdet i Region Hovedstaden, jf. afsnit 3.2.

For nærmere oplysning om baggrund for ændringer, der blev besluttet i Hospitalsplan
2020, henvises til https://www.regionh.dk/hospitalsplan
Udover de organisatoriske ændringer besluttet med Hospitalsplan 2020 er
hospitalsstrukturen også løbende blevet tilpasset. Der er blandt andet givet et løft på
følgende områder:
•

Oprettelse af Center for Kønsidentitetsforhold
Der er Primo primo 2019 oprettet oprettes et Center for Kønsidentitetsforhold.
oprettet. Centret er forankres forankret i somatikken på Rigshospitalet. Etablering
af et center for kønsidentitet skal væreer med til at give transkønnede borgere
forbedrede og individualiserede udrednings- og behandlingstilbud ogsamt skaber
ny viden om langtidskonsekvenserne af behandlingen.

•

Oprettelse af Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse blev oprettet primo 2018.
Forskningscentret hører under Bispebjerg Hospital og er en fusion af Afdeling for
Klinisk Epidemiologi og Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Centret
arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme, og Fformålet med centret er
blandt andet at udføre forskning i sygdomsårsager og forekomst af sygdom, samt
optimeringer af behandlinger samt modeller for implementering.

•

Oprettelse af Center for Komplekse Symptomer
Center for Komplekse Symptomer er oprettet primo ultimo 2019 2018 og er
beliggende under Socialmedicinsk Center på Bispebjerg og Frederiksberg
Hospital. Centret skal varetage udredning og behandling af patienter med svære
fysiske symptomer, som ikke har anden påviselig fysisk eller psykisk sygdom.
Centret skal sikre bedre behandling og afklaring af symptomer for de patienter,
som tidligere har været tilknyttet forskellige hospitalsafdelinger.

•

Oprettelse af Steno Diabetes Center Copenhagen
Steno Diabetes Center Copenhagen blev oprettet primo 2017, og vil være
beliggende på Herlev Hospitals matrikel, når det nye diabetes center er klar til
ibrugtagning. Centret varetager behandling, forskning, forebyggelse af diabetes
og uddannelse af sundhedspersonale inden for diabetes. Der henvises til afsnit 7.5
for nærmere oplysninger om centrets profil.

•

Oprettelse af Center for Hørelse og Balance
Center for Hørelse og Balance oprettes på Rigshospitalet, når nybyggeriet på
Rigshospitalet forventes at være klar til ibrugtagning medio 2020. Centret skal
varetage behandlingen af regionens borgere med komplicerede høresygdomme.
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Med oprettelse af centret forbedres behandlingstilbuddet inden for høretab og
balanceproblemer, og forskningen på området styrkes til gavn for patienterne.
Som følge heraf og i takt med udbygningen af centret hjemtages Rigshospitalets
udefunktioner på Herlev og Gentofte Hospital inden for komplekse
høresygdomme. Ved ibrugtagning af Nordfløjen på Rigshospitalet vil hospitalets
udefunktion inden for øre-næse-halskirurgi på Gentofte-matriklen ligeledes blive
samlet på Rigshospitalet.

Med Hospitalsplan 2025 videreføres de overordnede linjer i de tidligere hospitalsplaner.
Formålet med hospitalsplanen er at sikre, at regionens borgere også fremover modtager en
behandling af højeste kvalitet. Desuden skal der være sammenhæng i patientforløbene og
nærhed til behandlingen, under hensyntagen til at der skabes mest mulig sundhed for
regionens borgere. Som det fremgår af nedenstående, skal ændringerne primært være med
til at sikre fortsat høj kvalitet og mere sammenhængende patientforløb i hospitalsvæsenet.
Hospitalsplanen fastlægger fordelingen af funktioner på tværs af hospitalerne. Det skal
godkendes af regionsrådet, såfremt funktioner flyttes på tværs af hospitalerne i regionen.
Efter hospitalerne blev fusioneret i forbindelse med Hospitalsplan 2020, er hospitalernes
funktion beskrevet samlet i de tilfælde, hvor hospitalerne er beliggende på flere matrikler,
jf. kapital 7. Dette videreføres i Hospitalsplan 2025, og i modsætning til tidligere gælder
dette også for organisatoriske ændringer i denne hospitalsplan. Hermed sikres
hospitalsdirektionerne råderum og fleksibilitet til at disponere på tværs af hospitalets
matrikler for at sikre den bedst mulige varetagelse af funktionerne og en optimal
anvendelse af ressourcerne. Den fysiske placering af specialiserede funktioner
erHerudover fastlæggerlagt i Sundhedsstyrelsens specialeplan placeringen af de
specialiserede funktioner på hospitalerne. I tidligere hospitalsplaner har organisatoriske
ændringer været matrikelspecifikke i de tilfælde, hvor hospitalerne er beliggende på flere
matrikler. Koblingen til matrikler ophæves i denne hospitalsplan, og dermed specificerer
hospitalsplanen kun, hvilket samlet hospital der varetager funktionen.
Når der foretages væsentlige ændringer i opgavevaretagelsen mellem et hospitals
matrikler, som fx har betydning for hvor borgerne behandles, orienteres regionsrådet i god
tid herom.
Nogle af ændringerne forudsætter anlægs- og driftsmidler, som i givet fald skal
tilvejebringes, inden ændringen kan implementeres. Det betyder, at der for nogle
ændringer vil være en længere tidshorisont, inden de kan implementeres.
Ændringer med Hospitalsplan 2025

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Punkt nr. 5 - Ny hospitalsplan for Region Hovedstaden - Hospitalsplan 2025
Bilag 3 - Side -16 af 84

•

Styrkelse af kvinde-barn området
Oprettelse af Kvinde-Barn-Center på Bispebjerg Hospital
Der oprettes et nyt Kvinde-Barn-Center på Bispebjerg Hospital, der skal skabe
plads til et forventet stigende antal fødsler i de kommende år. Oprettelsen sker i
forbindelse med ibrugtagning af Nyt Hospital Bispebjerg.
Centret vil få plads til ca. 3.500 fødsler om året og vil komme til at bestå af en
fødeafdeling, en børne- og ungeafdeling inkl. afsnit for behandling af nyfødte
samt en afdelingfunktion for kvindesygdomme. Med etablering af centret kan
Bispebjerg Hospital – i lighed med regionens ørige akuthospitaler – behandle for
kvinde- samt børne- og ungesygdomme, og herved tilbyde patienter der bor i
hospitalets optageområde gode, sammenhængende akutte patientforløb på
Bispebjerg Hospital. Hermed sikres ensartethed på tværs af akuthospitalerne.
Etablering af et ekstra kvinde-barn center i regionen blev besluttet af regionsrådet
i september 2018. Det estimeres, at driften af et ekstra kvinde-barn center
medfører årlige merudgifter svarende til 45-50 mio. kr.

Oprettelse af fødeklinikker
Med henblik på at imødekomme borgernes ønske om mere differentierede
fødetilbud oprettes i 2019 skærmede in-house fødeklinikker for forventede
normale fødsler på regionens fire store fødesteder.
In-house fødeklinikkerne har til formål at imødekomme mange nybagte familiers
ønske om en mindre hospitaliseret fødeoplevelse, hvor der samtidig sikres bedst
mulig patientsikkerhed ved, at fødeklinikken ligger på hospitalet, hvor der ved
behov for akut hjælp kan tilkaldes speciallæge, eller den fødende kan flyttes til
fødegang.
Regionsrådet besluttede i april 2018, at der skulle oprettes fire in-house
fødeklinikker. Der blev afsat 12 mio. kr. i ekstra årlig driftsudgift til in-house
klinikkerne og 1,2 mio. kr. til etablering.
Etablering af regional hjemmefødselsordning
Regionsrådet besluttede i april 2018, at der i løbet af I 2019 etableres en fælles
regional hjemmefødselsordning, der erstatter, at hvert fødested håndterer
hjemmefødsler i eget opgaveområde. Der har gennem årene været en stigning i
antallet af hjemmefødsler, og formålet med hjemmefødselsordningen er at sikre
en god og ensartet kvalitet i hjemmefødslerne, hvor de jordemødre, der indgår i
ordningen, har særlig interesse og erfaring med hjemmefødsler. Med en regional
hjemmefødselsordning sikres et særskilt vagtberedskab til hjemmefødsler, så
jordemødre ikke skal forlade fødegangen for at betjene en hjemmefødende. Den
regionale hjemmefødselsordning opstartes i september 2019.

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Punkt nr. 5 - Ny hospitalsplan for Region Hovedstaden - Hospitalsplan 2025
Bilag 3 - Side -17 af 84

Der er afsat 7 mio. kr. årligt til drift af den regionale hjemmefødselsordning.
Oprettelse af Center for Reproduktion
Det er ultimo 2018 besluttet at etablere et murstensløst Center for Reproduktion i
Region Hovedstaden. Formålet med centret er at styrke fertilitetsområdet, således
at kvaliteten af behandlingen øges. Centret skal over tid udvide og udvikle
samarbejdet om behandling, uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling til gavn
for kvinder og par på fertilitetsområdet.

•

Varetagelse af brystkirurgi inkl. mammaradiologi samles på Herlev og Gentofte
Hospital, Gentofte-matriklen
Det blev i Hospitalsplan 2020 besluttet at samle brystkirurgi inklusiv
mammaradiologi (røntgenundersøgelse af brystet) og ledelsen af
mammografiscreeningsprogrammet på Herlev og Gentofte Hospital, Herlevmatriklen. Beslutningen indebar, at de to brystkirurgiske afdelinger på
henholdsvis Rigshospitalet samt Herlev og Gentofte Hospital fysisk og
ledelsesmæssigt skulle sammenlægges. Baggrunden for sammenlægningen var at
skabe én af Nordeuropas største brystkirurgiske afdelinger, som kunne blive
toneangivende inden for udvikling, forskning og uddannelse på det
brystkirurgiske område. En samling af de to brystkirurgiske afdelinger kan
bidrage til, at alle regionens borgere opnår ensartet udredning og behandling af
høj kvalitet. En samling af brystkræftbehandlingen kan endvidere være med til at
sikre bedre overholdelse af forløbstiderne på kræftområdet.
De to brystkirurgiske afdelinger blev fusioneret med én afdelingsledelse i juni
2017, og Afdeling for Brystkirurgi er forankret på Herlev og Gentofte Hospital
med udefunktion på Rigshospitalet.
Med Hospitalsplan 2025 sammenlæggesles området brystkirurgien inklusiv
mammaradiologi og ledelsen af mammografiscreeningsprogrammet fysisk på
Herlev og Gentofte Hospital, Gentofte-matriklen. Der oprettes desuden en
patologifunktion på Gentofte-matriklen som udefunktion til patologiafdelingen på
Herlev-matriklen. Placeringen på Gentofte-matriklen vil sikre en optimal
udnyttelse af hospitalets samlede operationskapacitet på to matrikler, og
sammenlægningen understøtter beslutningen om, at Gentofte-matriklen skal være
regionens udviklingshospital for planlagt kirurgi.
For nogle patienter med brystkræft foregår behandlingen i tæt fagligt samarbejde
mellem bryst- og plastikkirurger, og det vil i disse tilfælde være nødvendigt, at
plastikkirurger fra Herlev-matriklen deltager ved operationer på Gentoftematriklen. For at sikre de bedste betingelser for bryst- og plastikkirurgien,
optimere udnyttelsen af operationskapaciteten og sikre en fortsat effektiv drift ved
fælles sengefunktioner, flyttes Afdeling for Plastikkirurgi ligeledes til Gentofte-
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matriklen, efter brystkirurgien er samlet her, og når de fysiske rammer muliggør
det.
En sammenlægning af bryst- og plastikkirurgien inkl. mammaradiologi indebærer
en etableringsudgift på 63 mio. kr. og en årlig driftsbesparelse på 5 mio. kr. En
efterfølgende flytning af plastikkirurgien indebærer en etableringsudgift på 32
mio. kr. Indtil plastikkirurgien flyttes til Gentofte-matriklen, vil der være øgede
driftsudgifter til ekstra vagtlag, idet der i dag er fælles vagtlag for bryst- og
plastikkirurgi på Herlev-matriklen. Den fulde driftsbesparelse på 5 mio. kr. kan
således først indfries, når også plastikkirurgien er flyttet. Sammenlægningen af
brystkirurgien kan gennemføres til ultimo 2021, og den efterfølgende flytning af
plastikkirurgien kan gennemføres i løbet af 2022.
•

Samling af funktioner i Børne- og Ungdomspsykiatri samt Psykiatri
Samling af senge i børne- og ungdomspsykiatrien
Børne- og ungdomspsykiatriske senge samles på matriklen i Glostrup, hvilket
indebærer. Det betyder, at de eksisterende sengepladser på matriklen i Bispebjerg
lukkesflyttes. Herudover vil ambulatorier på Vibeholmsvej (Brøndbyvester) samt
enkelte specialambulatorier relateret til sengeafdelingen blive samlet på Glostrupmatriklen. Ambulatorier på Bispebjerg og i Hillerød fastholdes. Forslaget
Sammenlægningen indebærer, at der skal skabes nye fysiske rammer for børneog ungdomspsykiatrien i Glostrup. Alle tre hovedmatrikler – Glostrup, Hillerød
og Bispebjerg – vil have ambulante funktioner.
matriklen i Glostrup skal udbygges.
Formålet med samlingen er at sikre bedre sammenhæng i forløbene, særligt
mellem akutfunktion akutmodtagelse for børne- og ungdomspsykiatri, som
ligeledes er beliggende i Glostrup, og de øvrige sengeafsnit. Vurderingen er, at
det vil give den bedst mulige kvalitet. Samtidig vil en samling sikre, at
sengefunktionen har en bedre størrelse i forhold til at sikre en effektiv drift. En
samling i det nye byggeri vil understøtte skabe gode rammer for indlæggelse af
børn og unge med psykiatriske problemstillinger gennem udendørsarealer, fælles
opholdsrum og mulighed for aktiviteter og åbne nye muligheder for at
gennemføre aktiviteter, der relaterer sig til patienternes unikke recovery-proces.
For indlagte patienter vil der blandt andet være nye patientstuer med bedre plads
til forældre, der er indlagt sammen med deres barn, fælles opholdsrum og bedre
udearealer med mulighed for aktiviteter. Den nye bygning vil samle ressourcer og
understøtte den faglige udvikling.
En samling af senge og enkelte ambulatorier i børne- og ungepsykiatrien
indebærer etableringsudgifter ved et nybyggeri i Glostrup på ca. 725 mio. kr. og
en driftsbesparelse på ca. 3 mio. kr. årligt. Finansiering af etableringsudgifter kan
eventuelt tilvejebringes som led i offentlig-privat partnerskab om bygningens
opførelse og bygningsdrift. og sSupplerende vil der blive søgt donation fra fonde.
Samling af funktioner i voksenpsykiatrien

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Punkt nr. 5 - Ny hospitalsplan for Region Hovedstaden - Hospitalsplan 2025
Bilag 3 - Side -19 af 84

Psykiatrisk Center København samles på Ny Psykiatri Bispebjerg, bortset fra
ambulante funktioner, som ligger i de enkelte bydele. Hermed samles de
funktioner, som ligger på Rigshospitalet samt Bispebjerg-, Gentofte- og
Frederiksberg-matriklerne. Med Hospitalsplan 2020 blev det besluttet
organisatorisk at sammenlægge Psykiatrisk Center Frederiksberg og Psykiatrisk
Center København. Ændringen i Hospitalsplan 2025 indebærer, at også
funktionerne på Frederiksberg-matriklen flyttes. Hermed vil alle centrets
sengepladser blive samlet på én matrikel. Samtidig flyttes de ambulante
funktioner på Frederiksberg-matriklen, mens øvrige ambulante funktioner
fastholdes. Forslaget Samlingen indebærer, at byggeriet af Ny Psykiatri
Bispebjerg udvides.
Psykiatrisk akutmodtagelse vil også være beliggende på Ny Psykiatri Bispebjerg.
En stor del af patienterne indlægges via akutmodtagelsen, og en samling sikrer
dermed en bedre sammenhæng mellem sengepladserne og akutfunktionen.
Behovet for en samling øges, når de somatiske hospitalsfunktioner fraflytter
Frederiksberg-matriklen i forbindelse med ibrugtagning af Nyt Hospital
Bispebjerg. Det vil betyde, at fx somatisk tilsyn og eventuel anæstesiassistance
skal leveres fra Bispebjerg-matriklen. Hermed opnås en bedre sammenhæng
mellem psykiatrien og somatikken. En samling af funktionerne vil sikre mere
sammenhængende patientforløb uden overflytninger mellem matrikler samt mere
effektiv drift og dermed bedre ressourceudnyttelse.
En samling af funktioner inden for voksenpsykiatri på Frederiksberg-matriklen på
Ny Psykiatri Bispebjerg vil kunne indplaceres mest hensigtsmæssigt i forbindelse
med lokaler, der i dag anvendes til senge i børne- og ungdomspsykiatrien, hvis
disse kan frigøres som led i den foreslåede samling af senge i børne- og
ungdomspsykiatrien i Glostrup. I givet fald kan der på det nuværende grundlag
forventes etableringsudgifter ved en tilbygning til de pågældende lokaler på ca.
200-250 mio. kr. og en driftsbesparelse på ca. 2 mio. kr. årligt.
•

Nedlæggelse af patienthoteller på akuthospitalerne
Som konsekvens af tidligere beslutninger, blandt andet i aftaler om regionens
budget, vil der ikke være patienthoteller i tilknytning til akuthospitalerne.
Patienthotellet på Herlev og Gentofte Hospital nedlægges i 2019. På
Rigshospitalet vil der fortsat være patienthotel fortrinsvis til gavn for patienter fra
øvrige dele af landet, der modtager specialiseret behandling på Rigshospitalet.
I de senere år opleves en ændring, hvor flere patienter har et højere pleje- og
behandlingsbehov, end de tilbud der findes på patienthotellerne. Det har på den
baggrund ikke været muligt at sikre en tilstrækkelig høj udnyttelse af
patienthotellerne. Denne udvikling forventes at fortsætte, og med lukning af
patienthotellerne kan der opnås en bedre udnyttelse af ressourcerne til gavn for
patienterne.
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Driftsbesparelserne ved nedlæggelse af patienthotellerne er håndteret i aftalerne
om regionens budget.

Fokusområder i Hospitalsplan 2025
Herudover er der funktioner, som skal fremmes med Hospitalsplan 2025, samt funktioner
og områder som der skal arbejdes videre med og undersøges nærmere, inden der eventuelt
ændres i den nuværende organisering.
•

Regional kræftplan
Der udarbejdes en regional kræftplan for Region Hovedstaden, som skal
understøtte en fortsat høj kvalitet i kræftbehandlingen og gode sammenhængende
patientforløb. Der forventes en øget subspecialisering på kræftområdet. Dette
kræver, at kompetencer og viden samles med henblik på at have de nødvendige
kompetencer samt et tilstrækkeligt patientgrundlag. Der vil derfor på sigt være
behov for et endnu tættere samarbejde i regionen.
Kræftplanen skal indeholde en analyse og kortlægning af patientforløbene på
kræftområdet. Som en del heraf skal der ses på regionens samlede kræfttilbud,
herunder også diagnostik, senfølger samt behandlingen af blodsygdomme.
Kræftplanen skal komme med anbefalinger til den fremtidige varetagelse og
organisering af kræftområdet, herunder om der er tilstrækkelig kapacitet.

•

Ensartet tilbud på alle akutafdelinger
Behandling af infektionssygdomme varetages på alle akuthospitaler. Der er dog
behov for at styrke den infektionsmedicinske funktion på Bispebjerg Hospital i
samarbejde med Rigshospitalet. Infektionstilstande udgør en væsentlig del af alle
akutte indlæggelser, og en øget infektionsmedicinsk tilstedeværelse vil bidrage til
at sikre triagering (sundhedsfaglig vurdering af hvor akut en patients tilstand er)
og visitering på højt fagligt grundlag.
På alle regionens akuthospitaler, undtagen Amager og Hvidovre Hospital, er der
afdelinger, der kan behandle for hjerne- og nervesygdomme. For at sikre bedre og
hurtigere tilsyn af patienter med symptomer på disse sygdomme på Amager og
Hvidovre Hospital, styrkes den eksisterende tilsynsfunktion fra Rigshospitalet.
Dette skal medvirke til at sikre en mere effektiv vurdering og overflytning af
patienter til afdelinger, der behandler for hjerne- og nervesygdomme.

•

Flytning af behandling af høresygdomme til Rigshospitalet
Der vil blive set nærmere på, om Rigshospitalets behandling af patienter med
høresygdomme skal samles på Rigshospitalet. På Bispebjerg Hospital varetages
behandling for høresygdomme som en udefunktion fra Rigshospitalet, og I dag
har Rigshospitalet en udefunktioner for høresygdomme på Bispebjerg Hospital.
samt Herlev og Gentofte Hospital. Med med en eventuel flytning af
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høresygdomme kan der frigøres plads på de berørte hospitalerBispebjerg
Hospital.
•

Kapaciteten på Nyt Nordsjællands Hospital og udnyttelse af den samlede
sengekapacitet i regionen
Regionens fremskrivninger af hospitalsaktivitet viser, at der samlet set er
tilstrækkelig antal senge på regionens hospitaler til at rumme den forventede
aktivitetsudvikling frem til 2025, jf. afsnit 5.1.
Der forventes en aldrende befolkning især i planområde Nord, der indebærer, at
der bliver flere ældre borgere med fx kroniske sygdomme, som typisk har større
behov for hospitalsbehandling. Når Nyt Hospital Nordsjælland ibrugtages, vil der
være den samme kapacitet til rådighed som på det eksisterende hospital. På den
baggrund vil behovet for sengepladser blive fulgt tæt med henblik på at sikre, at
den fremtidige hospitalsaktivitet kan rummes på Nyt Hospital Nordsjælland.

•

Sammenhæng mellem retspsykiatriske funktioner
Forud for ibrugtagningen af Ny Retspsykiatri Sct. Hans er der behov for at se på
sammensætningen af den samlede specialiserede retspsykiatriske sengekapacitet,
herunder antallet af intensive og åbne sengepladser. Formålet er at sikre en
sammenhængende indsats og gode fysiske forhold for de retspsykiatriske
patienter, der i dag indlægges på regionsfunktionerne på Psykiatrisk Center Sct.
Hans og Psykiatrisk Center Glostrup.

Der henvises til afsnit 7.9 for en oversigt over den fremtidige opgavefordeling mellem
hospitalerne.
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Investeringer i hospitalsstrukturen og nye fysiske rammer tager afsæt i et nationalt behov
for en øget specialisering, hvor behandlinger samles på færre hospitaler. Hensigten er at
øge den faglige kvalitet og udnytte ressourcerne bedst muligt. En central del af at bygge
nye hospitaler er at etablere nye akutafdelinger, der bygges på alle fire akuthospitaler i
regionen. Akutafdelingerne er placeret centralt på hospitalerne, og patienten med akut
behandlingsbehov får dermed én indgang til hospitalerne. Hovedparten af patienterne vil
blive udredt i akutafdelingen og udskrevet derfra eller fortsætte i et ambulant
udredningsforløb.
Implementering af tidligere hospitalsplaner har medført en samling af funktioner og
etablering af større behandlingsenheder i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens
anbefalinger. Hospitalsstrukturen i regionen er således løbende blevet forberedt til de
kommende hospitalsbyggerier, inden de ibrugtages, jf. kapitel 7.
De nye hospitalsbyggerier skal gøre det muligt at tilbyde den bedste behandling, service
og kvalitet for patienterne. Dette understøttes af det strategiske indsatsområde
’Fremtidens Hospital’, der har fokus på at sikre optimal udnyttelse af de nye
hospitalsbyggerier.
Der er på tværs af regionerne fastlagt tre overordnede politiske visioner for byggerierne:
Patienten i centrum, øget effektivitet og fleksible hospitaler. De er beskrevet nærmere
nedenfor.
Patienten i centrum
Kvaliteten skal højnes ved at bygge patientsikkert, ved at bringe patienten i centrum og
ved at indføre nye måder at organisere og tilrettelægge arbejdet på i hospitalsbyggerierne.
Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at der i de nye hospitalsbyggerier bygges
enestuer til alle patienter og plads til, at pårørende kan overnatte, så patienterne får de
bedste muligheder for en god indlæggelse og høj patientsikkerhed. Enestuer giver en
række fordele for patienter og pårørende, blandt andet en reduktion i
hospitalserhververede infektioner, forbedret diskretion omkring patienten, og at mere
behandling kan foregå på stuen. Jo flere funktioner, som er på enestuerne, desto mere tid
bruges sammen med patienten.
I ’Det politiske grundlag for byggeri i Region Hovedstaden’ fra 2011 blev det besluttet at
etablere enestuer i de nye hospitalsbyggerier, men sigtet er enestuer overalt i regionen i
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takt med, at det er økonomisk muligt. Det betyder også, at eksisterende sengestuer på sigt
renoveres med henblik på at etablere enestuer.
Øget effektivitet
Effektiviteten skal øges ved at styrke sammenhængen i patientforløbene, ved at nytænke
organiseringen og indføre nye måder at organisere og tilrettelægge arbejdet på samt ved
rationel brug af ny teknologi.
De nye hospitaler bliver bygget ud fra et princip om, at hvert skridt tæller. Placering af
kliniske funktioner og støttefunktioner bliver placeret strategisk, så patienter og personale
bruger kortere tid på at komme rundt. Effektiviseringen skal i sidste ende komme
patienterne til gode.
Fleksible hospitaler
Fleksibilitet i byggeriet skal sikre, at det er let at ændre i indretning, udbygge eller
mindske funktioner afhængig af fremtidens behov for behandling og pleje. Der bygges til
fremtiden, og behandling og logistik skal i nogle tilfælde understøttes af teknologi og
innovative løsninger, der endnu ikke er opfundet.
De fysiske forhold og indretningen af hospitalerne har stor betydning i forhold til den
patientoplevede og faglige kvalitet. Patientens vej gennem hospitalet skal være
sammenhængende, den mest naturlige og den kortest mulige. Placering af funktioner på
hospitalerne skal understøtte stærke faglige miljøer, videndeling og læring.

Byggeprojekterne i Region Hovedstaden frem til 2025 kan opdeles i henholdsvis større
nybyggerier, fx etablering af et nyt hospital i Nordsjælland og nye akutafdelinger på
akuthospitalerne, og ombygningsprojekter, fx eksisterende sengestuer, ambulatorier og
servicebygninger.
Regionen har modtaget tilsagn fra statens Kvalitetsfond om medfinansiering, og
regionsrådet har afsat yderligere midler til projekterne. Herudover er en række
byggeprojekter finansiereret af regionale midler samt tilskud fra private fondsmidler.
Nedenfor er de større bygge- og renoveringsprojekter gennemgået.
De nye hospitalsbyggerier i regionen ibrugtages i perioden 2019-2024. Den forventede
ibrugtagning af de enkelte byggerier ses her:
https://www.regionh.dk/Sundhed/Hospitaler/Hospitalsbyggerier/Faktaark-og-kort.
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På Rigshospitalet er en ny patienthotel- og administrationsbygning samt parkeringshus
taget i brug i 2015. Patienthotellet rummer enkeltværelser, dobbeltværelser og
handicapværelser. Patienthotellet er et attraktivt alternativ for selvhjulpne patienter, der
bor langt væk og som har behov for ophold og overnatning i forbindelse med
undersøgelse og behandling.
Regional Sterilcentral
Bygningen er den ene af to sterilcentraler i Region Hovedstaden, som bliver taget i brug i
2019. De nye sterilcentraler sikrer blandt andet, at der kan opnås en højere effektivitet,
samt at kvaliteten i sterilisering af instrumenter og operationsudstyr forbedres.
Nordfløj
Rigshospitalet udvides med en Nordfløj, der er en ny behandlingsbygning med over 200
enestuer, intensivsenge, operationsstuer, ambulatorier, billeddiagnostisk funktion samt
gode rammer til forskning. I Nordfløjen placeres HovedOrtoCenteret og Neurocentret.
Nordfløjen forventes klar til ibrugtagning i 20192020.
BørneRiget
Frem mod 2024 opføres BørneRiget, hvor behandling af børn, unge, fødende og deres
familie samles under ét tag. BørneRiget opføres i samarbejde med Ole Kirk’s Fond. Der
opføres et nyt, innovativt forsknings-, udviklings- og uddannelseshospital, der tager højde
for den sårbare situation, familierne er i, når et barn bliver alvorligt sygt. Byggeriet vil
blandt andet indeholde senge til børn, unge og voksne, operationsstuer, fødestuer,
opvågningsstuer og ambulatorier.
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På Rigshospitalets matrikel i Glostrup bliver der bygget et Nyt Neurorehabiliteringshus,
der skal skabe rammerne for den bedste pleje, behandling og genoptræning af patienter
med skade på hjerne og i rygmarv fra Østdanmark. Byggeriet forventes ibrugtaget i 2022.
Neurorehabiliteringshuset skal skabe god plads til genoptræning af patienter, hvor blandt
andet udendørs træningsarealer og forskellige værksteder give gode muligheder for at
variere hverdagen. Rehabiliteringshuset skal levere en behandling, hvor patienter,
pårørende og personale arbejder sammen om at bringe patienten tilbage til så normalt et
liv som muligt. Samtidig skal huset være med til at udvikle og understøtte faglig
ekspertise og viden inden for neurorehabilitering på højt niveau både nationalt og
internationalt.
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Frem mod 2023 bygges Nyt Hospital Bispebjerg, der omfatter etablering af Laboratorieog Logistikbygning og Akuthuset samt renoverings- og ombygning af det eksisterende
hospital. Nyt parkeringshus blev endvidere taget i brug i 2015.
Laboratorie- og Logistikbygning
Laboratorie- og logistikbygningen opføres med laboratorier, logistik- og lagerfaciliteter
samt fælles forskningsfaciliteter. Formålet med den fælles Laboratorie- og
Logistikbygning er blandt andet at skabe det mest effektive og fremtidssikrede flow for
logistikken på Bispebjerg Hospital samt at skabe nye forbindelser imellem forskellige
forskergrupper. Bygningen er taget i brug i 2018.
Akuthuset
Der bygges blandt andet en ny akutafdeling, operationsstuer, intensiv afdeling, røntgen,
ensengsstuer og ambulatorier i Akuthuset. Akutafdelingen vil være centrum for
størstedelen af Akuthusets aktiviteter og den eneste indgang til hospitalet for alle akutte
patienter. Akuthuset forventes klar til ibrugtagning i 2023.
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Nyt Hospital Herlev består af opførelse af et Kvinde-Barn-Center, et nyt Akuthus, en ny
sterilcentral samt udvidelse af den eksisterende servicebygning og kapel. I 2018 blev nyt
parkeringshus taget i brug. På Herlev matriklen bygges desuden Steno Diabetes Center
Copenhagen samt Center for fordybelse og tro.
Derudover bygger Kræftens Bekæmpelse og Realdania et nyt ’Livsrum’ i tilknytning til
Herlev Hospital, der skal rumme Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivning.
Kvinde-Barn-Center og Akuthus
Opførelsen af Kvinde-barn-Center og en akutafdeling udgør ca. 56.600 m² og placeres syd
for de eksisterende hospitalsbygninger. Kvinde-barn-centeret kommer til at indeholde
børneafdeling, fødegang og barselsgang. Byggeriet forventes klar til ibrugtagning i 2020.
Regional Sterilcentral
Bygningen er den anden af to sterilcentraler i Region Hovedstaden, som forventeligt
bliver taget i brug i 20192020. De nye sterilcentraler sikrer blandt andet, at kvaliteten i
sterilisering af instrumenter og operationsudstyr forbedres.
Steno Diabetes Center Copenhagen
Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden besluttede i efteråret 2015 at samarbejde
om et markant løft af diabetesindsatsen – et nyt Steno Diabetes Center, der etableres ved
Herlev Hospital. Centret skal fungere som et behandlings-, sundhedsfremme-, forskningsog videnscenter for borgere med diabetes og pårørende samt for kommuner og
praktiserende læger. Centret skal desuden være omdrejningspunkt for et nationalt og
internationalt forskningssamarbejde. Steno Diabetes Center Copenhagen forventes at
blive taget i brug i 2021.
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Center for Fordybelse og Tro
Region Hovedstaden har modtaget donation fra A.P. Møller og Hustru Christine
McKinney Møllers Fond til almene formål til at etablere Center for Fordybelse og Tro.
Projektet er planlagt som en mindre, selvstændig bygning på ca. 300 m2, som er taget i
brug i 2019.
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Nyt Hospital Hvidovre omfatter både ombygninger af ambulatorier og sengebygninger i
det eksisterende hospital samt etablering af et nyt byggeri, der er integreret med og
fungerer i sammenhæng med det eksisterende hospital. Det nye byggeri forventes klar til
ibrugtagning i 2021.
Akutafdeling
Der bygges en ny hovedindgang, hvor også en ny akutafdeling vil blive placeret.
Akutafdelingen bliver indrettet med blandt andet modtagelse, undersøgelses- og
behandlingsrum samt sengeafsnit til de akutte patienter.
Kliniske afdelinger
Det nye byggeri vil herudover rumme en ny afdeling for børn og unge, fødsler og
behandling af nyfødte samt hjertesygdomme. Afdelingerne vil blandt andet indeholde nye
sengeafsnit, ambulatorier og dagafsnit, og patienterne vil opleve et markant løft af de
fysiske rammer.
Ombygning af eksisterende byggeri
I det eksisterende byggeri ombygges de nuværende flersengsstuer til enten ensengs- eller
tosengsstuer, og efter ombygningen vil alle de ombyggede sengeafdelinger have nye
patientmodtagelser ved indgangen til afdelingen.
Store dele af Hvidovre Hospitals ambulatorieetage vil blive moderniseret. Der vil blive
rokeret rundt på de forskellige afdelinger, og der bygges nye modtagelser, venteområder
og undersøgelses- og behandlingsrum.
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Grundet størrelsen af planområde Syd og den forventede befolkningsudvikling kan der på
sigt blive behov for at etablere et nyt hospital i Ørestaden. Derfor har regionen sikret
mulighed for, at der kan bygges et nyt hospital på Amager gennem en option på en grund
i Ørestaden.

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Punkt nr. 5 - Ny hospitalsplan for Region Hovedstaden - Hospitalsplan 2025
Bilag 3 - Side -31 af 84

Borgerne i Nordsjælland får et helt nyt hospital på ca. 118.000 m2, der vil komme til at
ligge på en naturgrund i den kommende bydel Favrholm i Hillerød.
Det nye hospital skal være akuthospital for borgere i planområde Nord. Det skal rumme
ca. 20 kliniske funktioner, herunder medicinske og kirurgiske afdelinger med enestuer og
en ny akutafdeling. Ved ibrugtagelsen af Nyt Hospital Nordsjælland sammenlægges de
eksisterende hospitalsmatrikler i Hillerød og Frederikssund til et nyt moderne hospital,
der forventes indflytningsklart i 2022.
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I psykiatrien bygges nye fysiske rammer, der passer til nye behandlingsmetoder, og som
vil sikre bedre sammenhæng på tværs af psykiatrien. Byggerierne omfatter ombygning af
eksisterende byggeri og nybyggeri.
Ny Psykiatri Ballerup
På Psykiatrisk Center Ballerup er der bygget nyt, og eksisterende bygninger er blevet
renoveret, hvilket har muliggjort en samling af de forskellige enheder. Nybyggeriet stod
færdig i 2018.
Ny Psykiatri Bispebjerg
I det nordøstlige hjørne på Bispebjerg Hospitals område (billedet) bygges nye bygninger
til psykiatrien. De skal blandt andet indeholde psykiatrisk akutafdeling og enestuer til
almenpsykiatri. Nybyggeriet forventes ibrugtaget i etaper i perioden 2021 til 2023.
Ny Retspsykiatri Sct. Hans
Det nye Sct. Hans vil rumme Region Hovedstadens retspsykiatriske behandlingsfunktion.
I nybyggeriet vil der blive etableret enestuer til retspsykiatriske patienter, herunder også
til patienter med særlige fysiske handicap, samt ankomsthus, behandlings-, personale- og
kontorfaciliteter. Nybyggeriet forventes ibrugtaget i 2021.
Ny Psykiatri HvidovreGlostrup
Fornyelsen af Psykiatrisk Center HvidovreGlostrup i Hvidovre har både omfattet
renovering af eksisterende arealer og tilbygning af nye. Projektet indbefattede blandt
andet ny psykiatrisk akutafdeling og almenpsykiatriske senge, og ibrugtagning er sket
løbende i perioden 2012 til 2015.
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Mange af hospitalerne i Region Hovedstaden blev bygget i 1970’erne, blandt andet de tre
store hospitaler: Rigshospitalet, Herlev og Hvidovre hospitaler. Alderen på hospitalerne
har sat sit aftryk på bygningernes tilstand, og der er i 2016 og 2017 gennemført en
tilstandsanalyse af bygningerne, der konkluderede, at de er i en generel dårlig stand.
På den baggrund har regionsrådet i august 2018 besluttet at igangsætte en omfattende
renovering af alle hospitaler i regionen. Der afsættes ca. 7 mia. kr. over en 10-årig periode
til renoveringen. Dette vil give bedre rammer for behandlingen til gavn for patienterne
samt give medarbejderne bedre forhold, så de kan gøre deres arbejde uden at blive generet
af nedslidte bygninger.
I begyndelsen af tiårsperioden fokuseres der på renovering af områder, hvor der i dag er
mange akutte reparationer af nedbrud, der også generer patienterne og personalet på de
kliniske afdelinger. Derefter fokuseres der på grønne renoveringer, hvor gamle
energiforbrugende ventilationsanlæg, køleanlæg, varmeforsyningsanlæg og
belysningsanlæg udskiftes til mere energibesparende udstyr i bygningerne.
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Sundhedsvæsnet har undergået en markant udvikling siden strukturreformen i 2007. Siden
regionernes dannelse er behandlingen på hospitalerne blevet mere specialiseret, kvaliteten
i behandlingen er steget, og de behandlingsmæssige resultater er blevet bedre. Det
kommer blandt andet til udtryk ved, at flere overlever kræft- og hjertesygdomme, selv om
andelen af borgere som får konstateret kræft, også er stigende. I samme periode har der
været en målrettet indsats for at reducere ventetider. Det har resulteret i hurtigere
akutbehandling, kortere ventetider til operationer og i psykiatrien. Der vil også fremover
være fokus på at tilbyde regionens borgere hurtigere udredning og behandling.
Størstedelen af patienterne er tilfredse med deres behandlingsforløb på regionens
hospitaler. De landsdækkende undersøgelser af patientoplevelser ligger på et stabilt højt
niveau både på hospitalerne og i psykiatrien. Størstedelen af patientforløbene fungerer
således fint, men udfordringen ligger især i forløb, hvor patienten har mange
hospitalsbesøg.
I de kommende år forventes der flere ældre borgere og borgere med en eller flere kroniske
sygdomme. Patienter med kroniske sygdomme og ældre medicinske patienter har typisk
et mere komplekst sygdomsbillede og er oftere i kontakt med sundhedsvæsenet. Særligt
når disse patienter har akut sygdom, er der behov for et koordineret forløb, der typisk også
involverer praktiserende læge og kommunale tilbud efter udskrivelse. Samtidig forventes
der også at blive flere borgere med alvorlige sygdomme, der ofte modtager en
længerevarende behandling. Det kræver en særlig indsats for at skabe sammenhængende
forløb, der er veltilrettelagt ud fra patientens situation. Her er der brug for et tæt samspil
mellem de enkelte dele af sundhedsvæsenet, og hospitalsplanen sikrer rammerne herfor.
Sundhedsvæsenet er generelt udfordret af mangel på sundhedsfagligt personale, hvilket
også gør sig gældende på hospitalerne i Region Hovedstaden. For at sikre, at regionen
også i fremtiden har dygtige og engagerede medarbejdere, arbejdes der målrettet med
rekruttering, introduktion og fastholdelse af medarbejderne via en lang række konkrete
projekter og initiativer både regionalt og på hospitalsniveau. De seneste år har der fx
været særligt fokus på rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker og jordemødre. De
aktuelle og kommende rekrutteringsudfordringer på sundhedsområdet fokuserer dog ikke
kun på enkelte faggrupper, men på den samlede opgaveløsning og de kompetencer, der er
nødvendige for at kunne løse fremtidens opgaver bedst muligt for patienter og pårørende.
Alle regionens hospitaler arbejder for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø og høj
trivsel, der er vigtigt for at tiltrække og fastholde personale på tværs af faggrupper.
Region Hovedstaden arbejder med sund planlægning, der handler om at kombinere
samarbejde, viden og ny teknologi i vagtplanlægningen. Formålet med sund planlægning
er at give den bedste mulige behandling og de rigtige arbejdsvilkår for personalet på
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regionens hospitaler. Sund planlægning har blandt andet fokus på at professionalisere
vagtplanlægningen, undgå unødig ventetid for patienterne og sikre bedre
sammenhængende patientforløb. Vagtplanlægningen bliver dermed mere centreret om
patientforløbene og vil understøtte bedre sammenhæng for både patienter og personale.
Opfyldelse af visionerne i en ny hospitalsplan kræver, at der er de rette kompetencer
blandt personalet på hospitalerne for at sikre det bedst mulige samlede patientforløb. Det
indgår derfor også som et vigtigt parameter ved beslutninger af, om der skal ændres i den
nuværende organisering på hospitalerne.

Region Hovedstaden er et attraktivt sted at bo. Befolkningsprognoser viser, at der
forventes flere borgerne i regionen i de kommende år. Dette stiller krav til den fremtidige
organisering og tilrettelæggelse af hospitalerne. Antallet af borgere i regionen forventes at
stige fra ca. 1,8 mio. i 2019 til knap 2 mio. borgere i 2025, svarende til en stigning på ca.
5 %. Befolkningstilvæksten ses i alle aldersgrupper, men væksten er størst for borgere
over 60 år, der forventes at stå for ca. halvdelen af den samlede befolkningstilvækst.
Befolkningstilvæksten er ulige fordelt mellem planområderne i regionen, jf. afsnit 6.3.
Den største tilvækst forventes i planområde Syd, der frem mod 2025 forventes at stige
med ca. 50.000 borgere, men også i de øvrige planområder forventes en tilvækst. I
nedenstående figur 1 ses den forventede befolkningstilvækst fordelt på regionens fire
planområder samt på Bornholm.
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Figur 1. Forventet befolkningstilvækst frem til 2025
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Kilde: Befolkningsprognoser fra hhv. Danmarks Statistik og Københavns Kommune i 2018
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Især i planområde Nord og på Bornholm ses en tendens med en aldrende befolkning.
Borgere over 60 år udgør i forvejen en større andel af befolkningen i disse planområder.
En tendens med en aldrende befolkning indebærer, at andelen af borgere under 60 år vil
falde, og andelen af borgere over 60 år vil stige yderligere i de to områder.
Forventet udvikling i hospitalsydelser
Der har gennem en årrække i regionen været fokus på at omlægge behandlinger og
arbejdsgange for at sikre mere og bedre behandling inden for den økonomiske ramme.
Det har betydet, at flere behandlinger i dag foretages ambulant, og patienter udskrives
hurtigere end tidligere.
Fra 2007 til 2015 er den gennemsnitlige indlæggelsestid blev ca. én dag kortere - fra 4,3
dage i 2007 til 3,2 dage i 2015. Udviklingen i sengebehov varierer dog inden for de
enkelte hospitaler og funktioner, hvor fx omlægning fra indlæggelse til ambulant
behandling har været mere tydelig på det kirurgiske end det medicinske område.
Den forventede udvikling i sengeaktivitet på regionens hospitaler er vist i nedenstående
figur 2. Fremskrivningen af sengeaktivitet tager hensyn til den forventede udvikling i
befolkningsstørrelse og -sammensætning, og det er i fremskrivningen forudsat, at
udviklingen i hospitalsydelser med blandt andet kortere liggetider fortsætter i samme takt
som tidligere.
Figur 2. Forventet udvikling i sengeaktivitet på hospitaler
Fremskrivning af sengedage på regionens hospitaler frem til 2025
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Kilde: Aktivitetsfremskrivning for Region Hovedstaden i 2018

I de kommende år vil efterspørgslen efter hospitalsydelser stige i takt med, at vi bliver
flere borgere i regionen, og at befolkningen bliver ældre. Der forventes flere indlæggelser,
men at indlæggelserne bliver kortere. Ovenstående udviklingstendenser med blandt andet
omlægning til ambulant behandling og kortere liggetider er usikre, men det forventes, at
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tendenserne vil fortsætte, ligesom der fortsat vil være fokus på at opnå effektiviseringer.
Udviklingen understøttes af, at flere ydelser vil blive varetaget af kommunerne og almen
praksis, blandt andet som følge af kommunale akutpladser. Det stiller krav til et tæt
samarbejde og koordination omkring de indsatser, der går på tværs af sektorer.
Det vurderes, at der samlet set er tilstrækkelig antal senge på regionens hospitaler til at
rumme den forventede aktivitetsudvikling frem til 2025. Såfremt der bliver behov for at
håndtere et kapacitetspres, er det muligt at lave tilpasninger på tværs af hospitalerne, fx
vil der være mulighed for ændre i optageområderne for de enkelte hospitaler og
funktioner, så et fremadrettet pres på kapaciteten på et hospital kan håndteres af et andet
hospital med ledig kapacitet.

I Region Hovedstaden er der igangsat en række tiltag for at imødekomme de tendenser og
udfordringer, som forventes de kommende år. Tiltagene skal blandt andet understøtte, at
man som patient bliver behandlet på højt fagligt niveau og i et sammenhængende forløb,
hvor man bliver udredt og behandlet til tiden. Et væsentligt element i udviklingen af
sundhedsvæsenet i disse år er nye teknologiske og digitale muligheder, der vil give nye
udrednings- og behandlingsmuligheder og medvirke til at styrke kommunikationen i
patientforløbene.
Behandling til tiden
Patienter i det danske sundhedsvæsen har en række rettigheder om udredning og
behandling på hospitalerne, der blandt andet er fastlagt i Sundhedsloven. Det gælder
retten til hurtig udredning og til at bestemme, hvilket hospital man ønsker at blive
undersøgt eller behandlet på. Derudover har man for visse livstruende kræft- og
hjertesygdomme ret til at blive behandlet inden for maksimale ventetider.
Patientrettighederne stiller krav til, at regionen sikrer effektive forløb og prioriterer
kapaciteten til nyhenviste patienter.
For i højere grad at sikre alle regionens borgere ensartede tilbud om hurtig udredning og
behandling, har regionen i foråret 2018 oprettet garantiafdelinger indenfor udvalgte
funktioner. En garantiafdeling er en eksisterende afdeling på et af regionens hospitaler,
der får en regional garantiforpligtelse til at sikre kapacitet til hurtig udredning og
behandling, hvis der opstår kapacitetsmangel på de øvrige afdelinger i regionen.
De diagnostiske funktioner har endvidere en afgørende rolle i forhold til at reducere
ventetider og sikre overholdelse af udredning- og behandlingsgarantier. Det diagnostiske
område har i de seneste år udviklet sig med stor hast, og den teknologiske og digitale
udvikling vil betyde, at patienterne fremover vil opleve en højere kvalitet, hurtigere
svartider samt diagnostik tættere på patienten. For at understøtte denne udvikling vil der i
de kommende år blive igangsat en række konkrete initiativer inden for det diagnostiske
område, der blandt andet skal sikre øget koordination på tværs af de diagnostiske
funktioner og hospitaler.
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Bedre og mere sammenhængende behandling for alle borgere
Regionsrådet har i 2016 nedsat ’Udvalget for Sammenhængende Patientforløb’, der har
fremsat 12 anbefalinger til mere sammenhængende udrednings- og behandlingsforløb.
Målet er, at patienterne i højere grad skal inddrages i egen behandling, og at
kommunikationen og koordinationen mellem hospitalsafdelinger, kommuner og
praktiserende læger forbedres. Med afsæt i udvalgets anbefalinger er der fx etableret
fælles medicinske ambulatorier på hospitalerne i Frederiksberg og Amager, hvor
patienterne kan udredes og behandles for flere sygdomme samme sted. Med
anbefalingerne er der endvidere fokus på at understøtte, at flere forløb kan foregå hos
praktiserende læger.
Indførelsen af patientansvarlig læge skal ligeledes sikre bedre sammenhæng og
koordination i patientforløbene samt øge patientens tryghed og tilfredshed med forløbet
på hospitalet. Den patientansvarlige læge har det overordnede ansvar for patienter med
eksempelvis længerevarende, kroniske og komplicerede forløb samt overblikket over
patientens forløb på hospitalet. Indførelsen af patientansvarlig læge skal være fuldt
implementeret inden udgangen af 2019.
Der har i de senere år været udfordringer med overbelægning på regionens hospitaler,
særligt på medicinske afdelinger i vintermånederne. For at øge kapaciteten og nedbringe
overbelægningen er der igangsat flere målrettede initiativer på hospitalerne. Blandt andet
er bemandingen på medicinske afdelinger blevet øget, der arbejdes med at forbedre
patientflow ved hjælp af hurtigere diagnostik og dermed hurtigere udskrivning af
patienterne, samt ved oprettelse af ’bufferstuer’ (rum der kan ændres til sengestuer). Der
er endvidere igangsat indsatser, som skal forebygge infektioner og dermed undgå ekstra
indlæggelsestid. Blandt andet er der opmærksomhed på at overholde de
infektionshygiejniske retningslinjer på hospitalerne, ligesom anvendelse af isolationsstuer
og enestuer kan reducere smitterisikoen. For at undgå at patienterne er indlagt længere
end nødvendigt, er det endvidere afgørende med et tæt samarbejde mellem hospital,
kommune og praktiserende læge, så der sikres gode tilbud til patienterne i overgangen
efter hospitalsindlæggelse, særligt når det gælder de ældre medicinske patienter.
Nye digitale muligheder
Sundhedsplatformen blev indført i løbet af 2016-2017 på alle hospitaler i Region
Hovedstaden og Region Sjælland og har erstattet 30 forældede og usammenhængende itsystemer. Et sammenhængende it-system understøtter kommunikation og viden om
patienterne på tværs af hospitaler og sektorer og er med til at skabe større sammenhæng i
behandlingen.
Med sundhedsplatformen samles alle patientens informationer i én elektronisk journal.
Det giver personalet et fælles arbejdsredskab og betyder, at alle hospitaler i de to regioner
arbejder i et samlet system, hvor data konstant opdateres, og personalet får hurtigt svar på
fx blodprøver, scanninger og røntgenbilleder. Samtidig kan borgerne følge med i deres
behandling på Min Sundhedsplatform. Her kan de blandt andet gå i dialog med
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sundhedspersonalet, se journalnotater og prøvesvar. Samtidig kan patienter med
længerevarende forløb aktivt deltage i booking af aftaler. I løbet af de kommende år
arbejdes der med at opgradere funktionaliteterne og øge anvendelsesmulighederne i
sundhedsplatformen.
Personlig medicin
Såvel nationalt som internationalt ses en udvikling, hvor personlig medicin i stigende grad
anvendes til at sikre patienterne en bedre forebyggelse og behandling med færrest mulige
bivirkninger. I personlig medicin bruges detaljeret viden om fx genmateriale, prøver og
sygdomsforløb til at målrette diagnostik og behandling for den enkelte patient. Region
Hovedstaden og Region Sjælland er gået sammen med Københavns Universitet og
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) om at opbygge et forpligtende samarbejde om
personlig medicin.
I det østdanske samarbejde vil der blive opbygget et fælles datacenter, genomcenter og
biobank. Datacentret skal gøre det muligt for forskere og hospitaler at få adgang til
relevant data. Genomcentret kan analysere patienters genmasse og udgør sammen med
viden fra biologiske prøver et stærkt fundament for forskning og behandling inden for
personlig medicin. Det østdanske samarbejde om personlig medicin har et tæt samarbejde
med det Nationale Genom Center om opbygning af en fælles landsdækkende infrastruktur
for personlig medicin, herunder etablering af en landsdækkende infrastruktur til
gennemførelse af genomsekventering og dataanalyse samt opbevaring af oplysningerne i
en national genomdatabase. I det østdanske samarbejde er fokus på opbygning af den
relevante regionale infrastruktur med et genomcenter, som laver analyser af patienters
genmasse og biobanker til opbevaring af biologiske prøver. Begge tiltag har til formål at
skabe et stærkt fundament for forskning og behandling inden for personlig medicin.

Sundhedsforskning og -innovation er afgørende for, at borgerne får adgang til den nyeste
viden og til de bedste metoder og teknologier, der skal garantere den bedste
patientbehandling og livskvalitet. Hospitalsplan 2025 skal understøtte mulighederne for
fortsat stærke faglige miljøer, hvor fundamentet for kvalitet, forskning, innovation og
uddannelse er til stede på regionens hospitaler – såvel de somatiske som de psykiatriske.
Inden for sundhedsforskning står Region Hovedstaden allerede i dag stærkt i den globale
konkurrence. I 2017 var der i alt cirka 3.750 aktive forskere i regionen, og der er brugt
ressourcer svarende til cirka 2,2 mia. kroner på forskning, hvoraf godt halvdelen blev
finansieret af eksterne parter. Opgørelser viser også, at flere faggrupper i regionen
deltager aktivt i forskning.
Formålet med sundhedsforskning og -innovation er blandt andet at sikre borgerne adgang
til et nært, sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, som kan tilbyde den bedst
mulige behandling, pleje og omsorg på både kort og længere sigt. Aktive forsknings- og
innovationsmiljøer sikrer grundlaget for forskningsbaserede uddannelser og
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efteruddannelser af sundhedspersonalet og medvirker til at gøre sundhedsvæsenet
attraktivt i forhold til rekruttering af forskere og sundhedspersonale. Desuden bidrager det
til at styrke regionens erhvervsmæssige udvikling til gavn for hele landet.
Forskning som kilde til nye løsninger til gavn for patienter og hospitaler
I Region Hovedstaden er sundhedsforskningen organiseret i tæt samspil med den kliniske
behandling og med udgangspunkt i, at den nye viden skal implementeres og bidrage til
nye behandlingsmuligheder og teknologier i klinisk praksis. Patientnær og international
stærk sundhedsforskning og -innovation spiller således en helt central rolle i indsatsen for
at udvikle nye medicinske, kirurgiske og medicotekniske løsninger (Life Scienceområdet). Dette sker i et tæt samspil med universiteter, professionshøjskoler, andre
forskningsinstitutioner og med erhvervslivet – blandt andet for at styrke den nationale
indsats for Life Science.
Politik for Sundhedsforskning 2020 skabte forbedrede rammer for sundhedsforskningen
på en række områder, og den efterfølgende Forskningsstrategi for Sundhedsforskning
2018-2022 viderefører indsatsen.
Også i de kommende år er der særlig fokus på at sikre, at forskning og innovation af høj
kvalitet kan fremmes yderligere, så det kan bidrage til at løse de mere langsigtede
udfordringer, som sundhedsvæsenet står over for. Udfordringer der blandt andet
udspringer af ændret demografi, stigende krav om effektivisering og patienter med
komplekse sygdomsforløb.
Regionens Forskningsstrategi for Sundhedsforskning 2018-2022 prioriterer fire
forskningsområder, der skal understøtte løsninger på sundhedsvæsenets samlede
udfordringer:
-

Klinisk forskning
Forskning i forebyggelse og sundhedsfremme
Forskning i individbaseret medicin (personlig medicin)
Sundhedstjenesteforskning

Regionens innovationsindsats har en central betydning for, at ny og relevant viden og
teknologi, som udvikles gennem forskning og innovation, får optimale muligheder for at
blive implementeret.
Region Hovedstadens sundhedsforskning og innovation danner generelt et stærkt
grundlag for betydende samarbejder med eksterne samarbejdspartnere på tværs af
sektorerne (hospitaler, universiteter, vidensinstitutioner, kommuner, praksissektor og
privat industri m.fl.) – samarbejder, der sikrer den fortsatte udvikling af det nære,
sammenhængende sundhedsvæsen og af velfærdssamfundet.
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Udviklingen af sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden blev grundlagt med de første
hospitals- og psykiatriplaner i 2007, der sidenhen er blevet revideret i flere omgange. De
efterfølgende hospitalsplaner har bygget på de grundsten, der blev lagt med planerne fra
2007.
I hospitalsplanen fastlægges rammen for udviklingen af det regionale sundhedsvæsen,
herunder hospitalsstrukturen og opgavefordelingen mellem regionens hospitaler. Det
fremgår fx af hospitalsplanen, hvilken faglig profil de enkelte hospitaler har, samt hvilke
sygdomsområder hospitalerne skal udrede og behandle for.
Regionsrådet beslutter hvert år, om der er behov at ændre i hospitalsplanen, så planen
lever op til udviklingen, samt de krav og forventninger som borgerne har til
hospitalsvæsenet. Den politiske forankring af ændringer i hospitalsplanen er med til at
sikre løbende fokus på forbedringer - samtidig med at patienter og medarbejdere oplever
en stabil retning for udviklingen af sundhedsvæsenet.

Planlægning og tilrettelæggelse af sundhedsydelserne og hospitalsplanlægningen sker
inden for rammerne af de nationale krav og anbefalinger på sundhedsområdet.
Sundhedsloven
Regionen skal i henhold til sundhedslovens § 206 udarbejde en samlet plan for
tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet. Hospitalsplanen indgår
som en del af den samlede plan for sundhedsområdet. Som det fremgår af sundhedsloven,
viler der ved udarbejdelse af hospitalsplanen blive indhentet rådgivning fra
Sundhedsstyrelsen.
Hospitalsplanlægningen er desuden reguleret i sundhedslovens bestemmelser for
specialeplanlægning, jf. sundhedsloven § 207-209. Sundhedsstyrelsen har vedtaget en
specialeplan for 2017, der fastlægger, hvilke hospitaler der må varetage de specialiserede
udrednings- og behandlingsfunktioner i Danmark. De specialiserede funktioner på
hospitalerne varetages i overensstemmelse med deres faglige profiler i Hospitalsplan
2025.
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Region Hovedstaden har fastlagt en klinisk grundstruktur for det regionale
sundhedsvæsen. Den kliniske grundstruktur blev fastlagt i 2011, og er fortsat relevant og
rammesættende. Med den kliniske grundstruktur forstås, hvilke organisatoriske rammer
der skal være til stede for at gennemføre et fagligt og patientoplevet veltilrettelagt
patientforløb. Udgangspunktet for regionens kliniske grundstruktur er, at det er patientens
situation, der styrer forløbet, samt at den sundhedsfagligt ubegrundede ventetid skal
reduceres mest muligt.
Den kliniske grundstruktur har afsæt i, at der skal være et akuthospital med akutafdeling i
hvert af regionens planområder, jf. afsnit 6.3. Etablering af akutafdelinger har medført en
gennemgribende ændring i organiseringen af hospitalerne. I denne hospitalsplans
tidshorisont vil alle de nybyggede akutafdelinger i regionen blive ibrugtaget. Fremover
bliver akutafdelingerne den samlede indgang for borgere med akut sygdom. Borgere med
akut sygdom vil møde specialisterne i akutafdelingen fremfor på de forskellige
hospitalsafdelinger, hvor de på alle tider af døgnet skal opleve sammenhæng og hurtig
afklaring af deres videre forløb. Hurtig og nem adgang til diagnostiske undersøgelser i
den indledende udredning er afgørende for et hurtigt og godt flow. Den nye organisering
betyder, at der stilles andre krav til de sundhedsfaglige kompetencer, og der vil også
fremadrettet være fokus på at sikre et organisatorisk set-up, som kan understøtte denne
udvikling.
Regionen som én udredende og behandlende enhed
Regionen er én udredende og behandlende enhed og skal betragtes som én hospitalsenhed.
Det betyder, at behandlingen skal leveres med den samme høje kvalitet i hele regionen.
Regionens borgere skal modtage behandling på et højt fagligt kvalitets- og serviceniveau,
uanset hvor de bor, samt hvor og hvornår de kommer i kontakt med det regionale
sundhedsvæsen.
Hospitalerne er afdelingsopbygget med udgangspunkt i funktioner (de lægefaglige
specialer), som hospitalernes ledelsesstrukturer også tager afsæt i. Hospitalerne skal
indrette sig og tilrettelægge behandlingen, så det understøtter gode patientforløb på tværs
af regionens hospitalsmatrikler, afdelinger og faggrænser. Hospitalerne har delvist
forskellige faglige profiler og forskellige optageområder, og de har et fælles ansvar for at
samarbejde om at levere den bedst mulige hospitalsbehandling til alle regionens borgere.
Nærmere information om regionens kliniske grundstruktur kan ses i rapporten:
’Anbefalinger til fremtidens kliniske grundstruktur – Region Hovedstaden, februar 2011’.

Rigshospitalet som landets højest specialiserede hospital
Rigshospitalet er regionens og landets højest specialiserede hospital, hvor eksperter og
forskere er samlet for at sikre, at hospitalet i sin behandling, forskning og uddannelse kan
måle sig med de bedste internationalt. På Rigshospitalet tilbydes højt specialiserede
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behandlinger af borgere i Danmark, Færøerne og Grønland, og hvis behandlinger kun skal
varetages ét sted i landet, bør det være på Rigshospitalet. På den måde sikres, at alle
borgere i rigsfællesskabet kan få højt specialiseret behandling og ekspertise ved sjældne
og fagligt komplicerede sygdomme.
Rigshospitalet har regionens traumecenter, hvor svært tilskadekomne samt kritisk syge
patienter modtages. Disse patienter kræver en specialiseret indsats og samarbejde
med mange diagnostiske og kliniske funktioner på højt specialiseret niveau.
Ét akuthospital i hvert planområde
Region Hovedstaden er inddelt i fire planområder med ét akuthospital og mindst ét
psykiatrisk center i hvert område, jf. figur 3. Planområdet er det geografiske område, som
akuthospitalets patienter hovedsageligt kommer fra.
Med Hospitalsplan 2025 sikres mere ligeværdige akuthospitaler, hvor størstedelen af
funktionerne er til stede. Inddelingen i planområder sikrer, at borgerne kan få behandlet
de almindeligt og hyppigt forekommende sygdomme i nærheden af deres bopæl. Der er
akutafdelinger på hvert akuthospital, der modtager akut syge eller tilskadekomne
patienter. De fire akuthospitaler vil fortsat have delvist forskellige faglige profiler og skal
samarbejde for at sikre den bedste behandling for alle regionens borgere, uanset hvilket
planområde borgerne bor i. Flere af akuthospitalerne vil også fremover have aktivitet på
flere matrikler.
Hertil kommer Bornholms Hospital, der indtager en særstatus på grund af de særlige
geografiske forhold.
Figur 3. Hospitaler og psykiatriske centre i planområder
Planområde

Hospital

Psykiatrisk Center

Hele regionen

Rigshospitalet

Psykiatrisk Center Sct. Hans
Psykoterapeutisk Center Stolpegård

Nord

Nordsjællands Hospital

Psykiatrisk Center Nordsjælland

Midt

Herlev og Gentofte Hospital

Psykiatrisk Center Ballerup

Syd

Amager og Hvidovre Hospital

Psykiatrisk Center Amager
Psykiatrisk Center Glostrup

Byen

Bispebjerg Hospital

Psykiatrisk Center København

Bornholm

Bornholms Hospital

Psykiatrisk Center Bornholm

Opdelingen i planområder sikrer, at hvert område har et passende befolkningsgrundlag, så
der kan opretholdes bæredygtige hospitaler og afdelinger. Planområderne giver et
grundlag for et godt tværsektorielt samarbejde med de kommuner og praktiserende læger,
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der ligger inden for planområdet, og opdeling i planområder er dermed med til at
understøtte sammenhængende patientforløb uden unødvendige overflytninger.
De fire planområder følger kommunegrænserne, og for Københavns Kommune følger
planområderne bydelsinddelingen. Den geografiske inddeling af planområderne er vist på
nedenstående kort.
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Den konkrete kommunesammensætning af planområderne er baseret på en samlet
betragtning, der afvejer hensyn til såvel befolkningsunderlag som regionens geografi og
trafikale infrastruktur. Planområderne har på nuværende tidspunkt et befolkningsgrundlag
på mellem ca. 320.000-550.000 indbyggere. Denne størrelse anses for hensigtsmæssigt
for at varetage de akutte hovedfunktioner inden for både det kirurgiske og medicinske
område. Prognoser for befolkningsudviklingen viser, at befolkningsgrundlaget inden for
de fire planområder vil ændre sig frem mod 2025, jf. afsnit 5.1. Prognoserne og den reelle
befolkningsudvikling i planområderne vil blive fulgt tæt for at vurdere, om der på et
senere tidspunkt er behov for at ændre i fordelingen af bydele og kommuner mellem
planområderne.
Region Hovedstadens Psykiatri
Region Hovedstadens Psykiatri er ét hospital, som har aktivitet fordelt på flere matrikler
og psykiatriske centre. Psykiatrien er ligeledes inddelt i fire planområder, og der er stort
sammenfald mellem de somatiske hospitalers og de psykiatriske centres optageområder.
Der er en til to psykiatriske centre i hvert planområde, der varetager en overvejende del af
den psykiatriske behandling.
Region Hovedstadens Psykiatri udgør sammen med de seks somatiske hospitaler
regionens samlede hospitalsvæsen.
Der henvises til kapitel 7 for uddybende beskrivelse af hospitalernes faglige profil.

De fire optageområder i Region Hovedstaden er udgangspunktet for visitation af borgere
til sundhedsfaglig behandling. Som udgangspunkt er alle kommuner og bydele i regionen
kun knyttet til ét optageområde for så vidt angår behandling på hovedfunktionsniveau dvs.
de almindeligt og hyppigt forekommende sygdomme.
I hvert planområde er der en central visitationsenhed (CVI), der videreformidler planlagte
og akutte henvisninger fra praktiserende læger, speciallæger og Akuttelefonen 1813 til
hospitalsafdelingerne. Der er fortsat mulighed for kontakt mellem henvisende læge og
modtagende afdeling. Patienter der indbringes med ambulance sker udenom CVI.
Formålet med central visitation er at optimere logistikken omkring henvisningsforløb og
at skabe sikre henvisningsforløb.
Hospitalernes optageområder følger ikke altid planområderne, da det ikke er alle
funktioner (lægefaglige specialer), der er til stede på de enkelte akuthospitaler. Inden for
en konkret behandling eller funktion er der undtagelser. Fx adskiller optageområdet for
kvinde-barn funktionerne sig fra regionens øvrige optageområder. Inden for specifikke
områder varetages behandlingen således for patienter fra flere forskellige planområder, jf.
kapitel 7 om hospitalernes faglige profiler. Fordelingen af funktioner mellem regionens
somatiske hospitaler fremgår af afsnit 7.9.
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Af Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning (jf. rapporten ’Specialeplanlægning –
begreber, principper og krav’ fra 2015) fremgår, hvordan de specialiserede udrednings- og
behandlingsfunktioner skal varetages i Danmark:
-

-

Regionsfunktioner vedrører funktioner, som har en vis kompleksitet, er relativt
sjældent forekommende og/eller kræver mange ressourcer, fx samarbejde med
flere andre funktioner (lægefaglige specialer).
Højtspecialiserede funktioner vedrører funktioner, som har en stor kompleksitet,
er sjældent forekommende og/eller kræver mange ressourcer.

På baggrund af Region Hovedstadens befolkningsstørrelse og organiseringen med fire
store akuthospitaler varetages regionsfunktioner typisk 3-5 steder i regionen.
For højt specialiserede funktioner er udgangspunktet, at de kun skal varetages ét sted i
regionen. En stor del af den højtspecialiserede behandling varetages på Rigshospitalet,
men også andre hospitaler i regionen varetager højt specialiseret behandling.
Nogle specialfunktioner er af så stor kompleksitet eller så sjældne, at behandlinger ikke
kan tilbydes i Danmark. I de tilfælde indstilles patienten til højt specialiseret behandling i
udlandet.
Optageområderne for den akutte behandling er knyttet til placeringen af akutafdelinger og
akutklinikker i regionen. Som udgangspunkt følger de planområderne. Akutbetjeningen er
nærmere beskrevet i kapitel 8.
Funktioner på flere hospitalsmatrikler
På nogle hospitaler er der afdelinger, der har funktioner på flere matrikler. Det kan være
en funktion, der varetages af personale (ofte speciallæger) fra et andet hospital. Det kan
eksempelvis organiseres som en udefunktion, faste konsulentordninger, tilsyn eller
tilkaldeordninger. Udefunktioner kan særligt på det ambulante område være
hensigtsmæssigt for at sikre tilstedeværelse af lægefaglige kompetencer inden for
behandlingsområder, som ikke i forvejen varetages på det pågældende hospital.
Ved etablering af afdelinger med funktioner på flere hospitaler er det vigtigt, at der tages
hensyn til en faglig optimal drift af funktionerne. I forhold til etablering af funktioner
inden for de tværgående kliniske funktioner, fx patologi, som er ledet af en anden
hospitalsdirektion, skal der sikres en optimal betjening af øvrige kliniske funktioner, så
der sikres patientforløb uden unødvendige forsinkelser.

Region Hovedstaden samarbejder med de andre regioner i landet, særligt vedrørende den
specialiserede behandling. Den enkelte region har et ansvar for at indgå aftaler med
øvrige regioner i de tilfælde, hvor den pågældende region ikke varetager en given
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specialfunktion med henblik på at viderehenvise patienten til den rette behandling. I de få
tilfælde, hvor hospitalerne i Region Hovedstaden ikke varetager en specialfunktion, eller i
tilfælde af eventuelle kapacitetsudfordringer, bliver regionens borgere henvist til
specialbehandling andre steder i landet eller eventuelt i udlandet. Regionen har derfor
fokus på at skabe velfungerende samarbejder med de øvrige regioner.
I kraft af den geografiske nærhed er der et særligt tæt samarbejde med Region Sjælland.
Hospitalerne i Region Hovedpartenstaden behandler patienter fra hele landet, men
hovedparten af disse patienter er fra Region Sjælland. Baggrunden er især, at Region
Sjælland ikke varetager alle specialiserede behandlinger, jf. afsnit 6.3.1 om
Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning. Patienter fra Region Sjælland henvises som
udgangspunkt til Region Hovedstaden, og de specialiserede behandlinger er derfor
planlagt med udgangspunkt i et samlet patientgrundlag for de to regioner.
For at styrke hospitalsvæsenet og sikre at borgerne i Østdanmark får den optimale
behandling, har Region Hovedstaden og Region Sjælland indgået et forpligtende og
styrket samarbejde om blandt andet behandling, kapacitet og faglig udvikling. Med
samarbejdet skal der sikres en tæt dialog mellem de to regioner om varetagelsen af
specialiserede behandlinger, inden der eventuelt inddrages andre regioner. Region
Hovedstaden vil endvidere via det tætte samarbejde understøtte, at Region Sjælland
hjemtager flere specialiserede funktioner, hvor det er fagligt hensigtsmæssigt.
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I Region Hovedstaden er hospitalsstrukturen og opgavefordelingen mellem hospitalerne
løbende blevet tilpasset med de foregående hospitalsplaner. En af de væsentligste
ændringer er den organisatoriske og ledelsesmæssige sammenlægning af de tidligere nærog områdehospitaler til fire store akuthospitaler: Amager og Hvidovre Hospital,
Bispebjerg Hospital, Herlev og Gentofte Hospital samt Nordsjællands Hospital. Flere af
akuthospitalerne har således aktivitet på flere matrikler.
Foruden de fire akuthospitaler består hospitalsstrukturen af Rigshospitalet som regionens
og landets højest specialiserede hospital, samt Bornholms Hospital der indtager en
særstatus på grund af de særlige geografiske forhold.
Region Hovedstadens Psykiatri er ét hospital, der sammen med de øvrige seks hospitaler
udgør regionens samlede hospitalsvæsen.
På de enkelte akuthospitaler varetages ikke alle funktioner (lægefaglige specialer), men
hospitalerne samarbejder for at sikre den bedste behandling for alle regionens borgere.
Nedenfor er den vedtagne hospitalsstruktur for 2025, herunder fordeling af funktioner på
hospitalerne, beskrevet. Der er anvendt danske betegnelser i beskrivelsen af funktionerne,
idet det er besluttet at igangsætte en udvikling i retning af, at afdelingsnavne på regionens
hospitaler skal være mere patientvenlige
For overblik over hvilke ændringer, der er foretaget i hospitalsplanen, henvises til kapitel
3.
De seks somatiske hospitaler bliver med implementeringen af Hospitalsplan 2025
geografisk placeret som vist på kortet nedenfor.
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Den 1. januar 2015 blev Rigshospitalet og Glostrup Hospital organisatorisk fusioneret.
Rigshospitalet har funktion på matriklerne Blegdamsvej og Glostrup.
Rigshospitalet er regionens og landets højest specialiserede hospital med mange
højtspecialiserede funktioner og afdelinger. Hospitalet har en særlig status, da det
varetager et stort antal specialfunktioner for hele landet samt for de færøske og
grønlandske sundhedsvæsener. Alle funktioner (lægefaglige specialer), der varetages på
Rigshospitalet, varetages på specialfunktionsniveau og for de fleste områders
vedkommende kun på dette niveau.
På matriklen på Blegdamsvej ligger regionens traumecenter med højt specialiseret
traumecenterfunktion. Her modtages svært tilskadekomne patienter og kritisk syge
patienter, som kræver en speciel indsats og samarbejde på stedet mellem mange
diagnostiske og kliniske funktioner på højt specialiseret niveau.
Hospitalet varetager såvel akutte som planlagte funktioner inden for en lang række
områder som fx kirurgi, led- og knoglekirurgi, det medicinske område, hjerne- og
nervesygdomme, urinvejskirurgi, kvindesygdomme samt øre-næse-halskirurgi. For det
medicinske område på Glostrup-matriklen gælder, at det hører under Amager og
Hvidovre Hospital.
Inden for fx karkirugi, hjerne- og nervekirurgi, arvelige sygdomme, laboratorie for
vævsygdommetypelaboratorie og blodbank, gigt, bindevævs- og rygsygdomme og
øjensygdomme varetager hospitalet hoved- og specialfunktioner for hele regionen.
Desuden vil behandling af blodsygdomme i regionen fremover blive varetaget på
Rigshospitalet.
Herudover varetager hospitalet for hele regionen en særlig tværfaglig funktion for sjældne
sygdomme, og yder døgndækkende billeddiagnostik og akutte operationsfaciliteter.
Rigshospitalet varetager endvidere en stor del af regionens kræftbehandling, herunder
stråleterapi, samt flere specialfunktioner for hele landet. Alle transplantationer, som
foretages i Region Hovedstaden, udføres på Rigshospitalet. Rigshospitalet varetager
endvidere børnehjertekirurgi hos børn og unge under 18 år for hele landet.
Hospitalet huser også et demensteam, et hovedpinecenter og en række regionsdækkende
funktioner: Klinik for Rygmarvsskade, Afsnit for Traumatisk Hjerneskade samt
Respirations Center Øst.
Hospitalets funktioner i 2025
Akutfunktioner
• Traumecenter
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Kirurgiske funktioner
• Led- og knoglekirurgi
• Hjerne- og nervekirurgi
• Kirurgi
• Børnekirurgi og kirurgi på børn under 2 år
• Karkirurgi
• Hjerte- og Lungekirurgi
• Urinvejskirurgi
• Plastikkirurgi inkl. brandsårsbehandling
• Rygkirurgi
Intern medicinske funktioner
• Hjertesygdomme
• Lungesygdomme
• Mave-, tarm- og leversygdomme
• Hormon- og stofskiftesygdomme
• Ældresygdomme
• Gigt-, bindevævs- og rygsygdomme
• Infektionssygdomme
• Nyresygdomme
• Blodsygdomme
For de medicinske funktioner på Glostrup-matriklen gælder, at de hører under Amager og
Hvidovre Hospital.
Kvinde-barn funktioner
• Kvindesygdomme, graviditet og fødsel inkl. fertilitetsbehandling
• Børne- og ungesygdomme, herunder behandling af nyfødte
Tværgående funktioner
• Anæstesi (bedøvelse) og intensivbehandling inkl. anæstesi af børn samt tværfagligt
smertecenter
• Røntgen og skanning
• Biokemisk laboratorie
• Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin
• Laboratorie for vVævsygdommetypelaboratorie og blodbank inkl.
transplantationsimmunologi og transfusionsmedicinsk rådgivning
• Mikrobiologisk laboratorie
• Patologi
• Arvelige sygdomme
Øvrige kliniske funktioner
• Hjerne- og nervesygdomme inkl. klinisk neurofysiologi og specialiseret
neurorehabilitering
• Øjensygdomme - med tilsyns- og akutfunktion for hele regionen
• Kræftsygdomme inkl. strålebehandling
• Øre-, næse- og halskirurgi inkl. høresygdomme
• Tand-, mund- og kæbekirurgi
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Andre funktioner
• Palliativ enhed (lindrende behandling)
• Demensenhed (varetages i samarbejde med Bispebjerg Hospital)
• Center for Sjældne Sygdomme
• Trykkammerbehandling
• Patienthotel
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Amager og Hvidovre Hospital blev fusioneret den 1. januar 2012. Hospitalet har aktivitet
på hospitalsmatriklerne Amager, Hvidovre og Glostrup.
Amager og Hvidovre Hospital er akuthospital for planområde Syd. Planområdet omfatter
kommunerne: Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj,
Tårnby, Vallensbæk, og følgende bydele i Københavns Kommune; Amager Vest, Amager
Øst, Valby og Vesterbro. Befolkningsprognosen viser, at der i 2025 vil bo cirka 610.000
borgere i dette optageområde. Hospitalet er dermed det akuthospital, som har det største
optageområde.
Hospitalet har akutafdeling på Hvidovre-matriklen og en akutklinik og medicinsk afdeling
på Amager-matriklen. Hospitalet har også ansvaret for den medicinske funktion og
akutklinikken på Rigshospitalet (Glostrup-matriklen).
For planområde Syd varetager hospitalet akutte og planlagte funktioner inden for fx
kirurgi, led- og knoglekirurgi, det medicinske område, lindrende behandling og kvindebarn sygdomme.
Hospitalet varetager også en række specialfunktioner inden for blandt andet kirurgi,
mave-, tarm- og leversygdomme, infektionssygdomme samt børne-og ungesygdomme.
Desuden er den diagnostiske enhed for planområde Syd beliggende her, ligesom
regionens screeningsprogram for livmoderhalskræft ledes af hospitalet.
Hospitalets infektionsmedicinske afdeling varetager den østdanske beredskabsfunktion for
behandling og isolation af patienter med smitsomme sygdomme.
Hospitalets funktioner i 2025
Akutfunktioner
• Akutafdeling
• Akutklinikker
Kirurgiske funktioner
• Led- og knoglekirurgi
• Kirurgi
Intern medicinske funktioner
• Hjertesygdomme
• Lungesygdomme
• Mave-, tarm- og leversygdomme
• Hormon- og stofskiftesygdomme
• Ældresygdomme
• Infektionssygdomme
Nyresygdomme (dialysefunktion - ledet af Herlev og Gentofte Hospital)
Kvinde-barn funktioner
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Kvindesygdomme, graviditet og fødsel inkl. fertilitetsbehandling
• Børne- og ungesygdomme, herunder behandling af nyfødte
Øvrige kliniske funktioner
• Hjerne- og nervesygdomme (funktion varetages af Rigshospitalet).
Tværgående funktioner
• Anæstesi (bedøvelse) og intensivbehandling
• Røntgen og skanning
• Biokemisk laboratorie
• Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin
• Laboratorie for vVævsygdommetypelaboratorie og blodbank (funktion ledet af
Rigshospitalet)
• Mikrobiologisk laboratorie
• Patologi
Andre funktioner
Palliativ enhed (lindrende behandling)
• Diagnostisk enhed
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Bispebjerg og Frederiksberg Hospital blev fusioneret den 1. januar 2012, men har fortsat
aktivitet på to matrikler. Når det nye hospital på Bispebjerg Bakke er klar til ibrugtagning,
skal aktiviteten på de to matrikler samles. Indtil det nye hospital står klar, navngives
hospitalet Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Derefter vil det blive navngivet
Bispebjerg Hospital.
Bispebjerg Hospital er akuthospital for planområde Byen. Planområdet omfatter de
københavnske bydele Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre by, Nørrebro, Vanløse og
Østerbro samt Frederiksberg Kommune. Befolkningsprognosen viser, at der i 2025 vil bo
cirka 490.000 borgere i optageområdet.
Hospitalet har akutafdeling på Bispebjerg-matriklen, og en akutklinik på Frederiksbergmatriklen. Med ibrugtagning af det nye Bispebjerg Hospital samles aktiviteten her, og
akutklinikken på Frederiksberg-matriklen lukkes senest i 2023.
Hospitalet varetager såvel de akutte som de planlagte funktioner for planområde Byen
inden for fx kirurgi, led- og knoglekirurgi samt funktionerne på det medicinske område. I
samarbejde med Rigshospitalet varetages patienter med hjerne- og nervesygdomme i
planområderne Byen og Syd.
Hospitalet varetager også en række specialfunktioner inden for blandt andet
lungesygdomme, hud-, allergi- og kønssygdomme, hjertesygdomme, kirurgi samt hjerneog nervesygdomme. Endvidere er den diagnostiske enhed for planområde Byen
beliggende på hospitalet.
Bispebjerg Hospital har endvidere en afdeling for hud-, allergi- og kønssygdomme, der
har et videncenter for sårheling, som betjener hele regionen.
Hospitalet varetager forebyggelse og udredning af arbejds- og miljøbetingede lidelser for
hele regionen. Ligeledes er regionens Socialmedicinske Center beliggende på hospitalet.
Desuden varetages den klinisk farmakologiske funktion for hele regionen, herunder den
landsdækkende giftinformation, der rådgiver om alle former for forgiftninger.
Med ibrugtagning af Nyt Hospital Bispebjerg oprettes et kvinde-barn center på Bispebjerg
Hospital, der skal rumme plads til ca. 3500 fødsler årligt. Der etableres afdelinger for
kvindesygdomme, graviditet og fødsel samt børn- og ungesygdomme inkl. behandling af
nyfødteen fødeafdeling, en børne- og ungeafdeling inkl. afsnit for behandling af nyfødte
samt en funktion for kvindesygdomme.
Hospitalets funktioner i 2025
Akutfunktioner
• Akutafdeling
Kirurgiske funktioner
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• Led- og knoglekirurgi
• Kirurgi
Kvinde-barn funktioner
Kvindesygdomme, graviditet og fødsel
• Børne- og ungesygdomme, herunder behandling af nyfødte

Intern medicinske funktioner
• Hjertesygdomme
• Lungesygdomme
• Mave-, tarm- og leversygdomme
• Hormon- og stofskiftesygdomme
• Infektionssygdomme
• Ældresygdomme
• Gigt, bindevævs- og rygsygdomme (ambulant funktion ledet af Rigshospitalet)
Øvrige kliniske funktioner
• Hud-, allergi- og kønssygdomme
• Hjerne- og nervesygdomme (inkl. en neurofysiologisk funktion, som er ledet af
Rigshospitalet)
• Høresygdomme (funktion ledet af Rigshospitalet)
• Arbejds- og miljømedicin
• Farmakologi
Tværgående funktioner
• Anæstesi (bedøvelse) og intensivbehandling
• Røntgen og skanning
• Biokemisk laboratorie
• Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin
• Arvelige sygdomme (funktion ledet af Rigshospitalet)
• Laboratorie for vævsygdomme (funktion ledet af Rigshospitalet)
• Mikrobiologisk laboratorie (funktion ledet af Amager og Hvidovre Hospital)• Patologi
(funktion ledet af Rigshospitalet)
Andre funktioner
• Demens enhed (varetages i samarbejde med Rigshospitalet)
• Diagnostisk enhed
• Palliativ enhed (lindrende behandling)
• Giftlinjen
• Socialmedicinsk CenterEnhed
• Parker Instituttet
• Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
• Center for Komplekse Symptomer
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Herlev og Gentofte Hospital blev fusioneret d. 1. januar 2015, og har aktivitet på to
matrikler.
Herlev og Gentofte Hospital er akuthospital for planområde Midt. Planområdet omfatter
kommunerne: Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk,
Rudersdal og Rødovre. Befolkningsprognosen viser, at der i 2025 vil bo cirka 470.00
borgere i optageområdet.
Hospitalet har akutafdeling på Herlev-matriklen og en akutklinik og medicinsk afdeling
på Gentofte-matriklen.
Hospitalet varetager såvel de akutte som de planlagte funktioner for planområde Midt
inden for fx kirurgi, led- og knoglekirurgi, hjerne- og nervesygdomme, det medicinske
område og kvinde-barn sygdomme.
Hospitalet er regionens udviklingshospital for planlagt kirurgi på Gentofte-matriklen.
Hospitalet varetager også en række specialfunktioner inden for blandt andet
lungesygdomme, børne- og ungesygdomme, urinsvejskirurgi, brystkirurgi og
plastikkirurgi. Herudover huser hospitalet den diagnostiske enhed for planområde Midt.
Hospitalet har desuden en Hud- og Allergiafdeling, der har en stærk profil i forhold til
allergisygdomme. Afdelingen omfatter blandt andet Videncenter for allergi og Dansk
Børne Astma Center.
Hospitalet skal for hele regionen varetage brystkirurgi, som primært er kirurgisk
behandling af brystkræftpatienter samt varetage mammaradiologi (billeddiagnostisk af
brystet) og lede regionens brystkræftscreeningsprogram.
Herlev og Gentofte Hospital har som et af landets kræftcentre en markant profil på
kræftområdet med blandt andet døgndækkende billeddiagnostiske undersøgelser, akutte
operationsfaciliteter og stråleterapienhed.
Hospitalets funktioner i 2025
Akutfunktioner
• Akutafdeling
• Akutklinik
Kirurgiske funktioner
• Led- og knoglekirurgi
• Kirurgi
• Urinvejskirurgi
• Plastikkirurgi
• Brystkirurgi
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• Karkirurgi (planlagt behandling -– funktion ledet af Rigshospitalet)
Intern medicinske funktioner
• Hjertesygdomme
• Lungesygdomme
• Mave-, tarm- og leversygdomme
• Hormon- og stofskiftesygdomme
• Ældresygdomme
• Infektionssygdomme
• Nyresygdomme
• Blodsygdomme
• Gigt-, bindevævs- og rygsygdomme (ambulant funktion ledet af Rigshospitalet)
Kvinde-barn funktioner
• Kvindesygdomme, graviditet og fødsel inkl. fertilitetsbehandling
• Børne- og ungesygdomme, herunder behandling af nyfødte
Øvrige kliniske funktioner
• Hjerne- og nervesygdomme
• Kræftsygdomme inkl. strålebehandling
• Øre-, næse- og halskirurgi inkl. høresygdomme (planlagt behandling - funktion ledet af
Rigshospitalet)
• Hud-, allergi- og kønssygdomme
Tværgående funktioner
• Anæstesi (bedøvelse) og intensivbehandling samt tværfagligt smertecenter
• Røntgen og skanning
• Biokemisk laboratorie
• Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin
• Laboratorie for vVævsygdommetypelaboratorie og blodbank (funktion ledet af
Rigshospitalet)
• Mikrobiologisk laboratorie
• Patologi
Andre funktioner
• Palliativ enhed (lindrende behandling)
• Demens enhed
• Diagnostisk enhed
• Center for Cancer Immun Terapi
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Steno Diabetes Center blev overtaget af Region Hovedstaden d. 1. januar 2017 og er
navngivet Steno Diabetes Center Copenhagen. Centret er beliggende i Gentofte, indtil
byggeriet af et nyt diabetescenter på Herlev-matriklen er klar til ibrugtagning.
Steno Diabetes Center Copenhagen varetager behandling af diabetes og forskning på
området sammen med andre hospitaler i Region Hovedstaden. På centret modtager
borgere med diabetespatienter individuel behandling og forebyggelse med udgangspunkt i
borgernes situation, herunder i samarbejde med hospitaler, kommuner, praktiserende
læger og øvrige aktører.
Centret har en regional funktion i forhold til at udvikle og løfte den samlede
diabetesindsats i Region Hovedstaden, både på hospitaler, hos praktiserende læger og i
kommuner. Visionen for centret er, at det skal være drivkraften i et klinisk samarbejde om
behandling og forebyggelse af diabetes, der understøttes af stærke miljøer inden for
klinisk diabetesforskning, sundhedsfremmeforskning samt uddannelse af patienter,
pårørende og sundhedsprofessionelle.
Centret varetager ambulante funktioner for hele regionen, herunder behandling af
personer med ny-konstateret type 1-diabetes. og særligt for planområde Midt.
Størstedelen af diabetesbehandlingen varetages på hovedfunktionsniveau, men centret
varetager også specialfunktioner, herunder insulinpumpebehandling og behandling af
svær insulinrestistens. I 2021 skal behandling af alle børn med diabetes i Region
Hovedstaden varetages af Steno Diabetes Center Copenhagen i tæt samarbejde med
pædiatrien. Derudover indgår centret i et samarbejde med Rigshospitalet om behandling
af gravide med diabetes.
Hospitalets funktioner i 2025
Intern medicinsk funktion
• Hormon- og stofskiftesygdomme
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Nordsjællands Hospital blev etableret i februar 2013 som en fusion af Hillerød Hospital,
Frederikssund Hospital og Helsingør Hospital (lukket i 2013). Hospitalets funktioner
varetages fra matriklerne i Hillerød og Frederikssund samt fra sundhedshuset i Helsingør.
Når Nyt Hospital Nordsjælland er færdigbygget i forventeligt 2022, skal aktiviteten i
Hillerød og Frederikssund samles her, og der etableres et sundhedshus med akutklinik i
Frederikssund. Sundhedshuset i Helsingør, som rummer en akutklinik og en række
ambulatoriefunktioner, hører også under Nordsjællands Hospital.
Nordsjællands Hospital er akuthospital for planområde Nord. Planområdet omfatter
kommunerne: Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør,
Hillerød samt Hørsholm. Befolkningsprognosen viser, at der i 2025 vil bo cirka 330.000
borgere i optageområdet.
Nordsjællands Hospital har akutafdeling på matriklen i Hillerød og akutklinikker i
Helsingør og Frederikssund.
Hospitalet varetager såvel de akutte som de planlagte funktioner for planområde Nord
inden for fx kirurgi, led- og knoglekirurgi, hjerne- og nervesygdomme, det medicinske
område, og kvinde-barn området. Desuden varetager hospitalet øre-, næse- og halskirurgi
inkl. høresygdomme for planområde Midt og Nord.
Hospitalet varetager også en række specialfunktioner inden for blandt andet led- og
knoglekirurgi, kræftsygdomme (medicinsk behandling), øre-, næse- og halskirurgi samt
børne- og ungesygdomme. Herudover er den diagnostiske enhed for planområde Nord
beliggende på hospitalet.
Nordsjællands Hospital leder endvidere genoptræningscentret Montebello, som
geografisk er placeret i Spanien, hvortil patienter fra hele landet kan henvises.
Hospitalets funktioner i 2025
Akutfunktioner:
• Akutafdeling
• Akutklinikker
Kirurgiske funktioner
• Led- og knoglekirurgi
• Kirurgi
Intern medicinske funktioner
• Hjertesygdomme
• Lungesygdomme
• Mave-, tarm- og leversygdomme
• Hormon- og stofskiftesygdomme
• Ældresygdomme
• Infektionssygdomme
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• Nyresygdomme inkl. dialyseafsnit
• Gigt, bindevævs- og rygsygdomme (ambulant funktion ledet af Rigshospitalet)

Kvinde-barn funktioner
• Kvindesygdomme, graviditet og fødsel inkl. fertilitetsbehandling
• Børne- og ungesygdomme, herunder behandling af nyfødte
Øvrige kliniske funktioner
• Hjerne- og nervesygdomme, inkl. en neurofysiologisk funktion som er ledet af
Rigshospitalet
• Øjensygdomme (funktion ledet af Rigshospitalet)
• Øre-, næse- og halskirurgi inkl. høresygdomme
• Kræftsygdomme (medicinsk behandling)
Tværgående funktioner
• Anæstesi (bedøvelse) og intensivbehandling
• Røntgen og skanning
• Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin
• Biokemisk laboratorie
• VævstypeLlaboratorie for vævsygdomme og blodbank (funktion ledet af Rigshospitalet)
• Mikrobiologisk laboratorie (funktion ledet af Herlev og Gentofte Hospital)
• Patologi (funktion ledet af Herlev og Gentofte Hospital)
Andre funktioner
• Palliativ enhed (lindrende behandling)
• Demens enhed
• Diagnostisk enhed
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Bornholms Hospital indtager en særstatus i Region Hovedstaden på grund af de særlige
geografiske forhold.
Bornholms Hospital betjener øens faste befolkning samt turister og andre besøgende (ca.
600.000 personer årligt). Befolkningsprognosen viser, at der i 2025 vil bo cirka 39.000
borgere på Bornholm.
Bornholms Hospital har en akutafdeling. Desuden tilbyder hospitalet behandling på en
række områder inden for kirurgi og medicin og varetager fødsler for Bornholm.
Bornholms Hospital varetager selv de fleste funktioner på hovedfunktionsniveau. Med
henblik på at sikre, at så mange patientforløb som muligt kan varetages på Bornholms
Hospital, er der etableret et tæt samarbejde med regionens øvrige hospitaler. Desuden
varetager særligt Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital de hoved-og specialfunktioner,
som ikke kan varetages på Bornholm. For nogle funktioner sikres den lægelige
bemanding på Bornholms Hospital ved samarbejdsaftaler og konsulentfunktioner, ligesom
hospitalet anvender telemedicin til en række opgaver.
Hospitalets funktioner i 2025
Akutfunktioner
• Akutafdeling
Kirurgiske funktioner
• Led- og knoglekirurgi*
• Kirurgi
• Urinvejskirurgi*
• Plastikkirurgi*
Intern medicinske funktioner
• Hjertesygdomme
• Lungesygdomme*
• Mave-, tarm- og leversygdomme*
• Hormon- og stofskiftesygdomme
• Ældresygdomme
• Infektionssygdomme*
• Gigt, bindevævs- og rygsygdomme*
• Nyresygdomme*
• Blodsygdomme*
Kvinde-barn funktioner
• Kvindesygdomme, graviditet og fødsel
• Børne- og ungesygdomme*
Tværgående funktioner
• Anæstesi (bedøvelse) og intensivbehandling
• Røntgen og skanning
• Biokemisk laboratorie
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• Laboratorie for vVævsygdommetypelaboratorie og blodbank (funktion ledet af
Rigshospitalet)
• Mikrobiologisk laboratorie*
• Patologi*
Øvrige kliniske funktioner
• Kræftsygdomme*
• Øjensygdomme*
• Øre-, næse- og halskirurgi*
• Hud-, allergi- og kønssygdomme*
• Hjerne- og nervesygdomme*
Andre funktioner
• Palliativ enhed (lindrende behandling)
• Hospicefunktion (varetages med samarbejdsaftale)
• Demensudredning*
* Funktionerne varetages i samarbejde med andet hospital i regionen.
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Psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri er organiseret som ét hospital i Region
Hovedstaden og benævnt Region Hovedstadens Psykiatri.
Region Hovedstadens Psykiatri udreder og behandler borgere med psykisk sygdom, der
ikke kan varetages hos praktiserende læge, speciallæge eller psykolog.
Psykiatrien har gennemgået en omstilling mod øget akut og intensiv ambulant behandling
samt en omlægning fra åbne til intensive senge. De ambulante akutte og udgående
funktioner skal forebygge indlæggelser samt sikre behandling i nærmiljøet. Samtidig er
antallet af patienter øget med 25% siden 2009, hvilket blandt andet er muliggjort ved en
generel udbygning af den ambulante kapacitet samt harmonisering af tilbuddene, herunder
introduktion af pakkeforløb. Endelig arbejdes der med at inddrage brugere og pårørende
og at skabe en recovery-orienteret kultur, hvor der i højere grad bygges på den
psykiatriske patients egne ressourcer, ønsker og mål, ligesom der fortsat arbejdes på at
nedbringe brugen af tvang.

Voksenpsykiatri varetages på otte psykiatriske centre i regionen. Psykiatrien er i lighed
med somatikken inddelt i fire planområder, og der er stort sammenfald mellem de
somatiske hospitaler og de psykiatriske centres optageområder. Det understøtter
samarbejdet mellem de somatiske hospitaler og psykiatrien samt mellem kommunerne og
de psykiatriske centre, så der hermed sikres sammenhængende tilbud til især de
psykiatriske patienter, som har behov for en koordineret indsats.
Der er i hvert planområde mindst et psykiatrisk center, som varetager hovedfunktion og
dermed den overvejende del af den psykiatriske behandling. Under hvert af de 6
almenpsykiatriske centre hører akutmodtagelser og ambulante akutteams (bortset fra på
Bornholm), åbne og intensive sengeafsnit, psykoterapeutiske og psykiatriske ambulatorier
(herunder udgående og opsøgende teams) for patienter med svære psykiske lidelser. Hver
kommune (og i Københavns Kommune den enkelte bydel) har ét psykiatrisk center som
primær samarbejdspartner.
De voksenpsykiatriske centre bliver med implementeringen af Hospitalsplan 2025
geografisk placeret som vist på kortet nedenfor.
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I planområde Nord har Psykiatrisk Center Nordsjælland aktivitet i Hillerød,
Frederikssund og Helsingør. Her betjenes kommunerne Frederikssund, Halsnæs,
Gribskov, Hillerød, Allerød, Hørsholm, Fredensborg, Helsingør og Rudersdal.
I planområde Midt dækker Psykiatrisk Center Ballerup kommunerne Egedal, Furesø,
Lyngby-Taarbæk, Ballerup, Herlev, Gladsaxe og Gentofte.
I planområde Syd er aktiviteten fordelt på henholdsvis Psykiatrisk Center Glostrup og
Psykiatrisk Center Amager. Psykiatrisk Center Glostrup dækker kommunerne HøjeTaastrup, Albertslund, Glostrup, Rødovre, Ishøj og Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre
samt den københavnske bydel Valby. Psykiatrisk Center Amager dækker de
københavnske bydele Amager Vest, Amager Øst og Vesterbro samt kommunerne Tårnby
og Dragør.
I planområde Byen er der Psykiatrisk Center København, som dækker bydelene BrønshøjHusum, Bispebjerg, Nørrebro, Østerbro, Indre By, Vanløse og Frederiksberg Kommune.
Psykiatrisk Center København, som i dag har aktivitet på Bispebjerg-, Gentofte-,
Rigshospitals- og Frederiksberg-matriklerne, vil blive samlet på Ny Psykiatri Bispebjerg,
når dette er klar til ibrugtagning. Der vil fortsat være ambulante funktioner i de enkelte
bydele.
Hertil kommer Psykiatrisk Center Bornholm, der dækker Bornholms Regionskommune.
Den akutte indsats i psykiatrien er ganske betydelig, idet de akutte indlæggelser udgør
omkring 90 procent af alle indlæggelser i voksenpsykiatrien og ca. 2/3 af alle
indlæggelser i børne- og ungdomspsykiatrien. Organiseringen af den akutte psykiatriske
indsats er derfor af central betydning for den samlede patientbehandling, jf. kapitel 8. Den
akutte hospitalsindsats omfatter psykiatriske akutmodtagelser og psykiatriske senge
afsnit.
Der er psykiatriske akutmodtagelser på følgende fem centre:
• Psykiatrisk Center Amager
• Psykiatrisk Center Ballerup
• Psykiatrisk Center Glostrup
• Psykiatrisk Center København
• Psykiatrisk Center Nordsjælland
På Bornholm varetages den akutte psykiatri af somatisk akutmodtagelse.
Region Hovedstadens Psykiatri varetager alle funktioner i psykiatrien på hoved- og
specialfunktionsniveau, bortset fra den højt specialiserede behandling af særligt farlige
psykotiske patienter. Desuden varetages enkelte højt specialiserede funktioner for hele
landet.
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Enkelte psykiatriske centre har specialiseret sig i særlige funktioner og dermed i at
behandle særlige patientgrupper. Således er behandling af patienter med spiseforstyrrelser
samlet på Psykiatrisk Center Ballerup. På Psykiatrisk Center Nordsjælland har de såkaldt
'særlige pladser’, som blev besluttet oprettet af folketinget i 2017, og Psykiatrisk Center
Glostrup har en særlig funktion for nedtrapning af medicin.
Regionsdækkende centre
Den retspsykiatriske funktioner på Psykiatrisk Center Sct. Hans, der er beliggende i
Roskilde, samt Psykiatrisk Center Glostrup betjener borgerne i hele regionen. Psykiatrisk
Center Sct. Hans Derudovervaretager centretdesuden behandling af psykotiske patienter
med svært behandleligt misbrug.
Psykoterapeutisk Center Stolpegård varetager ligeledes behandling af borgere fra hele
regionen, dog primært fra planområde Midt, og behandler patienter med ikke-psykotiske
lidelser som angst, personlighedsforstyrrelser og psykiske vanskeligheder, der knytter sig
til traumer.

Børne- og ungdomspsykiatrien, som dækker patienter i aldersgruppen 0-17 år, er samlet i
ét Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, som i 2025 vil bestå af tre funktioner: En
funktion i Hillerød, en i Glostrup og en i Bispebjerg. Der er retspsykiatrisk funktion for
børn og unge på afdelingen i Glostrup.
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center betjener alle kommuner i Region Hovedstaden.
Funktionerne i Glostrup varetager ambulant behandling og indlæggelser, mens
funktionerne i Hillerød og Bispebjerg alene varetager ambulant behandling.
Ambulatorierne i Hillerød betjener Bornholm, hvor der er et børne- og
ungdomspsykiatrisk ambulatorium, og har konsulentfunktioner for Bornholm for psykisk
syge børn og unge. Endvidere servicerer Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Grønland
og Færøerne.
Akutafdelingen for børne- og ungdomspsykiatri er beliggende i Glostrup.
Børne-og ungdomspsykiatrien er godkendt til at varetage alle funktioner på hoved- og
specialfunktionsniveau. Desuden varetages enkelte højtspecialiserede funktioner for hele
landet.
Nedenstående kort viser placeringen af regionens børne- og ungdomspsykiatriske center i
2025.
Nærmere oplysninger om udvikling af psykiatrien i Region Hovedstaden fremgår af
’Psykiatriudvalgets treårsplan 2017-2019, maj 2016’.
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Fordelingen af funktioner på hoved- og specialfunktionsniveau på de enkelte hospitaler er
vist i nedenstående figur 4.
Hovedfunktionsniveau dækker over det almindelige og hyppige inden for et område,
mens specialfunktionsniveau har to niveauer, henholdsvis regionsfunktioner og højt
specialiserede funktioner, jf. afsnit 6.3.1. Der er i oversigten ikke skelnet mellem
specialfunktionsniveauer, herunder regions- og højt specialiserede funktioner.
Visse specialfunktioner varetages i formaliseret samarbejde, hvilket betyder, at funktionen
varetages i tæt samarbejde med et andet hospital, der også er godkendt til at varetage
specialfunktionen.
For Bornholms Hospital gælder, at flere funktioner varetages i samarbejde med et andet
hospital i regionen. Der er i oversigten ikke skelnet mellem, om Bornholms Hospital
varetager en funktion selvstændigt eller som en ude- eller konsulentfunktion. Dette
fremgår af hospitalsprofilen, jf. afsnit 7.7.
Symbolerne er placeret de steder, hvor funktionen er organisatorisk og ledelsesmæssigt
forankret frem for den fysiske placering af funktionen. Dette gælder dog ikke for
udefunktioner, der i oversigten er placeret på det hospital, hvor den fysisk varetages.
Udefunktioner er typisk mindre funktioner, der fysisk varetages på et hospital, men ledes
af et andet hospital.
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Bornholms Hospital

Amager og Hvidovre Hospital

Bispebjerg Hospital

Herlev og Gentofte Hospital

Nordsjællands Hospital

Figur 4. Fordeling af funktioner på hospitalerne
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Note: For udefunktioner er det ikke opgjort, om de varetages på hoved- eller
specialfunktionsniveau Symbolerne er sat de steder, hvor funktionen er organisatorisk og
ledelsesmæssigt forankret.

Herudover varetager Steno Diabetes Center Copenhagen hoved- og specialfunktionsniveau inden for hormon- og stofskiftesygdomme.
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En stor andel af kontakterne til sundhedsvæsenet vedrører akut syge og tilskadekomne
borgere. Det drejer sig om alt fra almindelig akut sygdom og småskader, som i dagtid kan
håndteres hos egen læge, til alvorlige akutte og livstruende tilstande, som kræver
øjeblikkelig indsats.
Alle borgere i Region Hovedstaden, der har behov for hjælp i tilfælde af akut sygdom
eller skade, skal have let og hurtig adgang til kompetent døgndækkende akutbetjening.
Borgerne skal kun huske to telefonnumre, nemlig 1-1-2 ved akut livstruende sygdom og
tilskadekomst, og 1813. Akuttelefonen 1813 yder generel sundhedsfaglig rådgivning og
sikrer, at borgerne henvises til det rette akutte tilbud.
På hverdage mellem klokken 8 og 16 skal borgerne ved akut sygdom og mindre skader
kontakte egen læge.

Akuttelefonen 1813 og 1-1-2 AMK Vagtcentral er fysisk og organisatorisk samlet i
Region Hovedstadens Akutberedskab, der varetager hele den akutte indsats udenfor
hospitalerne - jf. ovenstående figur. Samlokaliseringen af Akuttelefonen 1813 og 1-1-2
AMK Vagtcentral bidrager til den enstrengede struktur for den borgerrettede telefoniske
visitation i Region Hovedstaden.
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Akuttelefonen 1813 er bemandet af læger og sygeplejersker, som guider borgerne til den
rette og hurtigste hjælp – døgnet rundt. Akuttelefonen 1813 kan på baggrund af en
sundhedsfaglig vurdering:
-

Rådgive om egenomsorg og kontakt til egen læge
Visitere til og give en forventet mødetid på en akutmodtagelse eller akutklinik
Sende en kørende læge ud til hjemmebesøg
Henvise til akut tandlægehjælp ved tandskade eller pludselig tandpine uden for
egen tandlæges åbningstid
Guide til psykiatrisk tilbud ved behov for akut psykiatrisk hjælp
Sende en ambulance, indhente rådgivning eller viderestille opkaldet til 1-1-2
AMK-Vagtcentralen.

Personalet på Akuttelefonen 1813 har læseadgang til sundhedsplatformens
hospitalsjournaler. Herved skabes sammenhæng i patientforløbene og overblik over
områder som kroniske sygdomme, nylige indlæggelser samt lægemidler en patient ikke
bør få, typisk på grund af allergi (CAVE).
Der er etableret et godt og velfungerende netværk mellem de enkelte kommuner og
Region Hovedstadens Akutberedskab, således at akut hjælp i højere grad end tidligere kan
koordineres mellem kommuner og region.
Region Hovedstaden ønsker at styrke dette samarbejde, herunder mulighederne for at
kommunale akutte sygeplejersker uden for egen læges åbningstid kan køre ud og foretage
observationer eller målinger i hjemmet og melde tilbage til lægen på Akuttelefonen 1813.
Aktuelt er kommunerne i gang med at etablere kommunale akutfunktioner, så de er rustet
til at kunne håndtere akutte patienter døgnet rundt. Med akutfunktionerne opnås nye
kompetencer i kommunerne, og der vil være døgndækket sygeplejebemanding.
Akuttelefonen 1813 får nyt nummer
Regionerne har i fællesskab besluttet at etablere et landsdækkende fælles akutnummer 11-3. ved udgangen af 2019. Det vil på landsplan sikre borgerne én samlet indgang til det
akutte system. Borgerne i Region Hovedstaden vil således ikke længere skulle ringe 1813
men 1-1-3, når det nye landsdækkende akutnummer er klar. I livstruende situationer skal
borgerne fortsat ringe 1-1-2.

I tilfælde af alvorlig, akut sygdom eller skade er det afgørende, at den syge eller
tilskadekomne hurtigt får professionel hjælp. Opkald til 1-1-2 vedrørende akut sygdom og
ulykker viderestilles derfor til 1-1-2 AMK-Vagtcentralen, der er bemandet med
sygeplejersker og paramedicinere. En paramediciner er en specialuddannet
ambulancebehandler med kompetence til at yde akut livreddende behandling. Ved behov
sendes ambulance og akutlægebil.
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Foruden de akutte livreddende kørsler er Region Hovedstadens Akutberedskab ansvarlig
for disponering, drift og vedligehold af Babylancen, der er specielt designet til at
transportere svært syge børn og deres familier, når de skal have højt specialiseret intensiv
behandling på Rigshospitalet. Babylancen står klar til udrykning hele døgnet året rundt.
Den bemandes af Rigshospitalets neonatale transporthold og Akutberedskabets
specialuddannede paramedicinere og transporthold fra neonatale afdelinger.
Regionens AMK-Vagtcentral varetager endvidere planlægning og disponering af den
liggende såvel som den siddende sygetransport.
Et fokusområde er ’hurtigere hjælp ved hjertestop’. Her arbejder regionens akutberedskab
på flere niveauer for at hjælpe borgere med hjertestop. Der anvendes kunstig intelligens til
beslutningsstøtte for erkendelse af hjertestop under telefonopkaldet. Udrykedningskørsler
benyttes altid ved mistanke om hjertestop. Personalet ved 1-1-2 giver samtidig
sundhedsfaglig vejledning i hjerte-lunge-redning til de personer, der er sammen med den
syge borger. Hjælpen starter således allerede i telefonen. Herudover er der etableret en
Hjerteløberordning, hvor frivillige hjerteløbere alarmeres via Region Hovedstadens
vagtcentral samt First Responders, hvor regionen som pilotprojekt har indgået aftale med
en række beredskabsmyndigheder (brand- og redningsselskaber).

Det mobile psykiatriske akutberedskab er et særligt tilbud til de borgere, der har behov for
psykiatrisk akuthjælp. Det mobile psykiatriske akutberedskab opererer i tidsrummet kl. 16
til 08 på hverdage samt hele døgnet i weekender og på helligdage. Det mobile
psykiatriske Aakutberedskabet består af et køretøj med en paramediciner og en
speciallæge i psykiatripsykiater, der kan sendes ud til psykisk syge - ofte selvmordstruede
borgere.
Borgere eller pårørende kan kontakte enten Akuttelefonen 1813 eller 1-1-2 AMKVagtcentralen. Det er 1-1-2 AMK-Vagtcentralen, der vurderer, om det mobile
psykiatriske akutberedskab skal aktiveres. Bliver det aktiveret, afgør den vagthavende
psykiater, hvad der videre skal ske.

Sociolancen er et supplerende tilbud til socialt udsatte borgere i Københavns Kommune,
der primært har brug for en socialfaglig indsats. Sociolancen består af et køretøj med en
socialfaglig medarbejder fra Københavns Kommunes Socialforvaltning og en
paramediciner eller ambulancebehandler fra enten Region Hovedstadens Akutberedskab
eller Hovedstadens Beredskab.
Sociolancen kører hver dag fra kl. 11.00-23.00, hvor medarbejderne i Sociolancen vil lave
opsøgende og forebyggende arbejde i forhold til socialt udsatte borgere i samarbejde med
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de eksisterende tilbud. Sociolancen kan tilkaldes gennem Akuttelefonen 1813 eller ved 11-2 opkald til AMK-Vagtcentralen. , og kører hver dag fra kl. 11.00-23.00

Region Hovedstadens Akutberedskab er døgnet rundt de øvrige myndigheders akutte
indgang til regionens sundhedsberedskab. Ved hændelser, hvor der er behov for at
iværksætte et særligt sundhedsberedskab, herunder henvendelse fra centrale myndigheder,
vil regionens AMK-vagtcentral koordinere opgaverne internt og i forhold til eksterne
samarbejdspartnere. Regionen har udarbejdet en sundhedsberedskabsplan, der skal gøre
det muligt hurtigt og effektivt at koordinere og løse regionens opgaver i relation til
patientbehandling både præhospitalt og på det enkelte hospital. Nærmere oplysninger om
regionens sundhedsberedskab kan ses i rapporten: ’Region Hovedstadens
sundhedsberedskabsplan’ fra 2017.

Der er som supplement til regionernes præhospitale beredskaber (den indsats, der
varetages uden for hospitalerne) etableret en tværregional akutlægehelikopterordning, der
skal bidrage til, at akut syge borgere med livstruende symptomer, der er bosat eller
opholder sig langt fra specialiserede hospitaler, sikres hurtig adgang til præhospital
speciallægebehandling.
Den daglige drift af organisationen ledes af Region Midtjylland.

Borgere og pårørende der har behov for øjeblikkelig psykiatrisk hjælp, kan henvende sig
på en af regionens døgnåbne psykiatriske akutmodtagelser, jf. afsnit 7.8 Region
Hovedstadens Psykiatri.
Det er ikke nødvendigt at ringe først, men Akuttelefonen 1813 kan rådgive om det rette
tilbud til borgerne, herunder viderestille til 1-1-2 AMK-Vagtcentralen ved behov.
1-1-2 AMK-Vagtcentralen kan ved behov sende en ambulance, det psykiatriske
akutberedskab eller sociolancen, jf. nedenstående beskrivelser.
Det psykiatriske akutberedskab er et særligt tilbud til de borgere, der har behov for
psykiatrisk akuthjælp. Det psykiatriske akutberedskab opererer i tidsrummet kl. 16 til 08
på hverdage samt hele døgnet i weekender og på helligdage. Akutberedskabet består af et
køretøj med en paramediciner og en psykiater, der kan sendes ud til psykisk syge - ofte
selvmordstruede borgere.
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Borgere eller pårørende kan kontakte enten Akuttelefonen 1813 eller 1-1-2 AMKVagtcentralen. Det er 1-1-2 AMK-Vagtcentralen, der vurderer, om det psykiatriske
akutberedskab skal aktiveres. Bliver det aktiveret, afgør den vagthavende psykiater, hvad
der videre skal ske.
Sociolancen er et supplerende tilbud til socialt udsatte borgere i Københavns Kommune,
der primært har brug for en socialfaglig indsats. Sociolancen består af et køretøj med en
socialfaglig medarbejder fra Københavns Kommunes Socialforvaltning og en
paramediciner eller ambulancebehandler fra enten Region Hovedstadens Akutberedskab
eller Hovedstadens Beredskab. Sociolancen kan tilkaldes gennem 1-1-2 opkald, og kører
hver dag fra kl. 11.00-23.00

På hospitalerne foregår den akutte indsats i dag på tre niveauer, alt efter hvilket behov den
enkelte patient har: Traumecenter, akutafdeling og akutklinik.
Regionens traumecenter ligger på
Rigshospitalet og er en specialiseret
akutafdeling. Her modtages svært
tilskadekomne patienter samt kritisk
syge patienter, som kræver speciel
indsats og samarbejde med mange
diagnostiske og kliniske specialer på
højt specialiseret niveau.
Akutafdelingerne er placeret på
akuthospitalerne. Her kan modtages
alle akut syge eller tilskadekomne
patienter både til ambulant behandling
og indlæggelse. Både traumecenter og
akutafdelinger har åbent døgnet rundt.
Akutklinikkerne er enten placeret på
hospitalsmatrikel i fysisk tilknytning
til en medicinsk sengeafdeling med
deraf mulighed for indlæggelse eller i
sundhedshus uden mulighed for
indlæggelse. Akutklinikker i
tilknytning til sundhedshus kan alene
modtage patienter henvist med mindre
skader og akut almen medicinsk
sygdom, dvs. sygdom der i dagtid
varetages af praktiserende læger. På
hospitalsmatrikler, hvor der både er
akutklinik og medicinske senge,
modtages endvidere akut syge intern
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medicinske patienter. Der visiteres dog til akutafdeling, hvis der kan være tale om mere
alvorlig sygdom. Akutklinikkerne har åbent i dag- og aftentimerne.
Akut behandling af medicinsk sygdom hos børn under 12 år er samlet i et børnespor i
akutafdelingerne. Børn under 12 år med mindre skader behandles både på akutafdelinger
og akutklinikker.
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Det nære sundhedsvæsen skal styrkes i de kommende år. Baggrunden er, at der bliver
flere ældre borgere i regionen, og at der er flere borgere, som lever med flere kroniske
sygdomme eller med samtidig psykisk og somatisk sygdom. Disse borgere har i dag
typisk forløb både i kommunen, hos praktiserende læge, på hospitalet og/eller i
psykiatrien, og de mange kontakter øger risikoen for usammenhængende forløb.
Derfor arbejder regionen for at sikre sammenhæng i patientforløbene, og at patienter skal
modtage mere behandling væk fra hospitalerne, når dette er muligt. Af hensyn til
patienterne skal den tid, de er væk fra hjemmet i forbindelse med sygdom samtidig
minimeres, hvis det er fagligt velbegrundet.

For at udnytte kapaciteten bedst muligt og give mest mulig sundhed til borgerne er det
afgørende med et stærkt samarbejde mellem de praktiserende læger, kommunerne og
hospitalerne.
Et væsentligt element i omstillingen til mere nærhed er en løbende vurdering af, om
behandlingen kan foregå på et lavere effektiviserings- og omsorgsniveau. Det kan fx være
at gå fra indlæggelse til ambulant behandling, fra ambulant behandling til telemedicin
eller behandling i praksissektoren eller kommunen.
Denne bevægelse understøttes yderligere af, at nærhedsfinansiering i de kommende år vil
erstatte den aktivitetsbaserede styring. Med den ny styringsmodel, i aftalen om
regionernes økonomi for 2019, ændres det nuværende fokus på sygehusaktivitet til
bredere mål, der understøtter sammenhæng og omstilling af behandlingen af mennesker
med kroniske sygdomme og ældre medicinske patienter fra hospitalerne til tilbud tættere
på patienten.
Praktiserende læger
Hovedparten af de indledende kontakter til det regionale sundhedsvæsen modtages af de
praktiserende læger, hvoraf en mindre andel henvises videre til hospitalerne.
Praktiserende læger, speciallægepraksis og den øvrige praksissektor varetager en del
patientforløb i fællesskab med hospitalerne. For en række kroniske sygdomme
struktureres samarbejdet mellem de praktiserende læger, behandlere i kommunerne og
hospitalerne om udredning og behandlingsforløb. De praktiserende læger er i disse forløb
tovholder på tværs af sektorerne og er patientens faste kontakt til sundhedsvæsenet.

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Punkt nr. 5 - Ny hospitalsplan for Region Hovedstaden - Hospitalsplan 2025
Bilag 3 - Side -82 af 84

De praktiserende læger skal som følge af Overenskomst om almen praksis 2018 varetage
behandlingen af størstedelen af patienterne med KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom)
og type 2-diabetes. I fremtiden vil flere patientgrupper derfor have forløb i almen praksis i
stedet for på hospitalet. Formålet hermed er at sikre bedre ressourceudnyttelse i det
samlede sundhedsvæsen, færre henvisninger til specialiseret niveau på hospitalerne samt
mere sammenhængende patientforløb og nærhed for patienten. Det kræver, at der er de
nødvendige kompetencer og den nødvendige kapacitet hos de praktiserende læger, samt at
hospitalerne i højere grad understøtter dem med faglig rådgivning.
Kommunerne
Kommunerne løser sammen med de praktiserende læger de sundhedsopgaver, hvor der
ikke kræves specialistkompetencer og den tværfaglighed eller det udstyr, som findes på
hospitalerne. Det gælder især i forhold til børns sundhed og patienter med kroniske
sygdomme samt ældre medicinske patienter. Fx varetager kommunerne mange af de
forebyggende indsatser, der tilbydes til mennesker med fx KOL eller type 2-diabetes.
Kommunerne er også i gang med at implementere kvalitetstandarder for kommunale
akutfunktioner i hjemmesygeplejen, så de er rustet til at kunne håndtere patienter, der har
brug for en særlig indsats fra kommunen enten for at undgå en indlæggelse eller i
forlængelse af en hospitalsindlæggelse. Flere kommuner har de seneste år også etableret
fælleskommunale specialiserede sygeplejeteams med det formål at styrke de sygefaglige
kompetencer lokalt og forebygge unødvendige ind- og genindlæggelser.
Den overordnede politiske ramme for det tværsektorielle samarbejde om sundhed aftales i
regi af Sundhedsaftalen. Der er udarbejdet en ny sSundhedsaftalen for perioden 2019–
20232, som har særligt fokus på samarbejdet om sundhed i forhold til:
•
•
•

Ældre borgere og borgere med kronisk sygdom
Mennesker med psykisk sygdom
Børn og unge

Aftalen forventes at bliveer en fokuseret og dynamisk aftale, hvor der løbende gennem
aftaleperioden vil være mulighed for at arbejde med de områder, hvor der er størst behov
for at udvikle det tværsektorielle samarbejde. Arbejdet med Ssundhedsaftalen vil stiller
konkrete krav til opgaver og indsatser på hospitalerne, og aftalen har dermed også en tæt
kobling og betydning for hospitalsplanlægningen.

Der udvikles løbende nye behandlingsformer og teknologiske muligheder, der sammen
med nye samarbejdsformer mellem patienter, kommuner og de praktiserende læger kan
være med til at flytte mere behandling til det nære sundhedsvæsen og dermed tættere på
borgeren.
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Nære sundhedstilbud kan være, at hospitalerne varetager opgaver i patientens hjem eller
nærmiljø fx gennem telemedicinske løsninger, der gør det muligt for patienterne at blive
tilset uden at skulle møde op på hospitalet. For eksempel tilbydes regionens borgere med
svær KOL et telemedicinsk forløb, hvor patienterne via en skærm i eget hjem kan deltage
i træning. Grundet patientgruppens helbredstilstand kan det være vanskeligt fysisk at
møde frem til træning, men med det telemedicinske træningsforløb, som giver lige adgang
for alle borgere, kan patienterne opnå en bedring af deres fysiske og psykiske tilstand og
eventuelt undgå ekstra indlæggelser. Med tilbuddet er der også mulighed for via skærmen
at tale med en hospitalspræst eller deltage i patientundervisning, rygestopkursus og
kostvejledning. Desuden kan opgaver løses af praktiserende læger eller i kommunerne i
tæt samarbejde med hospitaler frem for på hospitalet.
Sundhedshuse
Region Hovedstaden har sammen med kommunerne og de praktiserende læger udarbejdet
en vision for fælles sundhedshuse. Visionen opfordrer til lokal dialog om eventuel
etablering af fælles sundhedshuse.
Visionen er, at fælles sundhedshuse bidrager til:
•
•
•

Et stærkt nært sundhedsvæsen, som medvirker til, at borgerne oplever høj kvalitet
og øget sammenhæng i indsatsen
Bedre udnyttelse af ressourcerne og en større fleksibilitet i opgavevaretagelsen på
tværs af sektorer
Let og lige adgang til praksissektoren og hospitalsydelser der, hvor det er en
udfordring

Regionen er aktuelt engageret i etablering eller drift af fire fælles sundhedshuse,
henholdsvis i Helsingør, Frederikssund, Ishøj og Huset for Psykisk Sundhed i København.
Mange kommuner i hovedstadsregionen har egne sundhedshuse, hvor de kommunale
opgaver med forebyggelse, genoptræning og rehabilitering foregår. Som led i udviklingen
af det nære sundhedsvæsen vil Region Hovedstaden gerne understøtte et tættere
samarbejde omkring de eksisterende kommunale sundhedshuse.
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NOTAT
Til:

Journal-nr.: 18065211
Ref.: knoe/rls

Forretningsudvalget og regionsrådet

Dato: 30. august 2019

Teknisk rettelsesblad til HOP 2025
Regionsrådet godkendte d. 18. december 2018 høringsversionen af den ny
Hospitalsplan 2025. Siden den udsendte høringsversion er der foretaget en
række ændringer i forslag til den endelige version – både mindre sproglige
ændringer samt indholdsmæssige ændringer og tilføjelser. Nedenfor fremgår
en oversigt over væsentlige ændringer og baggrunden herfor.

Kapitel i
Hospitalsplanen

Ændring

Begrundelse for ændring

1.

Forord af regionsrådsformanden
er tilføjet

Forord var ikke med i høringsversionen.

3.1

Nyt afsnit om oprettelse af Center for Hørelse og Balance på
Rigshospitalet

Afsnittet er tilføjet under beskrivelsen af,
hvilke områder der har fået et løft siden
HOP 2020. Hermed fremgår information om
det nye og forbedrede tilbud på ØNH-området.

3.2

Beskrivelse af hospitalsplanens
kobling til specifikke hospitalsmatrikler er præciseret

Afsnittet er uddybet og præciseret. Det
fremgår nu klarere, at hospitalsplanerne siden fusioneringen af hospitalerne har beskrevet funktionerne samlet i de tilfælde,
hvor hospitalerne er beliggende på flere
matrikler, samt at ændringen i HOP 2025
alene består i, at dette også gælder i forhold til de nye organisatoriske ændringer,
som er besluttet med HOP 2025. Det er
præciseret, at hospitalsplanen fastlægger
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fordelingen af funktioner på tværs af hospitalerne, og at det skal godkendes af RR,
når der ændres herved. Desuden fremgår,
at regionsrådet skal orienteres herom, når
der foretages væsentlige ændringer i opgavevaretagelsen mellem et hospitals matrikler, som fx har betydning for hvor borgerne
behandles.
3.2

Der er tilføjet sætning om, at der
for nogle ændringer vil være en
længere tidshorisont, inden de
kan implementeres.

Præcisering, da nogle ændringer forudsætter, at der tilvejebringes drifts- og anlægsmidler.

3.2

Baggrund og formål med ændringerne er uddybet, og der er
tilføjet estimat over de økonomiske udgifter hermed.

Det fremgår tydeligere, hvad ændringen består i, og hvilken økonomisk udgift der er
forbundet med at gennemføre ændringen.

3.2

Der er ændret i afsnittet om, at
der skal ses nærmere på en
eventuel samling af Rigshospitalets udefunktioner inden for høresygdomme.

Med oprettelsen af Center for Hørelse og
Balance på Rigshospitalet er det samtidig
besluttet, at Rigshospitalets udefunktion på
Herlev og Gentofte Hospital, Gentofte-matriklen, hjemtages til Rigshospitalet.
Efter oprettelse af centret har Rigshospitalet kun udefunktion på Bispebjerg Hospital,
og det er derfor præciseret, at der alene
skal ses på funktionen på Bispebjerg Hospital.

4.2.7

Ny Psykiatri Hvidovre er ændret
til Glostrup.

På baggrund af borgerhenvendelse. Det er
tydeliggjort, at psykiatrien i Hvidovre er en
del af Psykiatrisk Center Glostrup.

5.

Der er tilføjet afsnit om regionens fokus på rekruttering og
fastholdelse af personale.

Udfordringerne med rekruttering og fastholdelse fremgår af flere høringssvar, og på
baggrund heraf beskrives regionens arbejde på området.

5.

Der er tilføjet afsnit om regionens arbejde med sund planlægning.

Afsnittet er tilføjet på baggrund af de politiske drøftelser om hospitalsplanen d. 23. august 2019.

5.2

Afsnit om personlig medicin er
opdateret.

Afsnittet er opdateret, så det indeholder oplysninger om den nyeste udvikling på området.

Teknisk rettelsesblad til HOP 2025
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5.3

Afsnit om visioner for forskning
og innovation er uddybet

Ændringer er foretaget på baggrund af høringssvarene. Samarbejdet med eksterne
samarbejdspartnere er tydeliggjort.

6.3.1

Tilføjelse om, at der er undtagelse til optageområderne

Bl.a. på baggrund af høringssvarene er det
beskrevet, at der inden for nogle konkrete
funktioner er undtagelser til de gældende
optageområder, fx inden for kvinde-barn
området.

7.1

Sætning om at regionens behandling af blodsygdomme varetages af Rigshospitalet er slettet.

Området varetages af både Rigshospitalet
og Herlev og Gentofte Hospital. Der vil blive
set på den fremtidige varetagelse af funktionen i forbindelse med udarbejdelse af regionens ny kræftplan.

7.5

Afsnit om Steno Diabetes Center er uddybet.

På baggrund af høringssvar fra Steno Diabetes Center Copenhagen er afsnittet uddybet, bl.a. med supplerende oplysninger om,
hvilke patientgrupper centret skal behandle.

7.8.1

Tilføjelse om at den akutte psykiatri på Bornholm varetages af
somatisk akutmodtagelse.

Præcisering på baggrund af høringssvar.

7.8.1

Tilføjelse om at psykiatrisk center i Glostrup også varetager
retspsykiatri for hele regionen.

Præcisering.

Figur 4

Tilretning af oversigt over fordeling af funktioner på hospitalerne.

Oversigten er tilpasset, særligt i forhold til
hvilket specialiseringsniveau hospitalerne
varetager de enkelte funktioner på.
Herudover er der særligt ændret følgende:
- Øre-næse-halskirurgi og høresygdomme
er slettet under Herlev og Gentofte. Jf.
ovenfor hjemtages funktionerne til Rigshospitalet med oprettelse af Center for Hørelse og Balance.
- Hud- allergi- og kønssygdomme er slettet
under Amager og Hvidovre Hospital. Bispebjerg Hospital har fra medio 2018 ikke længere denne udefunktion.
- Enkelte laboratoriespecialer er slettet, da
funktionerne ikke fysisk er placeret på det
pågældende hospital. Ekspertisen leveres
fra de øvrige hospitaler (og ikke via udefunktioner).

Teknisk rettelsesblad til HOP 2025
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8.

Kapitlet er tilrettet.

9.1

Afsnittet er opdateret efter vedtagelse af Sundhedsaftalen.

Teknisk rettelsesblad til HOP 2025
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Oplistningen (i dots) af funktionerne under
beskrivelse af hvert enkelt hospitals profil
(afsnit 7.1-7.7) er ændret i henhold hertil.
Desuden er der lavet få ændringer under
profilerne bl.a. på baggrund af høringssvarene.
På baggrund af høringssvar fra Region Hovedstadens Akutberedskab (RHA). Kapitlet
er uddybet og præciseret i samarbejde med
RHA.
Det fremgår nu, at Sundhedsaftalen for
2019-2023 er vedtaget.
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1.
FORORD

Regionsrådet vil årligt vende tilbage til disse principper og på den baggrund tage stilling til,
om der er behov for at tilpasse hospitalsplanen, så den vedvarende lever op til forventningen om et fremtidssikret sundhedsvæsen på internationalt højt niveau og med mere tid til
patienten. Vi vil fortsat arbejde for at gøre vores sundhedsvæsen endnu bedre, og vi har nu
med en ny hospitalsplan fastlagt rammerne for en stor del af udviklingen frem til 2025.

I Region Hovedstaden driver og udvikler vi landets største sundhedsvæsen, og det forpligter.
Vi har en politisk vision i regionsrådet om at udvikle et sundhedsvæsen, der kan sikre den
bedste behandling ud fra, hvad der giver værdi for den enkelte patient. Et mere menneskeligt sundhedsvæsen med fokus på omsorg og nærvær. For vi mennesker er forskellige,
og det gælder også, når vi bliver syge eller kommer til skade. Samtidig bliver vi flere ældre,
flere der lever med kroniske sygdomme og nye behandlingsmuligheder. Det gør, at vi ikke
kommer uden om at foretage prioriteringer.

Sophie Hæstorp Andersen
Regionsrådsformand

Region Hovedstaden har en god og fremtidssikret hospitalsstruktur, som fastholdes med
Hospitalsplan 2025. Den bedste behandling og omsorg kræver dog nye moderne og tidssvarende rammer, og i disse år er vi i gang med den største investering i nyere tid. Vi bygger
nye hospitaler og ombygger de eksisterende med det enkelte menneske for øje. Vores
nye hospitaler skal være nyskabende, og sikre rammer om fremtidens behandling til gavn
for patienter, pårørende og personale. De nye hospitalsbyggerier giver os en enestående
mulighed for at indrette hospitalerne, så vi bedst muligt kan imødekomme de udfordringer
og fremtidsmuligheder, som sundhedsvæsenet står over for.
Hovedstadsregionen er et attraktivt sted at bo og leve i. Vi kan se frem til markant flere
borgere i Region Hovedstaden, der skal have tryghed for, at de kan blive behandlet, hvis
sygdom eller skade rammer. Mange nye hovedstadsborgere er børn. 22.000 flere børn i
år 2025 end i dag. De skal have den bedst mulige start på livet, så vi forebygger ulighed i
sundhed. Samtidig bliver vi flere ældre, der typisk lever med én eller flere sygdomme, eller
rammes af alvorlig sygdom, som fx demens eller kræft.
Vi vil arbejde for at nedbringe antallet af unødvendige indlæggelser, sikre mere behandling
tæt på eller i eget hjem, og sikre bedre kvalitet og sammenhæng for os borgere. Det kræver
et tættere samarbejde mellem hospitaler, praktiserende læger, kommuner og civilsamfundet. Der er i hospitalsplanen fokus på at udvikle og sikre en fornuftig balance mellem det
specialiserede og det nære sundhedsvæsen, hvor den bedste kvalitet fortsat skal sikres,
uanset hvor man bliver undersøgt og behandlet.
Tak til alle dem, der har bidraget undervejs i arbejdet med en ny hospitalsplan for Region
Hovedstaden. Hospitalsplan 2025 er udarbejdet i tæt samarbejde med blandt andet borgere
og sundhedsfaglige personer. De er kommet med uvurderlig viden og deres perspektiver
på fremtidens sundhedsvæsen, både på dialogmøder med politikere, borgere, kommunale
repræsentanter og faglige organisationer og i den efterfølgende høring af hospitalsplanen.
Vi har i en bred dialog fastlagt fire principper, der sætter en politisk retning for, hvordan
hospitalsvæsenet skal udvikle sig i de kommende år:
1
2
3
4
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2.
ET SUNDHEDSVÆSEN I UDVIKLING
Region Hovedstaden er landets største sundhedsvæsen. Udredning og behandling af
borgere i regionen foregår på syv hospitaler, otte psykiatriske centre og et børne- og ungdomspsykiatrisk center. Det sker i tæt samspil med over 1.000 praktiserende læger og 29
kommuner i hovedstadsregionen. Udover udrednings- og behandlingsopgaver varetager
regionen uddannelse af sundhedsprofessionelle samt udvikling og forskning i tæt samarbejde med universiteterne, professionshøjskolerne og erhvervslivet. Dette bidrager til, at
patienter får den bedste behandling og de bedste vilkår for et godt liv.
Regionen leverer sundhed til ca. 1,8 mio. borgere - et antal der forventes at stige i fremtiden. Der behandles flere og flere patienter, og det er en udvikling, der forventes at fortsætte. Vi lever længere, og dermed bliver vi flere, der lever med kroniske sygdomme og får
livstruende sygdomme fx hjerte- og kræftsygdomme, der ofte kræver dyr og længerevarende behandling. Samtidig kommer der nye behandlingsmuligheder og nyt teknologisk udstyr, som gør det muligt at behandle for flere sygdomme. Med stigende forventninger om
kvalitet i behandlingen og sammenhæng i forløbet er det vigtigt fortsat at have et regionalt
sundhedsvæsen, som inden for den økonomiske ramme kan leve op til disse krav.
Indførelse af værdibaseret styring i regionen skal medvirke til at leve op til kravene. Ambitionen med værdibaseret styring er at skabe mest mulig værdi for patienterne inden for
den økonomiske ramme. Det understøtter en af regionens overordnede politiske målsætninger om, at patientens situation styrer forløbet, og at det regionale sundhedsvæsen altid
skal tage udgangspunkt i det enkelte menneske, når patientens forløb tilrettelægges.

2.1 PRINCIPPER FOR HOSPITALSPLANLÆGNING I REGION HOVEDSTADEN
Hospitalsplanen udstikker en langsigtet ramme for hospitalsvæsenet i Region Hovedstaden. I Hospitalsplan 2025 fastholdes den overordnede hospitalsstruktur og opgavefordeling mellem hospitalerne. Planen bygger videre på grundelementerne i de foregående
hospitalsplaner og har fokus på at leve op til de krav og forventninger til sundhedsvæsenet, som stilles af regionens borgere, deres pårørende og de sundhedsprofessionelle.

Med principperne er ambitionen, at patienter skal modtage en behandling af høj faglig
kvalitet. Behandlingen skal være sammenhængende og samtidig ske så tæt på borgerens
bopæl som muligt - under hensyntagen til, at der skal opnås mest mulig sundhed for pengene. Selvom de fire principper er prioriterede, er de tæt koblet og indbyrdes forbundne.
Når principperne er benyttet som grundlag for at vurdere, om der skal foretages ændringer
i strukturen, er det sket under hensyntagen til lokale forhold, fx borgernes afstand til nærmeste behandlingstilbud.
Nedenfor er principperne for hospitalsplanlægningen i regionen beskrevet. Udover de fire
principper, er 'lighed i sundhed' også et grundlæggende princip, der vægtes højt og går på
tværs af de øvrige principper. Alle borgere uanset baggrund og ressourcer skal tilbydes den
behandling, som de har behov for. Udsatte borgere tilbydes derfor differentierede og særligt
målrettede indsatser, som sikrer, at der opnås det bedst mulige resultat af behandlingen.

1. KVALITET
Borgere, som benytter hospitalerne i Region Hovedstaden, skal modtage
behandling på internationalt niveau. Derfor skal hospitalsplanen først og fremmest
understøtte en fortsat høj kvalitet i patientbehandlingen. Det skal sikres, at faglig
kvalitet vægtes højest, uanset hvor i forløbet borgerne møder sundhedsvæsenet
- og om det er i behandlingen af almindeligt forekommende sygdomme eller højt
specialiseret behandling. Høj kvalitet i behandlingen forudsætter udredning og
behandling til tiden, og at patientrettigheder overholdes.
Der er dokumentation for sammenhængen mellem kvalitet, erfaring og volumen,
både på afdelings- og hospitalsniveau samt i forhold til den enkelte medarbejder.
Et tilstrækkeligt patientvolumen er væsentligt for at sikre erfaring og kvalitet
i behandlingen. Derfor skal hospitaler og afdelinger have en vis størrelse og
patientvolumen, og behandlinger skal ud fra et kvalitetshensyn ikke varetages
flere steder, end der er behov for.

2. SAMMENHÆNGENDE PATIENTFORLØB
Med Hospitalsplan 2025 foretages en række ændringer i organiseringen på hospitalerne,
der er nærmere beskrevet i kapitel 3. Ændringerne har afsæt i anbefalinger fra hospitalerne
og regionens sundhedsfaglige råd. De gennemføres ud fra en samlet betragtning om at
give patienterne den bedst mulige oplevelse i mødet med sundhedsvæsenet. Samtidig
understøtter ændringerne den fortsatte udvikling af stærke faglige miljøer, der er et fundament for fortsat høj kvalitet, uddannelse, udvikling og forskning.
Ændringerne er foretaget med udgangspunkt i fire politisk vedtagne principper for hospitalsplanen, der er drøftet på dialogmøder med blandt andet politikere, borgere, kommuner
og faglige organisationer. Principperne er prioriteret i følgende rækkefølge:
1
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3
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Principperne sætter retning for, hvordan det regionale hospitalsvæsen skal udvikle sig de
kommende år.
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Region Hovedstadens borgere skal opleve gode og sammenhængende patientforløb, som er kendetegnet ved, at det er patientens situation, der styrer forløbet.
Patienter og pårørende giver udtryk for, at det kan være svært at finde rundt i det
komplekse sundhedssystem. Derfor skal behandlingen være organiseret, så det
understøtter sammenhængende forløb uden unødvendige overgange mellem
afdelinger, centre og hospitaler. Når det af kvalitetshensyn er nødvendigt med
overgange undervejs i forløbet, fx ved specialiseret behandling, skal der sikres
koordination og sammenhæng mellem behandlingstilbuddene.
Sammenhængende patientforløb har tæt kobling til patientoplevet kvalitet i
behandlingen. Undersøgelser viser, at skift mellem hospitaler, behandlere og
sektorer giver større risiko for forsinkelser og fejl i behandlingen. Som patient skal
man kunne føle sig tryg i overgange, og når der er brug for en samtidig indsats
fra flere sektorer. Hospitalsplanen skal være med til at sikre sammenhængende
forløb, både på hospitalet samt i kontakten med kommunen og den praktiserende
læge. Det er derfor afgørende, at samarbejdet på tværs af hospitaler og sektorer
fortsætter og videreudvikles.

HOSPITALSPLAN 2025
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3. NÆRHED
Behandlingen har i en årrække bevæget sig i retning af mere specialisering og centralisering. For samtidig at sikre nærhed og tryghed for den enkelte borger er det
vigtigt, at udvalgte behandlinger udføres så tæt på borgerne som muligt.
Region Hovedstaden er opdelt i fire planområder, der sikrer, at borgerne kan få
behandlet størstedelen af de almindeligt forekommende sygdomme i nærheden
af deres bopæl uden unødvendige overflytninger til andre hospitaler/psykiatriske
centre. Af kvalitetshensyn udføres den specialiserede behandling ikke i alle planområder, hvorfor nærhed især prioriteres for sygdomme med stort patientvolumen
samt for borgere med fx kroniske sygdomme og den ældre medicinske patient,
som har mange årlige hospitalsbesøg.
Ud over den geografiske nærhed til regionens hospitaler kan nærhed også imødekommes ved etablering af fx udgående funktioner, hvor borgerne behandles i eget
hjem, gennem digitale løsninger eller i borgernære sundhedshuse, hvor udvalgte
ydelser kan varetages i samarbejde mellem hospitaler, praktiserende læger og
kommuner.

Nye og tidssvarende rammer
Med Hospitalsplan 2020 blev den overordnede hospitalsstruktur i Region Hovedstaden
fastlagt. Der er i regionen følgende hospitaler: Rigshospitalet som landets højest specialerede hospital, fire store akuthospitaler, Bornholms Hospital med geografisk særstatus og ét
samlet Region Hovedstadens Psykiatri. I kapitel 7 er hospitalsstrukturen nærmere beskrevet.
I år 2025 vil nye hospitalsbyggerier og renoverede hospitaler være ibrugtaget. Det vil give
nye og moderne rammer til patienter, pårørende og personale, der skal sikre rammerne for
fremtidens regionale sundhedsvæsen. En væsentlig ændring frem til 2025 er etableringen
af nye akutafdelinger på akuthospitalerne. Det betyder, at borgere med behov for akut behandling får én indgang til hospitalet. Hospitalsplanen skal understøtte en optimal brug af
nybyggerierne. Tidshorisonten for ibrugtagelse af de nye byggerier gennemgås i kapitel 4.
Et mere menneskeligt sundhedsvæsen
Den ny hospitalsplan sikrer rammerne for, at behandlingen tager udgangspunkt i den
enkelte patient og målrettes efter patientens behov og forudsætninger. Et vigtigt element
er at skabe sammenhæng i behandlingen, hvilket blandt andet kræver en tæt koordination
og samarbejde på tværs af hospitaler og relevante samarbejdspartnere. Borgerne vil også
fremover have brug for hospitalernes ekspertise, men i nogle situationer og for nogle patientgrupper vil mere nærhed i behandlingen skabe større værdi. Frem mod 2025 arbejder
Region Hovedstaden for at sikre endnu større sammenhæng og nærhed i behandlingen,
hvilket er beskrevet i kapitel 9.

4. EFFEKTIVITET
Hospitalsplanen skal bidrage til en fortsat effektiv drift, så der kan opnås mest
mulig sundhed for pengene. Regionen står overfor en demografisk udvikling med
flere ældre borgere. Samtidig udvikles flere behandlingsmuligheder og der er
stigende forventninger og krav til sundhedsvæsenet. Det nødvendiggør en optimal
udnyttelse af ressourcerne, hvor behandlingen er omkostningseffektiv.
Ressourcemæssige besparelser kan fx opnås ved at samle afdelinger og funktioner på færre matrikler. De nye hospitalsbyggerier er med til at sikre bedre logistik og arbejdsgange og dermed en fortsat høj produktivitet og en effektiv drift.
Fremadrettet er der også fokus på at omlægge flere indlæggelser til ambulante
besøg, samt at flere hospitalsydelser skal varetages af praktiserende læger eller
af kommuner. For patienterne vil der være fordele ved denne omlægning, fx færre
unødvendige indlæggelser og mere nærhed i behandlingen.
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3.
NYT I HOSPITALSPLANEN

3.1 STATUS FOR HOSPITALSPLAN 2020 OG ÅRLIGE JUSTERINGER
Indeværende hospitalsplan afløser Hospitalsplan 2020, der blev vedtaget af regionsrådet
i 2015. Formålet med ændringerne i Hospitalsplan 2020 var samlet set at understøtte, at
regionen fortsat kunne levere behandling af høj faglig kvalitet og sammenhæng i patientforløb. Det betød, at opgavefordelingen mellem hospitalerne blev tilpasset, blandt andet for
at understøtte mulighederne for effektiviseringer i årene frem.

Formålet med hospitalsplanerne for Region Hovedstaden har været at give en langsigtet
ramme for udviklingen af det regionale sundhedsvæsen. Hvert år tager regionsrådet stilling
til, om det er nødvendigt at ændre i den gældende hospitalsplan, så den lever op til de krav
og forventninger, der blandt andet stilles af patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle.
I forbindelse med den årlige revision af hospitalsplanen vurderes det, om der er faglige eller
økonomiske årsager til at ændre i organiseringen af hospitalerne.

Store dele af hospitalsplanen er blevet gennemført, men en fuld realisering af planen afventer nye hospitalsbyggerier, der ibrugtages i de kommende år. Først når byggerierne står
færdige, kan den fulde effekt af nye akutafdelinger opnås.
Nedenfor er en status over de ændringer, som er gennemført på baggrund af Hospitalsplan
2020:

De første hospitalsplaner fra 2007 satte retningen for den omstilling og udvikling, der er
sket siden dannelsen af regionen. Her blev grundstenene for hospitalsstrukturen og opgavefordelingen mellem hospitalerne lagt. Regionen blev endvidere inddelt i fire planområder,
der fortsat udgør grundlaget for bæredygtige akuthospitaler og psykiatriske centre.

•

Kvinde-barn sygdomme
Optageområder for kvinde-barn sygdomme (fødsler, kvindesygdomme og børne- og
ungesygdomme) er primo 2017 ensrettet.

•

Brystkirurgi
Regionens to brystkirurgiske afdelinger er medio 2017 fusioneret med én afdelingsledelse. Afdelingen er forankret på Herlev og Gentofte Hospital med udefunktion på
Rigshospitalet. Der vil endvidere ske en fysisk sammenlægning af brystkirurgien, jf.
afsnit 3.2.

•

Led- og knoglekirurgi
Den kirurgiske behandling af led og knogler på Frederiksberg-matriklen er lukket i 2016.
Behandling af borgere i planområde Byen er nu samlet på Bispebjerg Hospital og på
Herlev og Gentofte Hospital.

•

Urinvejskirurgi
Den urologiske afdeling på Frederiksberg-matriklen er i 2016 administrativt og fysisk
flyttet til Herlev og Gentofte Hospital. Den urologiske aktivitet i regionen varetages nu
af Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital.

•

Gigt, bindevævs- og rygsygdomme
De fire afdelinger for gigt, bindevævs- og rygsygdomme blev primo 2016 organisatorisk
samlet til én afdeling; Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme. Klinikken har
primært tilhørsforhold på Rigshospitalet.

•

Psykiatri
Psykiatrisk Center København og Psykiatrisk Center Frederiksberg er primo 2017 organisatorisk sammenlagt til ét center; Psykiatrisk Center København. For oplysninger om
en fysisk samling af centret henvises til afsnit 3.2.

Som det ses på nedenstående tidslinje, er der ca. hver 4. år blevet vedtaget en ny hospitalsplan for regionen.

HOSPITALSPLAN 2007
PSYKIATRIPLAN 2007
I 2007 vedtog regionsrådet
den første hospitalsplan og
den første psykiatriplan

2007

REVISION AF HOSPITALS- OG
PSYKIATRIPLAN 2020
I 2014 vedtog regionsrådet en
række ændringer af Hospitalsog Psykiatriplan 2020

2011

2014

HOSPITALS- OG
PSYKIATRIPLAN 2020
I 2011 vedtog regionsrådet den
anden hospitals- og psykiatriplan.
Den bygger videre på de grundsten,
som blev lagt med planerne fra 2007

NY HOSPITALSPLAN 2025
I 2019 vedtog regionsrådet
en ny Hospitalsplan 2025

2015
HOSPITALSPLAN 2020
I 2015 vedtog regionsrådet en
revideret hospitaltplan, der blev
navngivet Hospitalsplan 2020

De overordnede linjer i de første hospitalsplaner blev videreført med Hospitals- og Psykiatriplan 2020 fra 2011 og senere med Hospitalsplan 2020 fra 2015. Der har i planerne
været et vedvarende fokus på at sikre et regionalt sundhedsvæsen, der er kendetegnet af
udvikling, høj faglig kvalitet i behandlingen samt stærke og toneangivende faglige miljøer.
Med hospitalsplanerne er der sket en række større ændringer i regionens hospitalsstruktur.
Fx er nær- og områdehospitalerne blevet fusioneret til fire store akuthospitaler, der kan
behandle de almindeligt forekommende sygdomme i nærheden af borgeren. Der bygges nye
akutafdelinger, der bliver akuthospitalernes samlede indgang for borgere med akut sygdom.
Der er løbende ændret i organiseringen af behandlingstilbud til borgerne, fx sammenlægning af hospitalsafdelinger og psykiatriske funktioner med henblik på at styrke den faglige
kvalitet i behandlingen og at give et bedre grundlag for forskning og udvikling. Samtidig
er der af hensyn til nærhed i behandlingen etableret fx udgående hospitalsfunktioner og
sundhedshuse tæt på borgerne.
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2019

Psykiatrisk Center Glostrup og Psykiatrisk Center Hvidovre er organisatorisk sammenlagt primo 2016.
Det er i Hospitalsplan 2020 endvidere vedtaget, at specialiseret håndkirurgi fra hele
regionen samles på Herlev og Gentofte Hospital. Det er efterfølgende i 2016 besluttet at
bibeholde den eksisterende organisering, så funktionen fortsat varetages på Rigshospitalet, Nordsjællands Hospital og Herlev og Gentofte Hospital. Dette skyldes, at størstedelen
af den specialiserede behandling af lægefaglige grunde kræver samarbejde med andre
funktioner, som fysisk ligger på Rigshospitalet.

HOSPITALSPLAN 2025
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Med afsæt i beslutninger i Hospitalsplan 2020 er der endvidere set nærmere på følgende
områder:
•

Hud-, allergi- og kønssygdomme
Der er udarbejdet en analyse af organiseringen af området for hud-, allergi- og kønssygdomme. I analysen er forskellige modeller for organisering af området belyst, og det er i forbindelse med Hospitalsplan 2025 vurderet, at der ikke på nuværende tidspunkt er tungtvejende faglige grunde til at ændre den nuværende organisering. Der skal derfor fortsat være to
afdelinger for hud- og kønssygdomme på henholdsvis Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
og Herlev og Gentofte Hospital, som fortsat bør styrke samarbejdet om patienterne.

•

Medicinske afdelinger
Der er i 2016 udarbejdet et oplæg om den samlede kapacitet på det medicinske
område og sammenhængen til indsatser i kommuner og praktiserende læger. Der er
vedtaget en række målsætninger og løsninger for at forbedre den samlede kapacitet
og nedbringe overbelægning på det medicinske område. Fx arbejdes på at sikre en
tæt kobling mellem de medicinske funktioner og modtagelsen af medicinske patienter
i akutafdelinger samt indsatser for at rekruttere og fastholde personale. Der er vedvarende fokus på at nedbringe overbelægningen.

•

Kræftbehandling
Med henblik på at sikre kvaliteten i udredning, behandling og senfølger på kræftområdet igangsættes en analyse og udarbejdes en ny regional plan for kræftområdet i
Region Hovedstaden, jf. afsnit 3.2.

•

Oprettelse af Steno Diabetes Center Copenhagen
Steno Diabetes Center Copenhagen blev oprettet primo 2017, og vil være beliggende
på Herlev Hospitals matrikel, når det nye diabetes center er klar til ibrugtagning. Centret
varetager behandling, forskning, forebyggelse af diabetes og uddannelse af sundhedspersonale inden for diabetes. Der henvises til afsnit 7.5 for nærmere oplysninger om
centrets profil.

•

Oprettelse af Center for Hørelse og Balance
Center for Hørelse og Balance oprettes på Rigshospitalet, når nybyggeriet på Rigshospitalet forventes at være klar til ibrugtagning medio 2020. Centret skal varetage
behandlingen af regionens borgere med komplicerede høresygdomme. Med oprettelse
af centret forbedres behandlingstilbuddet inden for høretab og balanceproblemer, og
forskningen på området styrkes til gavn for patienterne. Som følge heraf og i takt med
udbygningen af centret hjemtages Rigshospitalets udefunktioner på Herlev og Gentofte Hospital inden for komplekse høresygdomme. Ved ibrugtagning af Nordfløjen på
Rigshospitalet vil hospitalets udefunktion inden for øre-næse-halskirurgi på Gentoftematriklen ligeledes blive samlet på Rigshospitalet.

For nærmere oplysning om baggrund for ændringer, der blev besluttet i Hospitalsplan
2020, henvises til www.regionh.dk/hospitalsplan
Udover de organisatoriske ændringer besluttet med Hospitalsplan 2020 er hospitalsstrukturen også løbende blevet tilpasset. Der er blandt andet givet et løft på følgende områder:
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•

Oprettelse af Center for Kønsidentitetsforhold
Der er primo 2019 oprettet et Center for Kønsidentitetsforhold. Centret er forankret i
somatikken på Rigshospitalet. Etablering af et center for kønsidentitet er med til at give
transkønnede borgere forbedrede og individualiserede udrednings- og behandlingstilbud og skaber ny viden om langtidskonsekvenserne af behandlingen.

•

Oprettelse af Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse blev oprettet primo 2018. Forskningscentret hører under Bispebjerg Hospital og er en fusion af Afdeling for Klinisk Epidemiologi
og Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Centret arbejder med forebyggelse
og sundhedsfremme, og formålet med centret er blandt andet at udføre forskning i
sygdomsårsager og forekomst af sygdom, optimeringer af behandlinger samt modeller
for implementering.

•

Oprettelse af Center for Komplekse Symptomer
Center for Komplekse Symptomer er oprettet ultimo 2018 og er beliggende under
Socialmedicinsk Center på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Centret skal varetage
udredning og behandling af patienter med svære fysiske symptomer, som ikke har
anden påviselig fysisk eller psykisk sygdom. Centret skal sikre bedre behandling og
afklaring af symptomer for de patienter, som tidligere har været tilknyttet forskellige
hospitalsafdelinger.

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019 HOSPITALSPLAN 2025
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Regionsrådet besluttede i april 2018, at der skulle oprettes fire in-house fødeklinikker.
Der blev afsat 12 mio. kr. i ekstra årlig driftsudgift til in-house klinikkerne og 1,2 mio. kr.
til etablering.

Med Hospitalsplan 2025 videreføres de overordnede linjer i de tidligere hospitalsplaner.
Formålet med hospitalsplanen er at sikre, at regionens borgere også fremover modtager en
behandling af højeste kvalitet. Desuden skal der være sammenhæng i patientforløbene og
nærhed til behandlingen, under hensyntagen til at der skabes mest mulig sundhed for regionens borgere. Som det fremgår af nedenstående, skal ændringerne primært være med til at
sikre fortsat høj kvalitet og mere sammenhængende patientforløb i hospitalsvæsenet.

Etablering af regional hjemmefødselsordning
Regionsrådet besluttede i april 2018, at der i løbet af 2019 etableres en fælles regional
hjemmefødselsordning, der erstatter, at hvert fødested håndterer hjemmefødsler i eget
opgaveområde. Der har gennem årene været en stigning i antallet af hjemmefødsler, og
formålet med hjemmefødselsordningen er at sikre en god og ensartet kvalitet i hjemmefødslerne, hvor de jordemødre, der indgår i ordningen, har særlig interesse og erfaring
med hjemmefødsler. Med en regional hjemmefødselsordning sikres et særskilt vagtberedskab til hjemmefødsler, så jordemødre ikke skal forlade fødegangen for at betjene en
hjemmefødende. Den regionale hjemmefødselsordning opstartes i september 2019.

Hospitalsplanen fastlægger fordelingen af funktioner på tværs af hospitalerne. Det skal
godkendes af regionsrådet, såfremt funktioner flyttes på tværs af hospitalerne i regionen.
Efter hospitalerne blev fusioneret i forbindelse med Hospitalsplan 2020, er hospitalernes
funktioner beskrevet samlet i de tilfælde, hvor hospitalerne er beliggende på flere matrikler,
jf. kapitel 7. Dette videreføres i Hospitalsplan 2025, og i modsætning til tidligere gælder dette
også for organisatoriske ændringer i denne hospitalsplan. Hermed sikres hospitalsdirektionerne råderum og fleksibilitet til at disponere på tværs af hospitalets matrikler for at sikre
den bedst mulige varetagelse af funktionerne og en optimal anvendelse af ressourcerne. Den
fysiske placering af specialiserede funktioner er fastlagt i Sundhedsstyrelsens specialeplan.

Der er afsat 7 mio. kr. årligt til drift af den regionale hjemmefødselsordning.

Oprettelse af Center for Reproduktion
Det er ultimo 2018 besluttet at etablere et murstensløst Center for Reproduktion i
Region Hovedstaden. Formålet med centret er at styrke fertilitetsområdet, således at
kvaliteten af behandlingen øges. Centret skal over tid udvide og udvikle samarbejdet
om behandling, uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling til gavn for kvinder og par
på fertilitetsområdet.

Når der foretages væsentlige ændringer i opgavevaretagelsen mellem et hospitals matrikler,
som fx har betydning for hvor borgerne behandles, orienteres regionsrådet i god tid herom.
Nogle af ændringerne forudsætter anlægs- og driftsmidler, som skal tilvejebringes, inden
ændringen kan implementeres. Det betyder, at der for nogle ændringer vil være en længere
tidshorisont, inden de kan implementeres.
Ændringer med Hospitalsplan 2025
• Styrkelse af kvinde-barn området
Oprettelse af Kvinde-Barn-Center på Bispebjerg Hospital
Der oprettes et nyt Kvinde-Barn-Center på Bispebjerg Hospital, der skal skabe plads
til et forventet stigende antal fødsler i de kommende år. Oprettelsen sker i forbindelse
med ibrugtagning af Nyt Hospital Bispebjerg.
Centret vil få plads til ca. 3.500 fødsler om året og vil komme til at bestå af en fødeafdeling, en børne- og ungeafdeling inkl. afsnit for behandling af nyfødte samt en funktion
for kvindesygdomme. Med etablering af centret kan Bispebjerg Hospital – i lighed med
regionens ørige akuthospitaler – behandle for kvinde- samt børne- og ungesygdomme,
og herved tilbyde patienter der bor i hospitalets optageområde gode, sammenhængende akutte patientforløb på Bispebjerg Hospital. Hermed sikres ensartethed på
tværs af akuthospitalerne.
Etablering af et ekstra kvinde-barn center i regionen blev besluttet af regionsrådet i
september 2018. Det estimeres, at driften af et ekstra kvinde-barn center medfører
årlige merudgifter svarende til 45-50 mio. kr.

Oprettelse af fødeklinikker
Med henblik på at imødekomme borgernes ønske om mere differentierede fødetilbud
oprettes i 2019 skærmede in-house fødeklinikker for forventede normale fødsler på
regionens fire store fødesteder.
In-house fødeklinikkerne har til formål at imødekomme mange nybagte familiers ønske
om en mindre hospitaliseret fødeoplevelse, hvor der samtidig sikres bedst mulig
patientsikkerhed ved, at fødeklinikken ligger på hospitalet, hvor der ved behov for akut
hjælp kan tilkaldes speciallæge, eller den fødende kan flyttes til fødegang.
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•

Varetagelse af brystkirurgi inkl. mammaradiologi samles på Herlev og Gentofte
Hospital, Gentofte-matriklen
Det blev i Hospitalsplan 2020 besluttet at samle brystkirurgi inklusiv mammaradiologi
(røntgenundersøgelse af brystet) og ledelsen af mammografiscreeningsprogrammet på
Herlev og Gentofte Hospital, Herlev-matriklen. Beslutningen indebar, at de to brystkirurgiske afdelinger på henholdsvis Rigshospitalet samt Herlev og Gentofte Hospital fysisk og
ledelsesmæssigt skulle sammenlægges. Baggrunden for sammenlægningen var at skabe
én af Nordeuropas største brystkirurgiske afdelinger, som kunne blive toneangivende
inden for udvikling, forskning og uddannelse på det brystkirurgiske område. En samling
af de to brystkirurgiske afdelinger kan bidrage til, at alle regionens borgere opnår ensartet
udredning og behandling af høj kvalitet. En samling af brystkræftbehandlingen kan endvidere være med til at sikre bedre overholdelse af forløbstiderne på kræftområdet.
De to brystkirurgiske afdelinger blev fusioneret med én afdelingsledelse i juni 2017, og
Afdeling for Brystkirurgi er forankret på Herlev og Gentofte Hospital med udefunktion
på Rigshospitalet.
Med Hospitalsplan 2025 sammenlægges brystkirurgien inklusiv mammaradiologi og
ledelsen af mammografiscreeningsprogrammet fysisk på Herlev og Gentofte Hospital,
Gentofte-matriklen. Der oprettes desuden en patologifunktion på Gentofte-matriklen
som udefunktion til patologiafdelingen på Herlev-matriklen. Placeringen på Gentoftematriklen vil sikre en optimal udnyttelse af hospitalets samlede operationskapacitet på
to matrikler, og sammenlægningen understøtter beslutningen om, at Gentofte-matriklen skal være regionens udviklingshospital for planlagt kirurgi.
For nogle patienter med brystkræft foregår behandlingen i tæt fagligt samarbejde mellem bryst- og plastikkirurger, og det vil i disse tilfælde være nødvendigt, at plastikkirurger fra Herlev-matriklen deltager ved operationer på Gentofte-matriklen. For at sikre de
bedste betingelser for bryst- og plastikkirurgien, optimere udnyttelsen af operationskapaciteten og sikre en fortsat effektiv drift ved fælles sengefunktioner, flyttes Afdeling
for Plastikkirurgi ligeledes til Gentofte-matriklen, efter brystkirurgien er samlet her, og
når de fysiske rammer muliggør det.

HOSPITALSPLAN 2025
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En sammenlægning af brystkirurgien inkl. mammaradiologi indebærer en etableringsudgift på 63 mio. kr. og en årlig driftsbesparelse på 5 mio. kr. En efterfølgende flytning
af plastikkirurgien indebærer en etableringsudgift på 32 mio. kr. Indtil plastikkirurgien
flyttes til Gentofte-matriklen, vil der være øgede driftsudgifter til ekstra vagtlag, idet der
i dag er fælles vagtlag for bryst- og plastikkirurgi på Herlev-matriklen. Den fulde driftsbesparelse på 5 mio. kr. kan således først indfries, når også plastikkirurgien er flyttet.
•

Samling af funktioner i Børne- og Ungdomspsykiatri samt Psykiatri
Samling af senge i børne- og ungdomspsykiatrien
Børne- og ungdomspsykiatriske senge samles på matriklen i Glostrup, hvilket indebærer,
at de eksisterende sengepladser på matriklen i Bispebjerg flyttes. Herudover vil ambulatorier på Vibeholmsvej (Brøndbyvester) samt enkelte specialambulatorier relateret til
sengeafdelingen blive samlet på Glostrup-matriklen. Sammenlægningen indebærer, at
der skal skabes nye fysiske rammer for børne- og ungdomspsykiatrien i Glostrup. Alle tre
hovedmatrikler – Glostrup, Hillerød og Bispebjerg – vil have ambulante funktioner.
Formålet med samlingen er at sikre bedre sammenhæng i forløbene, særligt mellem akutmodtagelse for børne- og ungdomspsykiatri, som ligeledes er beliggende i Glostrup, og
de øvrige sengeafsnit. Vurderingen er, at det vil give den bedst mulige kvalitet. Samtidig vil
en samling sikre, at sengefunktionen har en bedre størrelse i forhold til at sikre en effektiv
drift. En samling i det nye byggeri vil skabe gode rammer for indlæggelse af børn og unge
med psykiatriske problemstillinger og åbne nye muligheder for at gennemføre aktiviteter, der relaterer sig til patienternes unikke recovery-proces. For indlagte patienter vil der
blandt andet være nye patientstuer med bedre plads til forældre, der er indlagt sammen
med deres barn, fælles opholdsrum og bedre udearealer med mulighed for aktiviteter.
Den nye bygning vil samle ressourcer og understøtte den faglige udvikling.
En samling af senge og enkelte ambulatorier i børne- og ungepsykiatrien indebærer
etableringsudgifter ved et nybyggeri i Glostrup på ca. 725 mio. kr. og en driftsbesparelse på ca. 3 mio. kr. årligt. Finansiering af etableringsudgifter kan eventuelt tilvejebringes som led i offentlig-privat partnerskab om bygningens opførelse og bygningsdrift.
Supplerende vil der blive søgt donation fra fonde.

•

En samling af funktioner inden for voksenpsykiatri på Frederiksberg-matriklen på Ny
Psykiatri Bispebjerg vil kunne indplaceres mest hensigtsmæssigt i forbindelse med
lokaler, der i dag anvendes til senge i børne- og ungdomspsykiatrien, hvis disse kan
frigøres som led i den foreslåede samling af senge i børne- og ungdomspsykiatrien i
Glostrup. I givet fald kan der på det nuværende grundlag forventes etableringsudgifter
ved en tilbygning til de pågældende lokaler på ca. 200-250 mio. kr. og en driftsbesparelse på ca. 2 mio. kr. årligt.
•

I de senere år opleves en ændring, hvor flere patienter har et højere pleje- og behandlingsbehov, end de tilbud der findes på patienthotellerne. Det har på den baggrund
ikke været muligt at sikre en tilstrækkelig høj udnyttelse af patienthotellerne. Denne
udvikling forventes at fortsætte, og med lukning af patienthotellerne kan der opnås en
bedre udnyttelse af ressourcerne til gavn for patienterne.
Driftsbesparelserne ved nedlæggelse af patienthotellerne er håndteret i aftalerne om
regionens budget.
Fokusområder i Hospitalsplan 2025
Herudover er der funktioner, som skal fremmes med Hospitalsplan 2025, samt funktioner
og områder som der skal arbejdes videre med og undersøges nærmere, inden der eventuelt ændres i den nuværende organisering.
•

Samling af funktioner i voksenpsykiatrien
Psykiatrisk Center København samles på Ny Psykiatri Bispebjerg, bortset fra ambulante
funktioner, som ligger i de enkelte bydele. Hermed samles de funktioner, som ligger på
Rigshospitalet samt Bispebjerg-, Gentofte- og Frederiksberg-matriklerne. Med Hospitalsplan 2020 blev det besluttet organisatorisk at sammenlægge Psykiatrisk Center
Frederiksberg og Psykiatrisk Center København. Ændringen i Hospitalsplan 2025 indebærer, at også funktionerne på Frederiksberg-matriklen flyttes. Hermed vil alle centrets
sengepladser blive samlet på én matrikel. Samtidig flyttes de ambulante funktioner
på Frederiksberg-matriklen, mens øvrige ambulante funktioner fastholdes. Samlingen
indebærer, at byggeriet af Ny Psykiatri Bispebjerg udvides.
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Regional kræftplan
Der udarbejdes en regional kræftplan for Region Hovedstaden, som skal understøtte
en fortsat høj kvalitet i kræftbehandlingen og gode sammenhængende patientforløb.
Der forventes en øget subspecialisering på kræftområdet. Dette kræver, at kompetencer og viden samles med henblik på at have de nødvendige kompetencer samt et
tilstrækkeligt patientgrundlag. Der vil derfor på sigt være behov for et endnu tættere
samarbejde i regionen.
Kræftplanen skal indeholde en analyse og kortlægning af patientforløbene på kræftområdet. Som en del heraf skal der ses på regionens samlede kræfttilbud, herunder også
diagnostik, senfølger samt behandlingen af blodsygdomme. Kræftplanen skal komme
med anbefalinger til den fremtidige varetagelse og organisering af kræftområdet, herunder om der er tilstrækkelig kapacitet.

•
Psykiatrisk akutmodtagelse vil også være beliggende på Ny Psykiatri Bispebjerg. En
stor del af patienterne indlægges via akutmodtagelsen, og en samling sikrer dermed
en bedre sammenhæng mellem sengepladserne og akutfunktionen. Behovet for en
samling øges, når de somatiske hospitalsfunktioner fraflytter Frederiksberg-matriklen i
forbindelse med ibrugtagning af Nyt Hospital Bispebjerg. Det vil betyde, at fx somatisk
tilsyn og eventuel anæstesiassistance skal leveres fra Bispebjerg-matriklen. Hermed
opnås en bedre sammenhæng mellem psykiatrien og somatikken. En samling af funktionerne vil sikre mere sammenhængende patientforløb uden overflytninger mellem
matrikler samt mere effektiv drift og dermed bedre ressourceudnyttelse.

Nedlæggelse af patienthoteller på akuthospitalerne
Som konsekvens af tidligere beslutninger, blandt andet i aftaler om regionens budget,
vil der ikke være patienthoteller i tilknytning til akuthospitalerne. Patienthotellet på
Herlev og Gentofte Hospital nedlægges i 2019. På Rigshospitalet vil der fortsat være
patienthotel fortrinsvis til gavn for patienter fra øvrige dele af landet, der modtager
specialiseret behandling på Rigshospitalet.

Ensartet tilbud på alle akutafdelinger
Behandling af infektionssygdomme varetages på alle akuthospitaler. Der er dog behov
for at styrke den infektionsmedicinske funktion på Bispebjerg Hospital i samarbejde med
Rigshospitalet. Infektionstilstande udgør en væsentlig del af alle akutte indlæggelser, og
en øget infektionsmedicinsk tilstedeværelse vil bidrage til at sikre triagering (sundhedsfaglig vurdering af hvor akut en patients tilstand er) og visitering på højt fagligt grundlag.
På alle regionens akuthospitaler, undtagen Amager og Hvidovre Hospital, er der afdelinger, der kan behandle for hjerne- og nervesygdomme. For at sikre bedre og hurtigere tilsyn af patienter med symptomer på disse sygdomme på Amager og Hvidovre Hospital,
styrkes den eksisterende tilsynsfunktion fra Rigshospitalet. Dette skal medvirke til at
sikre en mere effektiv vurdering og overflytning af patienter til afdelinger, der behandler
for hjerne- og nervesygdomme.

HOSPITALSPLAN 2025
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•

Flytning af behandling af høresygdomme til Rigshospitalet
Der vil blive set nærmere på, om Rigshospitalets behandling af patienter med høresygdomme skal samles på Rigshospitalet. På Bispebjerg Hospital varetages behandling for
høresygdomme som en udefunktion fra Rigshospitalet, og med en eventuel flytning af
høresygdomme kan der frigøres plads på Bispebjerg Hospital.

•

Kapaciteten på Nyt Nordsjællands Hospital og udnyttelse af den samlede sengekapacitet i regionen
Regionens fremskrivninger af hospitalsaktivitet viser, at der samlet set er tilstrækkelig
antal senge på regionens hospitaler til at rumme den forventede aktivitetsudvikling
frem til 2025, jf. afsnit 5.1.
Der forventes en aldrende befolkning især i planområde Nord, der indebærer, at der
bliver flere ældre borgere med fx kroniske sygdomme, som typisk har større behov
for hospitalsbehandling. Når Nyt Hospital Nordsjælland ibrugtages, vil der være den
samme kapacitet til rådighed som på det eksisterende hospital. På den baggrund vil
behovet for sengepladser blive fulgt tæt med henblik på at sikre, at den fremtidige
hospitalsaktivitet kan rummes på Nyt Hospital Nordsjælland.

•	Sammenhæng mellem retspsykiatriske funktioner
Forud for ibrugtagningen af Ny Retspsykiatri Sct. Hans er der behov for at se på sammensætningen af den samlede specialiserede retspsykiatriske sengekapacitet, herunder
antallet af intensive og åbne sengepladser. Formålet er at sikre en sammenhængende
indsats og gode fysiske forhold for de retspsykiatriske patienter, der i dag indlægges på
regionsfunktionerne på Psykiatrisk Center Sct. Hans og Psykiatrisk Center Glostrup.
Der henvises til afsnit 7.9 for en oversigt over den fremtidige opgavefordeling mellem
hospitalerne.
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4.
FREMTIDENS HOSPITALER
4.1 NYE OG MODERNE RAMMER
Investeringer i hospitalsstrukturen og nye fysiske rammer tager afsæt i et nationalt behov for
en øget specialisering, hvor behandlinger samles på færre hospitaler. Hensigten er at øge den
faglige kvalitet og udnytte ressourcerne bedst muligt. En central del af at bygge nye hospitaler er at etablere nye akutafdelinger, der bygges på alle fire akuthospitaler i regionen. Akutafdelingerne er placeret centralt på hospitalerne, og patienten med akut behandlingsbehov får
dermed én indgang til hospitalerne. Hovedparten af patienterne vil blive udredt i akutafdelingen og udskrevet derfra eller fortsætte i et ambulant udredningsforløb.
Implementering af tidligere hospitalsplaner har medført en samling af funktioner og etablering af større behandlingsenheder i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Hospitalsstrukturen i regionen er således løbende blevet forberedt til de kommende
hospitalsbyggerier, inden de ibrugtages, jf. kapitel 7.
De nye hospitalsbyggerier skal gøre det muligt at tilbyde den bedste behandling, service
og kvalitet for patienterne. Dette understøttes af det strategiske indsatsområde ’Fremtidens Hospital’, der har fokus på at sikre optimal udnyttelse af de nye hospitalsbyggerier.

Fleksible hospitaler
Fleksibilitet i byggeriet skal sikre, at det er let at ændre i indretning, udbygge eller mindske
funktioner afhængig af fremtidens behov for behandling og pleje. Der bygges til fremtiden,
og behandling og logistik skal i nogle tilfælde understøttes af teknologi og innovative løsninger, der endnu ikke er opfundet.
De fysiske forhold og indretningen af hospitalerne har stor betydning i forhold til den
patientoplevede og faglige kvalitet. Patientens vej gennem hospitalet skal være sammenhængende, den mest naturlige og den kortest mulige. Placering af funktioner på hospitalerne skal understøtte stærke faglige miljøer, videndeling og læring.

4.2 BYGGEPROJEKTER I REGION HOVEDSTADEN
Byggeprojekterne i Region Hovedstaden frem til 2025 kan opdeles i henholdsvis større
nybyggerier, fx etablering af et nyt hospital i Nordsjælland og nye akutafdelinger på akuthospitalerne, og ombygningsprojekter, fx eksisterende sengestuer, ambulatorier og servicebygninger.
Regionen har modtaget tilsagn fra statens Kvalitetsfond om medfinansiering, og regionsrådet har afsat yderligere midler til projekterne. Herudover er en række byggeprojekter
finansiereret af regionale midler samt tilskud fra private fondsmidler.
Nedenfor er de større bygge- og renoveringsprojekter gennemgået.

Der er på tværs af regionerne fastlagt tre overordnede politiske visioner for byggerierne:
Patienten i centrum, øget effektivitet og fleksible hospitaler. De er beskrevet nærmere
nedenfor.

De nye hospitalsbyggerier i regionen ibrugtages i perioden 2019-2024. Den forventede
ibrugtagning af de enkelte byggerier ses her: https://www.regionh.dk/Sundhed/Hospitaler/Hospitalsbyggerier/Faktaark-og-kort

Patienten i centrum
Kvaliteten skal højnes ved at bygge patientsikkert, ved at bringe patienten i centrum og
ved at indføre nye måder at organisere og tilrettelægge arbejdet på i hospitalsbyggerierne.
Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at der i de nye hospitalsbyggerier bygges enestuer til alle patienter og plads til, at pårørende kan overnatte, så patienterne får de bedste
muligheder for en god indlæggelse og høj patientsikkerhed. Enestuer giver en række fordele for patienter og pårørende, blandt andet en reduktion i hospitalserhververede infektioner, forbedret diskretion omkring patienten, og at mere behandling kan foregå på stuen.
Jo flere funktioner, som er på enestuerne, desto mere tid bruges sammen med patienten.
I ’Det politiske grundlag for byggeri i Region Hovedstaden’ fra 2011 blev det besluttet at
etablere enestuer i de nye hospitalsbyggerier, men sigtet er enestuer overalt i regionen i
takt med, at det er økonomisk muligt. Det betyder også, at eksisterende sengestuer på
sigt renoveres med henblik på at etablere enestuer.
Øget effektivitet
Effektiviteten skal øges ved at styrke sammenhængen i patientforløbene, ved at nytænke
organiseringen og indføre nye måder at organisere og tilrettelægge arbejdet på samt ved
rationel brug af ny teknologi.
De nye hospitaler bliver bygget ud fra et princip om, at hvert skridt tæller. Placering af
kliniske funktioner og støttefunktioner bliver placeret strategisk, så patienter og personale
bruger kortere tid på at komme rundt. Effektiviseringen skal i sidste ende komme patienterne til gode.
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4.2.1 Det nye Rigshospital og BørneRiget

4.2.2 Nyt Hospital Glostrup

På Rigshospitalet er en ny patienthotel- og administrationsbygning samt parkeringshus
taget i brug i 2015. Patienthotellet rummer enkeltværelser, dobbeltværelser og handicapværelser. Patienthotellet er et attraktivt alternativ for selvhjulpne patienter, der bor langt
væk og som har behov for ophold og overnatning i forbindelse med undersøgelse og
behandling.

På Rigshospitalets matrikel i Glostrup bliver der bygget et Nyt Neurorehabiliteringshus, der
skal skabe rammerne for den bedste pleje, behandling og genoptræning af patienter med
skade på hjerne og i rygmarv fra Østdanmark. Byggeriet forventes ibrugtaget i 2022.

Regional Sterilcentral
Bygningen er den ene af to sterilcentraler i Region Hovedstaden, som bliver taget i brug i
2019. De nye sterilcentraler sikrer blandt andet, at der kan opnås en højere effektivitet,
samt at kvaliteten i sterilisering af instrumenter og operationsudstyr forbedres.

Neurorehabiliteringshuset skal skabe god plads til genoptræning af patienter, hvor blandt
andet udendørs træningsarealer og forskellige værksteder give gode muligheder for at variere hverdagen. Rehabiliteringshuset skal levere en behandling, hvor patienter, pårørende og
personale arbejder sammen om at bringe patienten tilbage til så normalt et liv som muligt.
Samtidig skal huset være med til at udvikle og understøtte faglig ekspertise og viden inden
for neurorehabilitering på højt niveau både nationalt og internationalt.

Nordfløj
Rigshospitalet udvides med en Nordfløj, der er en ny behandlingsbygning med over 200
enestuer, intensivsenge, operationsstuer, ambulatorier, billeddiagnostisk funktion samt
gode rammer til forskning. I Nordfløjen placeres HovedOrtoCenteret og Neurocentret.
Nordfløjen forventes klar til ibrugtagning i 2020.
BørneRiget
Frem mod 2024 opføres BørneRiget, hvor behandling af børn, unge, fødende og deres
familie samles under ét tag. BørneRiget opføres i samarbejde med Ole Kirk’s Fond. Der
opføres et nyt, innovativt forsknings-, udviklings- og uddannelseshospital, der tager højde
for den sårbare situation, familierne er i, når et barn bliver alvorligt sygt. Byggeriet vil blandt
andet indeholde senge til børn, unge og voksne, operationsstuer, fødestuer, opvågningsstuer og ambulatorier.
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4.2.3 Nyt Hospital Bispebjerg

4.2.4 Nyt Hospital Herlev

Frem mod 2023 bygges Nyt Hospital Bispebjerg, der omfatter etablering af Laboratorie- og
Logistikbygning og Akuthuset samt renoverings- og ombygning af det eksisterende hospital. Nyt parkeringshus blev endvidere taget i brug i 2015.

Nyt Hospital Herlev består af opførelse af et Kvinde-Barn-Center, et nyt Akuthus, en ny
sterilcentral samt udvidelse af den eksisterende servicebygning og kapel. I 2018 blev nyt
parkeringshus taget i brug. På Herlev matriklen bygges desuden Steno Diabetes Center
Copenhagen samt Center for fordybelse og tro.

Laboratorie- og Logistikbygning
Laboratorie- og logistikbygningen opføres med laboratorier, logistik- og lagerfaciliteter
samt fælles forskningsfaciliteter. Formålet med den fælles Laboratorie- og Logistikbygning er blandt andet at skabe det mest effektive og fremtidssikrede flow for logistikken
på Bispebjerg Hospital samt at skabe nye forbindelser imellem forskellige forskergrupper.
Bygningen er taget i brug i 2018.
Akuthuset
Der bygges blandt andet en ny akutafdeling, operationsstuer, intensiv afdeling, røntgen,
ensengsstuer og ambulatorier i Akuthuset. Akutafdelingen vil være centrum for størstedelen af Akuthusets aktiviteter og den eneste indgang til hospitalet for alle akutte patienter.
Akuthuset forventes klar til ibrugtagning i 2023.

Derudover bygger Kræftens Bekæmpelse og Realdania et nyt ’Livsrum’ i tilknytning til Herlev Hospital, der skal rumme Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivning.
Kvinde-Barn-Center og Akuthus
Opførelsen af Kvinde-barn-Center og en akutafdeling udgør ca. 56.600 m² og placeres
syd for de eksisterende hospitalsbygninger. Kvinde-barn-centeret kommer til at indeholde
børneafdeling, fødegang og barselsgang. Byggeriet forventes klar til ibrugtagning i 2020.
Regional Sterilcentral
Bygningen er den anden af to sterilcentraler i Region Hovedstaden, som forventeligt bliver
taget i brug i 2020. De nye sterilcentraler sikrer blandt andet, at kvaliteten i sterilisering af
instrumenter og operationsudstyr forbedres.
Steno Diabetes Center Copenhagen
Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden besluttede i efteråret 2015 at samarbejde
om et markant løft af diabetesindsatsen – et nyt Steno Diabetes Center, der etableres ved
Herlev Hospital. Centret skal fungere som et behandlings-, sundhedsfremme-, forsknings- og
videnscenter for borgere med diabetes og pårørende samt for kommuner og praktiserende
læger. Centret skal desuden være omdrejningspunkt for et nationalt og internationalt forskningssamarbejde. Steno Diabetes Center Copenhagen forventes at blive taget i brug i 2021.
Center for Fordybelse og Tro
Region Hovedstaden har modtaget donation fra A.P. Møller og Hustru Christine McKinney
Møllers Fond til almene formål til at etablere Center for Fordybelse og Tro, som er taget i
brug i 2019.
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4.2.5 Nyt Hospital Hvidovre

4.2.6 Nyt Hospital Nordsjælland

Nyt Hospital Hvidovre omfatter både ombygninger af ambulatorier og sengebygninger i det
eksisterende hospital samt etablering af et nyt byggeri, der er integreret med og fungerer
i sammenhæng med det eksisterende hospital. Det nye byggeri forventes klar til ibrugtagning i 2021.

Borgerne i Nordsjælland får et helt nyt hospital på ca. 118.000 m2, der vil komme til at
ligge på en naturgrund i den kommende bydel Favrholm i Hillerød.

Akutafdeling
Der bygges en ny hovedindgang, hvor også en ny akutafdeling vil blive placeret. Akutafdelingen bliver indrettet med blandt andet modtagelse, undersøgelses- og behandlingsrum
samt sengeafsnit til de akutte patienter.

Det nye hospital skal være akuthospital for borgere i planområde Nord. Det skal rumme
ca. 20 kliniske funktioner, herunder medicinske og kirurgiske afdelinger med enestuer og
en ny akutafdeling. Ved ibrugtagelsen af Nyt Hospital Nordsjælland sammenlægges de
eksisterende hospitalsmatrikler i Hillerød og Frederikssund til et nyt moderne hospital, der
forventes indflytningsklart i 2022.

Kliniske afdelinger
Det nye byggeri vil herudover rumme en ny afdeling for børn og unge, fødsler og behandling
af nyfødte samt hjertesygdomme. Afdelingerne vil blandt andet indeholde nye sengeafsnit,
ambulatorier og dagafsnit, og patienterne vil opleve et markant løft af de fysiske rammer.
Ombygning af eksisterende byggeri
I det eksisterende byggeri ombygges nuværende flersengsstuer til enten ensengs- eller
tosengsstuer, og efter ombygningen vil alle de ombyggede sengeafdelinger have nye patientmodtagelser ved indgangen til afdelingen.
Store dele af Hvidovre Hospitals ambulatorieetage vil blive moderniseret. Der vil blive
rokeret rundt på de forskellige afdelinger, og der bygges nye modtagelser, venteområder og
undersøgelses- og behandlingsrum.
Grundet størrelsen af planområde Syd og den forventede befolkningsudvikling kan der
på sigt blive behov for at etablere et nyt hospital i Ørestaden. Derfor har regionen sikret
mulighed for, at der kan bygges et nyt hospital på Amager gennem en option på en grund i
Ørestaden.
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4.3 RENOVERING AF EKSISTERENDE HOSPITALER
Mange af hospitalerne i Region Hovedstaden blev bygget i 1970’erne, blandt andet de tre
store hospitaler: Rigshospitalet, Herlev og Hvidovre hospitaler. Alderen på hospitalerne har
sat sit aftryk på bygningernes tilstand, og der er i 2016 og 2017 gennemført en tilstandsanalyse af bygningerne, der konkluderede, at de er i en generel dårlig stand.
På den baggrund har regionsrådet i august 2018 besluttet at igangsætte en omfattende
renovering af alle hospitaler i regionen. Der afsættes ca. 7 mia. kr. over en 10-årig periode
til renoveringen. Dette vil give bedre rammer for behandlingen til gavn for patienterne samt
give medarbejderne bedre forhold, så de kan gøre deres arbejde uden at blive generet af
nedslidte bygninger.
I begyndelsen af tiårsperioden fokuseres der på renovering af områder, hvor der i dag er
mange akutte reparationer af nedbrud, der også generer patienterne og personalet på de
kliniske afdelinger. Derefter fokuseres der på grønne renoveringer, hvor gamle energiforbrugende ventilationsanlæg, køleanlæg, varmeforsyningsanlæg og belysningsanlæg udskiftes
til mere energibesparende udstyr i bygningerne.

4.2.7 Ny Psykiatri
I psykiatrien bygges nye fysiske rammer, der passer til nye behandlingsmetoder, og som
vil sikre bedre sammenhæng på tværs af psykiatrien. Byggerierne omfatter ombygning af
eksisterende byggeri og nybyggeri.
Ny Psykiatri Ballerup
På Psykiatrisk Center Ballerup er der bygget nyt, og eksisterende bygninger er blevet renoveret, hvilket har muliggjort en samling af de forskellige enheder. Nybyggeriet stod færdig i
2018.
Ny Psykiatri Bispebjerg
I det nordøstlige hjørne på Bispebjerg Hospitals område (billedet) bygges nye bygninger til
psykiatrien. De skal blandt andet indeholde psykiatrisk akutafdeling og enestuer til almenpsykiatri. Nybyggeriet forventes ibrugtaget i etaper i perioden 2021 til 2023.
Ny Retspsykiatri Sct. Hans
Det nye Sct. Hans vil rumme Region Hovedstadens retspsykiatriske behandlingsfunktion.
I nybyggeriet vil der blive etableret enestuer til retspsykiatriske patienter, herunder også til
patienter med særlige fysiske handicap, samt ankomsthus, behandlings-, personale- og
kontorfaciliteter. Nybyggeriet forventes ibrugtaget i 2021.
Ny Psykiatri Glostrup
Fornyelsen af Psykiatrisk Center Glostrup i Hvidovre har både omfattet renovering af eksisterende arealer og tilbygning af nye. Projektet indbefattede blandt andet ny psykiatrisk akutafdeling og almenpsykiatriske senge, og ibrugtagning er sket løbende i perioden 2012 til 2015.
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5.
TENDENSER I DET REGIONALE
SUNDHEDSVÆSEN

FIGUR 1.
FORVENTET BEFOLKNINGSTILVÆKST FREM TIL 2025

PLANOMRÅDE SYD

PLANOMRÅDE MIDT

PLANOMRÅDE BYEN

PLANOMRÅDE NORD

Sundhedsvæsnet har undergået en markant udvikling siden strukturreformen i 2007.
Siden regionernes dannelse er behandlingen på hospitalerne blevet mere specialiseret,
kvaliteten i behandlingen er steget, og de behandlingsmæssige resultater er blevet bedre.
Det kommer blandt andet til udtryk ved, at flere overlever kræft- og hjertesygdomme, selv
om andelen af borgere som får konstateret kræft også er stigende. I samme periode har
der været en målrettet indsats for at reducere ventetider. Det har resulteret i hurtigere
akutbehandling, kortere ventetider til operationer og i psykiatrien. Der vil også fremover
være fokus på at tilbyde regionens borgere hurtigere udredning og behandling.
Størstedelen af patienterne er tilfredse med deres behandlingsforløb på regionens hospitaler. De landsdækkende undersøgelser af patientoplevelser ligger på et stabilt højt niveau
både på hospitalerne og i psykiatrien. Størstedelen af patientforløbene fungerer således
fint, men udfordringen ligger især i forløb, hvor patienten har mange hospitalsbesøg.
I de kommende år forventes der flere ældre borgere og borgere med en eller flere kroniske
sygdomme. Patienter med kroniske sygdomme og ældre medicinske patienter har typisk
et mere komplekst sygdomsbillede og er oftere i kontakt med sundhedsvæsenet. Særligt
når disse patienter har akut sygdom, er der behov for et koordineret forløb, der typisk også
involverer praktiserende læge og kommunale tilbud efter udskrivelse. Samtidig forventes
der også at blive flere borgere med alvorlige sygdomme, der ofte modtager en længerevarende behandling. Det kræver en særlig indsats for at skabe sammenhængende forløb, der
er veltilrettelagt ud fra patientens situation. Her er der brug for et tæt samspil mellem de
enkelte dele af sundhedsvæsenet, og hospitalsplanen sikrer rammerne herfor.
Sundhedsvæsenet er generelt udfordret af mangel på sundhedsfagligt personale, hvilket
også gør sig gældende på hospitalerne i Region Hovedstaden. For at sikre, at regionen
også i fremtiden har dygtige og engagerede medarbejdere, arbejdes der målrettet med
rekruttering, introduktion og fastholdelse af medarbejderne via en lang række konkrete
projekter og initiativer både regionalt og på hospitalsniveau. De seneste år har der fx været
særligt fokus på rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker og jordemødre. De aktuelle
og kommende rekrutteringsudfordringer på sundhedsområdet fokuserer dog ikke kun på
enkelte faggrupper, men på den samlede opgaveløsning og de kompetencer, der er nødvendige for at kunne løse fremtidens opgaver bedst muligt for patienter og pårørende. Alle
regionens hospitaler arbejder for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø og høj trivsel, der
er vigtigt for at tiltrække og fastholde personale på tværs af faggrupper.

BORNHOLM

Region Hovedstaden arbejder med sund planlægning, der handler om at kombinere samarbejde, viden og ny teknologi i vagtplanlægningen. Formålet med sund planlægning er at
give den bedste mulige behandling og de rigtige arbejdsvilkår for personalet på regionens
hospitaler. Sund planlægning har blandt andet fokus på at professionalisere vagtplanlægningen, undgå unødig ventetid for patienterne og sikre bedre sammenhængende patientforløb.
Vagtplanlægningen bliver dermed mere centreret om patientforløbene og vil understøtte
bedre sammenhæng for både patienter og personale.
Opfyldelse af visionerne i en ny hospitalsplan kræver, at der er de rette kompetencer
blandt personalet på hospitalerne for at sikre det bedst mulige samlede patientforløb. Det
indgår derfor også som et vigtigt parameter ved beslutninger af, om der skal ændres i den
nuværende organisering på hospitalerne.
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5.1 EN ATTRAKTIV REGION
Region Hovedstaden er et attraktivt sted at bo. Befolkningsprognoser viser, at der forventes flere borgerne i regionen i de kommende år. Dette stiller krav til den fremtidige organisering og tilrettelæggelse af hospitalerne. Antallet af borgere i regionen forventes at stige
fra ca. 1,8 mio. i 2019 til knap 2 mio. borgere i 2025, svarende til en stigning på ca. 5 %.
Befolkningstilvæksten ses i alle aldersgrupper, men væksten er størst for borgere over 60
år, der forventes at stå for ca. halvdelen af den samlede befolkningstilvækst.
Befolkningstilvæksten er ulige fordelt mellem planområderne i regionen, jf. afsnit 6.3. Den
største tilvækst forventes i planområde Syd, der frem mod 2025 forventes at stige med
ca. 50.000 borgere, men også i de øvrige planområder forventes en tilvækst. I ovenstående figur 1 ses den forventede befolkningstilvækst fordelt på regionens fire planområder
samt på Bornholm. Især i planområde Nord og på Bornholm ses en tendens med en aldrende befolkning. Borgere over 60 år udgør i forvejen en større andel af befolkningen i disse
planområder. En tendens med en aldrende befolkning indebærer, at andelen af borgere
under 60 år vil falde, og andelen af borgere over 60 år vil stige yderligere i de to områder.
Forventet udvikling i hospitalsydelser
Der har gennem en årrække i regionen været fokus på at omlægge behandlinger og arbejdsgange for at sikre mere og bedre behandling inden for den økonomiske ramme. Det har betydet, at
flere behandlinger i dag foretages ambulant, og patienter udskrives hurtigere end tidligere.
Fra 2007 til 2015 er den gennemsnitlige indlæggelsestid blev ca. én dag kortere - fra 4,3
dage i 2007 til 3,2 dage i 2015. Udviklingen i sengebehov varierer dog inden for de enkelte
hospitaler og funktioner, hvor fx omlægning fra indlæggelse til ambulant behandling har
været mere tydelig på det kirurgiske end det medicinske område.
Den forventede udvikling i sengeaktivitet på regionens hospitaler er vist i nedenstående
figur 2. Fremskrivningen af sengeaktivitet tager hensyn til den forventede udvikling i befolkningsstørrelse og -sammensætning, og det er i fremskrivningen forudsat, at udviklingen i
hospitalsydelser med blandt andet kortere liggetider fortsætter i samme takt som tidligere.

FIGUR 2.
FORVENTET UDVIKLING I SENGEAKTIVITET PÅ HOSPITALERNE
FREMSKRIVNING AF SENGEDAGE PÅ REGIONENS HOSPITALER FREM TIL 2025

I de kommende år vil efterspørgslen efter hospitalsydelser stige i takt med, at vi bliver
flere borgere i regionen, og at befolkningen bliver ældre. Der forventes flere indlæggelser,
men at indlæggelserne bliver kortere. Ovenstående udviklingstendenser med blandt andet
omlægning til ambulant behandling og kortere liggetider er usikre, men det forventes, at
tendenserne vil fortsætte, ligesom der fortsat vil være fokus på at opnå effektiviseringer.
Udviklingen understøttes af, at flere ydelser vil blive varetaget af kommunerne og almen
praksis, blandt andet som følge af kommunale akutpladser. Det stiller krav til et tæt samarbejde og koordination omkring de indsatser, der går på tværs af sektorer.
Det vurderes, at der samlet set er tilstrækkelig antal senge på regionens hospitaler til at
rumme den forventede aktivitetsudvikling frem til 2025. Såfremt der bliver behov for at
håndtere et kapacitetspres, er det muligt at lave tilpasninger på tværs af hospitalerne, fx
vil der være mulighed for ændre i optageområderne for de enkelte hospitaler og funktioner,
så et fremadrettet pres på kapaciteten på et hospital kan håndteres af et andet hospital
med ledig kapacitet.

5.2 UDVIKLINGSTENDENSER
I Region Hovedstaden er der igangsat en række tiltag for at imødekomme de tendenser
og udfordringer, som forventes de kommende år. Tiltagene skal blandt andet understøtte,
at man som patient bliver behandlet på højt fagligt niveau og i et sammenhængende
forløb, hvor man bliver udredt og behandlet til tiden. Et væsentligt element i udviklingen
af sundhedsvæsenet i disse år er nye teknologiske og digitale muligheder, der vil give
nye udrednings- og behandlingsmuligheder og medvirke til at styrke kommunikationen i
patientforløbene.
Behandling til tiden
Patienter i det danske sundhedsvæsen har en række rettigheder om udredning og behandling på hospitalerne, der blandt andet er fastlagt i Sundhedsloven. Det gælder retten
til hurtig udredning og til at bestemme, hvilket hospital man ønsker at blive undersøgt eller
behandlet på. Derudover har man for visse livstruende kræft- og hjertesygdomme ret til
at blive behandlet inden for maksimale ventetider. Patientrettighederne stiller krav til, at
regionen sikrer effektive forløb og prioriterer kapaciteten til nyhenviste patienter.
For i højere grad at sikre alle regionens borgere ensartede tilbud om hurtig udredning og
behandling, har regionen i foråret 2018 oprettet garantiafdelinger indenfor udvalgte funktioner. En garantiafdeling er en eksisterende afdeling på et af regionens hospitaler, der får
en regional garantiforpligtelse til at sikre kapacitet til hurtig udredning og behandling, hvis
der opstår kapacitetsmangel på de øvrige afdelinger i regionen.
De diagnostiske funktioner har endvidere en afgørende rolle i forhold til at reducere ventetider og sikre overholdelse af udredning- og behandlingsgarantier. Det diagnostiske område
har i de seneste år udviklet sig med stor hast, og den teknologiske og digitale udvikling vil
betyde, at patienterne fremover vil opleve en højere kvalitet, hurtigere svartider samt diagnostik tættere på patienten. For at understøtte denne udvikling vil der i de kommende år
blive igangsat en række konkrete initiativer inden for det diagnostiske område, der blandt
andet skal sikre øget koordination på tværs af de diagnostiske funktioner og hospitaler.

Amager og
Hvidovre
Hospital

Bispebjerg og Nordsjællands
Frederiksberg
Hospital
Hospital

Herlev og
Gentofte
Hospital

Kilde: Aktivitetsfremskrivning for Region Hovedstaden i 2018
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Rigshospitalet

Bornholms
Hospital

Bedre og mere sammenhængende behandling for alle borgere
Regionsrådet har i 2016 nedsat ’Udvalget for Sammenhængende Patientforløb’, der har
fremsat 12 anbefalinger til mere sammenhængende udrednings- og behandlingsforløb.
Målet er, at patienterne i højere grad skal inddrages i egen behandling, og at kommunikationen og koordinationen mellem hospitalsafdelinger, kommuner og praktiserende
læger forbedres. Med afsæt i udvalgets anbefalinger er der fx etableret fælles medicinske
ambulatorier på hospitalerne i Frederiksberg og Amager, hvor patienterne kan udredes og
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behandles for flere sygdomme samme sted. Med anbefalingerne er der endvidere fokus på
at understøtte, at flere forløb kan foregå hos praktiserende læger.
Indførelsen af patientansvarlig læge skal ligeledes sikre bedre sammenhæng og koordination i patientforløbene samt øge patientens tryghed og tilfredshed med forløbet på hospitalet. Den patientansvarlige læge har det overordnede ansvar for patienter med eksempelvis
længerevarende, kroniske og komplicerede forløb samt overblikket over patientens forløb
på hospitalet. Indførelsen af patientansvarlig læge skal være fuldt implementeret inden
udgangen af 2019.
Der har i de senere år været udfordringer med overbelægning på regionens hospitaler,
særligt på medicinske afdelinger i vintermånederne. For at øge kapaciteten og nedbringe
overbelægningen er der igangsat flere målrettede initiativer på hospitalerne. Blandt andet
er bemandingen på medicinske afdelinger blevet øget, der arbejdes med at forbedre patientflow ved hjælp af hurtigere diagnostik og dermed hurtigere udskrivning af patienterne,
samt ved oprettelse af ’bufferstuer’ (rum der kan ændres til sengestuer). Der er endvidere
igangsat indsatser, som skal forebygge infektioner og dermed undgå ekstra indlæggelsestid. Blandt andet er der opmærksomhed på at overholde de infektionshygiejniske retningslinjer på hospitalerne, ligesom anvendelse af isolationsstuer og enestuer kan reducere
smitterisikoen. For at undgå at patienterne er indlagt længere end nødvendigt, er det
endvidere afgørende med et tæt samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende
læge, så der sikres gode tilbud til patienterne i overgangen efter hospitalsindlæggelse,
særligt når det gælder de ældre medicinske patienter.
Nye digitale muligheder
Sundhedsplatformen blev indført i løbet af 2016-2017 på alle hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland og har erstattet 30 forældede og usammenhængende it-systemer.
Et sammenhængende it-system understøtter kommunikation og viden om patienterne på
tværs af hospitaler og sektorer og er med til at skabe større sammenhæng i behandlingen.
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5.3 VISIONER FOR FORSKNING OG INNOVATION
Sundhedsforskning og -innovation er afgørende for, at borgerne får adgang til den nyeste
viden og til de bedste metoder og teknologier, der skal garantere den bedste patientbehandling og livskvalitet. Hospitalsplan 2025 skal understøtte mulighederne for fortsat
stærke faglige miljøer, hvor fundamentet for kvalitet, forskning, innovation og uddannelse
er til stede på regionens hospitaler – såvel de somatiske som de psykiatriske.
Inden for sundhedsforskning står Region Hovedstaden allerede i dag stærkt i den globale
konkurrence. I 2017 var der i alt cirka 3.750 aktive forskere i regionen, og der er brugt ressourcer svarende til cirka 2,2 mia. kroner på forskning, hvoraf godt halvdelen blev finansieret af
eksterne parter. Opgørelser viser også, at flere faggrupper i regionen deltager aktivt i forskning.
Formålet med sundhedsforskning og -innovation er blandt andet at sikre borgerne adgang
til et nært, sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, som kan tilbyde den bedst
mulige behandling, pleje og omsorg på både kort og længere sigt. Aktive forsknings- og
innovationsmiljøer sikrer grundlaget for forskningsbaserede uddannelser og efteruddannelser af sundhedspersonalet og medvirker til at gøre sundhedsvæsenet attraktivt i
forhold til rekruttering af forskere og sundhedspersonale. Desuden bidrager det til at styrke
regionens erhvervsmæssige udvikling til gavn for hele landet.
Forskning som kilde til nye løsninger til gavn for patienter og hospitaler
I Region Hovedstaden er sundhedsforskningen organiseret i tæt samspil med den kliniske
behandling og med udgangspunkt i, at den nye viden skal implementeres og bidrage til nye
behandlingsmuligheder og teknologier i klinisk praksis. Patientnær og international stærk
sundhedsforskning og -innovation spiller således en helt central rolle i indsatsen for at udvikle nye medicinske, kirurgiske og medicotekniske løsninger (Life Science-området). Dette
sker i et tæt samspil med universiteter, professionshøjskoler, andre forskningsinstitutioner
og med erhvervslivet – blandt andet for at styrke den nationale indsats for Life Science.

Med sundhedsplatformen samles alle patientens informationer i én elektronisk journal.
Det giver personalet et fælles arbejdsredskab og betyder, at alle hospitaler i de to regioner
arbejder i et samlet system, hvor data konstant opdateres, og personalet får hurtigt svar
på fx blodprøver, scanninger og røntgenbilleder. Samtidig kan borgerne følge med i deres
behandling på Min Sundhedsplatform. Her kan de blandt andet gå i dialog med sundhedspersonalet, se journalnotater og prøvesvar. Samtidig kan patienter med længerevarende
forløb aktivt deltage i booking af aftaler. I løbet af de kommende år arbejdes der med at
opgradere funktionaliteterne og øge anvendelsesmulighederne i sundhedsplatformen.

Politik for Sundhedsforskning 2020 skabte forbedrede rammer for sundhedsforskningen
på en række områder, og den efterfølgende Forskningsstrategi for Sundhedsforskning
2018-2022 viderefører indsatsen.

Personlig medicin
Såvel nationalt som internationalt ses en udvikling, hvor personlig medicin i stigende grad
anvendes til at sikre patienterne en bedre forebyggelse og behandling med færrest mulige
bivirkninger. I personlig medicin bruges detaljeret viden om fx genmateriale, prøver og sygdomsforløb til at målrette diagnostik og behandling for den enkelte patient. Region Hovedstaden og Region Sjælland er gået sammen med Københavns Universitet og Danmarks
Tekniske Universitet om at opbygge et forpligtende samarbejde om personlig medicin.

Regionens Forskningsstrategi for Sundhedsforskning 2018-2022 prioriterer fire forskningsområder, der skal understøtte løsninger på sundhedsvæsenets samlede udfordringer:

Det østdanske samarbejde om personlig medicin har et tæt samarbejde med det Nationale
Genom Center om opbygning af en fælles landsdækkende infrastruktur for personlig medicin,
herunder etablering af en landsdækkende infrastruktur til gennemførelse af genomsekventering og dataanalyse samt opbevaring af oplysningerne i en national genomdatabase. I det
østdanske samarbejde er fokus på opbygning af den relevante regionale infrastruktur med
et genomcenter, som laver analyser af patienters genmasse og biobanker til opbevaring af
biologiske prøver. Begge tiltag har til formål at skabe et stærkt fundament for forskning og
behandling inden for personlig medicin.

Regionens innovationsindsats har en central betydning for at ny og relevant viden og teknologi, som udvikles gennem forskning og innovation, får optimale muligheder for at blive
implementeret.
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Også i de kommende år er der særlig fokus på at sikre, at forskning og innovation af høj kvalitet kan fremmes yderligere, så det kan bidrage til at løse de mere langsigtede udfordringer,
som sundhedsvæsenet står over for. Udfordringer der blandt andet udspringer af ændret
demografi, stigende krav om effektivisering og patienter med komplekse sygdomsforløb.

-

Klinisk forskning
Forskning i forebyggelse og sundhedsfremme
Forskning i individbaseret medicin (personlig medicin)
Sundhedstjenesteforskning

Region Hovedstadens sundhedsforskning og innovation danner generelt et stærkt grundlag for betydende samarbejder med eksterne samarbejdspartnere på tværs af sektorerne
(hospitaler, universiteter, vidensinstitutioner, kommuner, praksissektor og privat industri
m.fl.) – samarbejder, der sikrer den fortsatte udvikling af det nære, sammenhængende
sundhedsvæsen og af velfærdssamfundet.
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6.
RAMMER FOR HOSPITALSPLAN 2025
Udviklingen af sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden blev grundlagt med de første
hospitals- og psykiatriplaner i 2007, der sidenhen er blevet revideret i flere omgange. De
efterfølgende hospitalsplaner har bygget på de grundsten, der blev lagt med planerne fra
2007.
I hospitalsplanen fastlægges rammen for udviklingen af det regionale sundhedsvæsen,
herunder hospitalsstrukturen og opgavefordelingen mellem regionens hospitaler. Det
fremgår fx af hospitalsplanen, hvilken faglig profil de enkelte hospitaler har, samt hvilke
sygdomsområder hospitalerne skal udrede og behandle for.

Regionen som én udredende og behandlende enhed
Regionen er én udredende og behandlende enhed og skal betragtes som én hospitalsenhed. Det betyder, at behandlingen skal leveres med den samme høje kvalitet i hele regionen. Regionens borgere skal modtage behandling på et højt fagligt kvalitets- og serviceniveau, uanset hvor de bor, samt hvor og hvornår de kommer i kontakt med det regionale
sundhedsvæsen.

Regionsrådet beslutter hvert år, om der er behov at ændre i hospitalsplanen, så planen
lever op til udviklingen, samt de krav og forventninger som borgerne har til hospitalsvæsenet. Den politiske forankring af ændringer i hospitalsplanen er med til at sikre løbende fokus på forbedringer - samtidig med at patienter og medarbejdere oplever en stabil retning
for udviklingen af sundhedsvæsenet.

Hospitalerne er afdelingsopbygget med udgangspunkt i funktioner (de lægefaglige specialer), som hospitalernes ledelsesstrukturer også tager afsæt i. Hospitalerne skal indrette
sig og tilrettelægge behandlingen, så det understøtter gode patientforløb på tværs af
regionens hospitalsmatrikler, afdelinger og faggrænser. Hospitalerne har delvist forskellige
faglige profiler og forskellige optageområder, og de har et fælles ansvar for at samarbejde
om at levere den bedst mulige hospitalsbehandling til alle regionens borgere.

6.1 DE OVERORDNEDE RAMMER

Nærmere information om regionens kliniske grundstruktur kan ses i rapporten: ’Anbefalinger til fremtidens kliniske grundstruktur – Region Hovedstaden, februar 2011’.

Planlægning og tilrettelæggelse af sundhedsydelserne og hospitalsplanlægningen sker
inden for rammerne af de nationale krav og anbefalinger på sundhedsområdet.
Sundhedsloven
Regionen skal i henhold til sundhedslovens § 206 udarbejde en samlet plan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet. Hospitalsplanen indgår som en del
af den samlede plan for sundhedsområdet. Som det fremgår af sundhedsloven, er der ved
udarbejdelse af hospitalsplanen indhentet rådgivning fra Sundhedsstyrelsen.
Hospitalsplanlægningen er desuden reguleret i sundhedslovens bestemmelser for specialeplanlægning, jf. sundhedsloven § 207-209. Sundhedsstyrelsen har vedtaget en specialeplan for 2017, der fastlægger, hvilke hospitaler der må varetage de specialiserede udrednings- og behandlingsfunktioner i Danmark. De specialiserede funktioner på hospitalerne
varetages i overensstemmelse med deres faglige profiler i Hospitalsplan 2025.

6.2 REGION HOVEDSTADENS KLINISKE GRUNDSTRUKTUR
Region Hovedstaden har fastlagt en klinisk grundstruktur for det regionale sundhedsvæsen.
Den kliniske grundstruktur blev fastlagt i 2011, og er fortsat relevant og rammesættende.
Med den kliniske grundstruktur forstås, hvilke organisatoriske rammer der skal være til stede
for at gennemføre et fagligt og patientoplevet veltilrettelagt patientforløb. Udgangspunktet
for regionens kliniske grundstruktur er, at det er patientens situation, der styrer forløbet, samt
at den sundhedsfagligt ubegrundede ventetid skal reduceres mest muligt.
Den kliniske grundstruktur har afsæt i, at der skal være et akuthospital med akutafdeling
i hvert af regionens planområder, jf. afsnit 6.3. Etablering af akutafdelinger har medført en
gennemgribende ændring i organiseringen af hospitalerne. I denne hospitalsplans tidshorisont vil alle de nybyggede akutafdelinger i regionen blive ibrugtaget. Fremover bliver
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akutafdelingerne den samlede indgang for borgere med akut sygdom. Borgere med akut
sygdom vil møde specialisterne i akutafdelingen fremfor på de forskellige hospitalsafdelinger, hvor de på alle tider af døgnet skal opleve sammenhæng og hurtig afklaring af deres
videre forløb. Hurtig og nem adgang til diagnostiske undersøgelser i den indledende udredning er afgørende for et hurtigt og godt flow. Den nye organisering betyder, at der stilles
andre krav til de sundhedsfaglige kompetencer, og der vil også fremadrettet være fokus på
at sikre et organisatorisk set-up, som kan understøtte denne udvikling.
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6.3 HOSPITALSSTRUKTUR OG PLANOMRÅDER
Rigshospitalet som landets højest specialiserede hospital
Rigshospitalet er regionens og landets højest specialiserede hospital, hvor eksperter og
forskere er samlet for at sikre, at hospitalet i sin behandling, forskning og uddannelse kan
måle sig med de bedste internationalt. På Rigshospitalet tilbydes højt specialiserede
behandlinger af borgere i Danmark, Færøerne og Grønland, og hvis behandlinger kun skal
varetages ét sted i landet, bør det være på Rigshospitalet. På den måde sikres, at alle
borgere i rigsfællesskabet kan få højt specialiseret behandling og ekspertise ved sjældne
og fagligt komplicerede sygdomme.
Rigshospitalet har regionens traumecenter, hvor svært tilskadekomne samt kritisk syge
patienter modtages. Disse patienter kræver en specialiseret indsats og samarbejde med
mange diagnostiske og kliniske funktioner på højt specialiseret niveau.
Ét akuthospital i hvert planområde
Region Hovedstaden er inddelt i fire planområder med ét akuthospital og mindst ét
psykiatrisk center i hvert område, jf. figur 3. Planområdet er det geografiske område, som
akuthospitalets patienter hovedsageligt kommer fra.
Med Hospitalsplan 2025 sikres mere ligeværdige akuthospitaler, hvor størstedelen af
funktionerne er til stede. Inddelingen i planområder sikrer, at borgerne kan få behandlet de
almindeligt og hyppigt forekommende sygdomme i nærheden af deres bopæl. Der er akutafdelinger på hvert akuthospital, der modtager akut syge eller tilskadekomne patienter.
De fire akuthospitaler vil fortsat have delvist forskellige faglige profiler og skal samarbejde
for at sikre den bedste behandling for alle regionens borgere, uanset hvilket planområde
borgerne bor i. Flere af akuthospitalerne vil også fremover have aktivitet på flere matrikler.
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51

Punkt nr. 5 - Ny hospitalsplan for Region Hovedstaden - Hospitalsplan 2025
Bilag 5 - Side -27 af 51
Hertil kommer Bornholms Hospital, der indtager en særstatus på grund af de særlige geografiske forhold.
Gribskov
Helsingør

FIGUR 3.
HOSPITALER OG PSYKIATRISKE CENTRE I PLANOMRÅDER
PLANOMRÅDE

HOSPITAL

PSYKIATRISK CENTER

Hele regionen

Rigshospitalet

Psykiatrisk Center Sct. Hans
Psykoterapeutisk Center
Stolpegård

Nord

Nordsjællands
Hospital

Psykiatrisk Center
Nordsjælland

Herlev og Gentofte
Hospital

Psykiatrisk Center Ballerup

Amager og Hvidovre
Hospital

Psykiatrisk Center Amager
Psykiatrisk Center Glostrup

Bispebjerg Hospital

Psykiatrisk Center København

Midt
Syd
Byen
Bornholm

Bornholms Hospital

Halsnæs

Fredensborg

Nord

Hillerød
Hørsholm

Allerød
Rudersdal
Frederikssund

Midt
Furesø

Psykiatrisk Center Bornholm

Lyngby-Taarbæk

Egedal

Gentofte

Gladsaxe
Ballerup

Opdelingen i planområder sikrer, at hvert område har et passende befolkningsgrundlag, så
der kan opretholdes bæredygtige hospitaler og afdelinger. Planområderne giver et grundlag
for et godt tværsektorielt samarbejde med de kommuner og praktiserende læger, der
ligger inden for planområdet, og opdeling i planområder er dermed med til at understøtte
sammenhængende patientforløb uden unødvendige overflytninger.

Herlev

Byen
Glostrup
Rødovre

Albertslund

Vesterbro
Valby
Høje-Taastrup

De fire planområder følger kommunegrænserne, og for Københavns Kommune følger
planområderne bydelsinddelingen. Den geografiske inddeling af planområderne er vist på
nedenstående kort.

Brøndby
Vallensbæk

Amager
Øst

Amager
Vest

Hvidovre

Tårnby

Ishøj

Syd
Dragør

Bornholm

Byen

BrønshøjHusum

Bispebjerg
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Nørrebro
Vanløse
Indre by
Frederiksberg

52

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019 HOSPITALSPLAN 2025

HOSPITALSPLAN 2025

53

Punkt nr. 5 - Ny hospitalsplan for Region Hovedstaden - Hospitalsplan 2025
Bilag 5 - Side -28 af 51
Den konkrete kommunesammensætning af planområderne er baseret på en samlet betragtning, der afvejer hensyn til såvel befolkningsunderlag som regionens geografi og trafikale
infrastruktur. Planområderne har på nuværende tidspunkt et befolkningsgrundlag på mellem
ca. 320.000-550.000 indbyggere. Denne størrelse anses for hensigtsmæssigt for at varetage de akutte hovedfunktioner inden for både det kirurgiske og medicinske område. Prognoser for befolkningsudviklingen viser, at befolkningsgrundlaget inden for de fire planområder
vil ændre sig frem mod 2025, jf. afsnit 5.1. Prognoserne og den reelle befolkningsudvikling i
planområderne vil blive fulgt tæt for at vurdere, om der på et senere tidspunkt er behov for at
ændre i fordelingen af bydele og kommuner mellem planområderne.
Region Hovedstadens Psykiatri
Region Hovedstadens Psykiatri er ét hospital, som har aktivitet fordelt på flere matrikler og
psykiatriske centre. Psykiatrien er ligeledes inddelt i fire planområder, og der er stort sammenfald mellem de somatiske hospitalers og de psykiatriske centres optageområder. Der
er en til to psykiatriske centre i hvert planområde, der varetager en overvejende del af den
psykiatriske behandling.
Region Hovedstadens Psykiatri udgør sammen med de seks somatiske hospitaler regionens samlede hospitalsvæsen.
Der henvises til kapitel 7 for uddybende beskrivelse af hospitalernes faglige profil.

6.3.1 Optageområder for akut og planlagt behandling
De fire optageområder i Region Hovedstaden er udgangspunktet for visitation af borgere til
sundhedsfaglig behandling. Som udgangspunkt er alle kommuner og bydele i regionen kun
knyttet til ét optageområde for så vidt angår behandling på hovedfunktionsniveau dvs. de
almindeligt og hyppigt forekommende sygdomme.
I hvert planområde er der en central visitationsenhed (CVI), der videreformidler planlagte
og akutte henvisninger fra praktiserende læger, speciallæger og Akuttelefonen 1813 til
hospitalsafdelingerne. Der er fortsat mulighed for kontakt mellem henvisende læge og
modtagende afdeling. Patienter der indbringes med ambulance sker udenom CVI. Formålet
med central visitation er at optimere logistikken omkring henvisningsforløb og at skabe
sikre henvisningsforløb.
Hospitalernes optageområder følger ikke altid planområderne, da det ikke er alle funktioner (lægefaglige specialer), der er til stede på de enkelte akuthospitaler. Inden for en konkret behandling eller funktion er der undtagelser. Fx adskiller optageområdet for kvindebarn funktionerne sig fra regionens øvrige optageområder. Inden for specifikke områder
varetages behandlingen således for patienter fra flere forskellige planområder, jf. kapitel 7
om hospitalernes faglige profiler. Fordelingen af funktioner mellem regionens somatiske
hospitaler fremgår af afsnit 7.9.
Af Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning (jf. rapporten ’Specialeplanlægning – begreber, principper og krav’ fra 2015) fremgår, hvordan de specialiserede udrednings- og
behandlingsfunktioner skal varetages i Danmark:
-

-
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Regionsfunktioner vedrører funktioner, som har en vis kompleksitet, er relativt sjældent
forekommende og/eller kræver mange ressourcer, fx samarbejde med flere andre
funktioner (lægefaglige specialer).
Højtspecialiserede funktioner vedrører funktioner, som har en stor kompleksitet, er
sjældent forekommende og/eller kræver mange ressourcer.
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På baggrund af Region Hovedstadens befolkningsstørrelse og organiseringen med fire
store akuthospitaler varetages regionsfunktioner typisk 3-5 steder i regionen.
For højt specialiserede funktioner er udgangspunktet, at de kun skal varetages ét sted i
regionen. En stor del af den højtspecialiserede behandling varetages på Rigshospitalet,
men også andre hospitaler i regionen varetager højt specialiseret behandling.
Nogle specialfunktioner er af så stor kompleksitet eller så sjældne, at behandlinger ikke
kan tilbydes i Danmark. I de tilfælde indstilles patienten til højt specialiseret behandling i
udlandet.
Optageområderne for den akutte behandling er knyttet til placeringen af akutafdelinger og
akutklinikker i regionen. Som udgangspunkt følger de planområderne. Akutbetjeningen er
nærmere beskrevet i kapitel 8.
Funktioner på flere hospitalsmatrikler
På nogle hospitaler er der afdelinger, der har funktioner på flere matrikler. Det kan være en
funktion, der varetages af personale (ofte speciallæger) fra et andet hospital. Det kan eksempelvis organiseres som en udefunktion, faste konsulentordninger, tilsyn eller tilkaldeordninger. Udefunktioner kan særligt på det ambulante område være hensigtsmæssigt for
at sikre tilstedeværelse af lægefaglige kompetencer inden for behandlingsområder, som
ikke i forvejen varetages på det pågældende hospital.
Ved etablering af afdelinger med funktioner på flere hospitaler er det vigtigt, at der tages
hensyn til en faglig optimal drift af funktionerne. I forhold til etablering af funktioner inden
for de tværgående kliniske funktioner, fx patologi, som er ledet af en anden hospitalsdirektion, skal der sikres en optimal betjening af øvrige kliniske funktioner, så der sikres patientforløb uden unødvendige forsinkelser.

6.4 SAMARBEJDE MED ANDRE REGIONER
Region Hovedstaden samarbejder med de andre regioner i landet, særligt vedrørende den
specialiserede behandling. Den enkelte region har et ansvar for at indgå aftaler med øvrige
regioner i de tilfælde, hvor den pågældende region ikke varetager en given specialfunktion
med henblik på at viderehenvise patienten til den rette behandling. I de få tilfælde, hvor
hospitalerne i Region Hovedstaden ikke varetager en specialfunktion, eller i tilfælde af
eventuelle kapacitetsudfordringer, bliver regionens borgere henvist til specialbehandling
andre steder i landet eller eventuelt i udlandet. Regionen har derfor fokus på at skabe
velfungerende samarbejder med de øvrige regioner.
I kraft af den geografiske nærhed er der et særligt tæt samarbejde med Region Sjælland.
Hospitalerne i Region Hovedstaden behandler patienter fra hele landet, men hovedparten af disse patienter er fra Region Sjælland. Baggrunden er især, at Region Sjælland ikke
varetager alle specialiserede behandlinger, jf. afsnit 6.3.1 om Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning. Patienter fra Region Sjælland henvises som udgangspunkt til Region
Hovedstaden, og de specialiserede behandlinger er derfor planlagt med udgangspunkt i et
samlet patientgrundlag for de to regioner.
For at styrke hospitalsvæsenet og sikre at borgerne i Østdanmark får den optimale behandling, har Region Hovedstaden og Region Sjælland indgået et forpligtende og styrket
samarbejde om blandt andet behandling, kapacitet og faglig udvikling. Med samarbejdet
skal der sikres en tæt dialog mellem de to regioner om varetagelsen af specialiserede
behandlinger, inden der eventuelt inddrages andre regioner. Region Hovedstaden vil endvidere via det tætte samarbejde understøtte, at Region Sjælland hjemtager flere specialiserede funktioner, hvor det er fagligt hensigtsmæssigt.
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7.
HOSPITALSSTRUKTUR

Akutmodtagelse
Akutklinik,
hospital
Akutklinik,
sundhedshus
Helsingør

Gribskov

Helsingør

Traumecenter

I Region Hovedstaden er hospitalsstrukturen og opgavefordelingen mellem hospitalerne
løbende blevet tilpasset med de foregående hospitalsplaner. En af de væsentligste ændringer er den organisatoriske og ledelsesmæssige sammenlægning af de tidligere nær- og
områdehospitaler til fire store akuthospitaler: Amager og Hvidovre Hospital, Bispebjerg
Hospital, Herlev og Gentofte Hospital samt Nordsjællands Hospital. Flere af akuthospitalerne har således aktivitet på flere matrikler.

Nordsjællands Hospital
Halsnæs

Fredensborg

Foruden de fire akuthospitaler består hospitalsstrukturen af Rigshospitalet som regionens
og landets højest specialiserede hospital, samt Bornholms Hospital der indtager en særstatus på grund af de særlige geografiske forhold.

Nord

Hillerød
Hillerød
Hørsholm

Region Hovedstadens Psykiatri er ét hospital, der sammen med de øvrige seks hospitaler
udgør regionens samlede hospitalsvæsen.

Frederikssund

Allerød
Rudersdal

På de enkelte akuthospitaler varetages ikke alle funktioner (lægefaglige specialer), men
hospitalerne samarbejder for at sikre den bedste behandling for alle regionens borgere.
Nedenfor er den vedtagne hospitalsstruktur for 2025, herunder fordeling af funktioner på
hospitalerne, beskrevet. Der er anvendt danske betegnelser i beskrivelsen af funktionerne,
idet det er besluttet at igangsætte en udvikling i retning af, at afdelingsnavne på regionens
hospitaler skal være mere patientvenlige.

Frederikssund

Midt

Herlev og Gentofte Hospital
Lyngby-Taarbæk

Furesø

Egedal

Gentofte
Gladsaxe

Herlev
Ballerup

For overblik over hvilke ændringer, der er foretaget i hospitalsplanen, henvises til kapitel 3.
De seks somatiske hospitaler bliver med implementeringen af Hospitalsplan 2025 geografisk placeret som vist på kortet nedenfor.

Gentofte

Herlev

Byen

Glostrup
Albertslund

Rødovre

Rigshospitalet (Glostrup)

Glostrup

Høje-Taastrup

Brøndby

Amager
Vesterbro

Amager
Øst

Valby

Hvidovre

Vallensbæk

Amager
Vest
Tårnby

Ishøj

Amager og Hvidovre Hospital

Syd

Dragør

Bornholm

Byen
Bispebjerg Hospital

Bispebjerg
BrønshøjHusum

Bornholms Hospital

Bispebjerg

Østerbro

Blegdamsvej
Nørrebro

Vanløse

Bornholm

Indre by
Frederiksberg

Rigshospitalet (Blegdamsvej)
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7.1 RIGSHOSPITALET
Den 1. januar 2015 blev Rigshospitalet og Glostrup Hospital organisatorisk fusioneret.
Rigshospitalet har funktion på matriklerne Blegdamsvej og Glostrup.
Rigshospitalet er regionens og landets højest specialiserede hospital med mange højtspecialiserede funktioner og afdelinger. Hospitalet har en særlig status, da det varetager et
stort antal specialfunktioner for hele landet samt for de færøske og grønlandske sundhedsvæsener. Alle funktioner (lægefaglige specialer), der varetages på Rigshospitalet,
varetages på specialfunktionsniveau og for de fleste områders vedkommende kun på
dette niveau.
På matriklen på Blegdamsvej ligger regionens traumecenter med højt specialiseret traumecenterfunktion. Her modtages svært tilskadekomne patienter og kritisk syge patienter,
som kræver en speciel indsats og samarbejde på stedet mellem mange diagnostiske og
kliniske funktioner på højt specialiseret niveau.
Hospitalet varetager såvel akutte som planlagte funktioner inden for en lang række
områder som fx kirurgi, led- og knoglekirurgi, det medicinske område, hjerne- og nervesygdomme, urinvejskirurgi, kvindesygdomme samt øre-næse-halskirurgi. For det medicinske
område på Glostrup-matriklen gælder, at det hører under Amager og Hvidovre Hospital.
Inden for fx karkirugi, hjerne- og nervekirurgi, arvelige sygdomme, vævstypelaboratorie
og blodbank, gigt, bindevævs- og rygsygdomme og øjensygdomme varetager hospitalet
hoved- og specialfunktioner for hele regionen.
Herudover varetager hospitalet for hele regionen en særlig tværfaglig funktion for sjældne
sygdomme, og yder døgndækkende billeddiagnostik og akutte operationsfaciliteter.
Rigshospitalet varetager endvidere en stor del af regionens kræftbehandling, herunder
stråleterapi, samt flere specialfunktioner for hele landet. Alle transplantationer, som foretages i Region Hovedstaden, udføres på Rigshospitalet. Rigshospitalet varetager endvidere børnehjertekirurgi hos børn og unge under 18 år for hele landet.
Hospitalet huser også et demensteam, et hovedpinecenter og en række regionsdækkende
funktioner: Klinik for Rygmarvsskade, Afsnit for Traumatisk Hjerneskade samt Respirations
Center Øst.

HOSPITALETS FUNKTIONER I 2025
Akutfunktioner
• Traumecenter

Intern medicinske funktioner
• Hjertesygdomme
• Lungesygdomme
• Mave-, tarm- og leversygdomme
• Hormon- og stofskiftesygdomme
• Ældresygdomme
• Gigt-, bindevævs- og rygsygdomme
• Infektionssygdomme
• Nyresygdomme
• Blodsygdomme
For de medicinske funktioner på Glostrup-matriklen gælder, at de hører under Amager og
Hvidovre Hospital.
Kvinde-barn funktioner
• Kvindesygdomme, graviditet og fødsel inkl. fertilitetsbehandling
• Børne- og ungesygdomme, herunder behandling af nyfødte
Tværgående funktioner
• Anæstesi (bedøvelse) og intensivbehandling inkl. anæstesi af børn samt tværfagligt
smertecenter
• Røntgen og skanning
• Biokemisk laboratorie
• Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin
• Vævstypelaboratorie og blodbank inkl. transplantationsimmunologi og transfusionsmedicinsk rådgivning
• Mikrobiologisk laboratorie
• Patologi
• Arvelige sygdomme
Øvrige kliniske funktioner
• Hjerne- og nervesygdomme inkl. klinisk neurofysiologi og specialiseret neurorehabilitering
• Øjensygdomme - med tilsyns- og akutfunktion for hele regionen
• Kræftsygdomme inkl. strålebehandling
• Øre-, næse- og halskirurgi inkl. høresygdomme
• Tand-, mund- og kæbekirurgi
Andre funktioner
• Palliativ enhed (lindrende behandling)
• Demensenhed (varetages i samarbejde med Bispebjerg Hospital)
• Center for Sjældne Sygdomme
• Trykkammerbehandling
• Patienthotel

Kirurgiske funktioner
• Led- og knoglekirurgi
• Hjerne- og nervekirurgi
• Kirurgi
• Børnekirurgi og kirurgi på børn under 2 år
• Karkirurgi
• Hjerte- og Lungekirurgi
• Urinvejskirurgi
• Plastikkirurgi inkl. brandsårsbehandling
• Rygkirurgi
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7.2 AMAGER OG HVIDOVRE HOSPITAL
Amager og Hvidovre Hospital blev fusioneret den 1. januar 2012. Hospitalet har aktivitet
på hospitalsmatriklerne Amager, Hvidovre og Glostrup.
Amager og Hvidovre Hospital er akuthospital for planområde Syd. Planområdet omfatter kommunerne: Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj,
Tårnby, Vallensbæk, og følgende bydele i Københavns Kommune; Amager Vest, Amager
Øst, Valby og Vesterbro. Befolkningsprognosen viser, at der i 2025 vil bo cirka 610.000
borgere i dette optageområde. Hospitalet er dermed det akuthospital, som har det største
optageområde.

Tværgående funktioner
• Anæstesi (bedøvelse) og intensivbehandling
• Røntgen og skanning
• Biokemisk laboratorie
• Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin
• Vævstypelaboratorie og blodbank (funktion ledet af Rigshospitalet)
• Mikrobiologisk laboratorie
• Patologi
Andre funktioner
• Palliativ enhed (lindrende behandling)
• Diagnostisk enhed

Hospitalet har akutafdeling på Hvidovre-matriklen og en akutklinik og medicinsk afdeling
på Amager-matriklen. Hospitalet har også ansvaret for den medicinske funktion og akutklinikken på Rigshospitalet (Glostrup-matriklen).
For planområde Syd varetager hospitalet akutte og planlagte funktioner inden for fx
kirurgi, led- og knoglekirurgi, det medicinske område, lindrende behandling og kvinde-barn
sygdomme.
Hospitalet varetager også en række specialfunktioner inden for blandt andet kirurgi, mave-,
tarm- og leversygdomme, infektionssygdomme samt børne-og ungesygdomme. Desuden
er den diagnostiske enhed for planområde Syd beliggende her, ligesom regionens screeningsprogram for livmoderhalskræft ledes af hospitalet.
Hospitalets infektionsmedicinske afdeling varetager den østdanske beredskabsfunktion
for behandling og isolation af patienter med smitsomme sygdomme.

HOSPITALETS FUNKTIONER I 2025
Akutfunktioner
• Akutafdeling
• Akutklinikker
Kirurgiske funktioner
• Led- og knoglekirurgi
• Kirurgi
Intern medicinske funktioner
• Hjertesygdomme
• Lungesygdomme
• Mave-, tarm- og leversygdomme
• Hormon- og stofskiftesygdomme
• Ældresygdomme
• Infektionssygdomme
• Nyresygdomme (dialysefunktion - ledet af Herlev og Gentofte Hospital)
Kvinde-barn funktioner
• Kvindesygdomme, graviditet og fødsel inkl. fertilitetsbehandling
• Børne- og ungesygdomme, herunder behandling af nyfødte
Øvrige kliniske funktioner
• Hjerne- og nervesygdomme (funktion varetages af Rigshospitalet).
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7.3 BISPEBJERG HOSPITAL
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital blev fusioneret den 1. januar 2012, men har fortsat
aktivitet på to matrikler. Når det nye hospital på Bispebjerg Bakke er klar til ibrugtagning,
skal aktiviteten på de to matrikler samles. Indtil det nye hospital står klar, navngives
hospitalet Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Derefter vil det blive navngivet Bispebjerg
Hospital.
Bispebjerg Hospital er akuthospital for planområde Byen. Planområdet omfatter de københavnske bydele Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre by, Nørrebro, Vanløse og Østerbro samt
Frederiksberg Kommune. Befolkningsprognosen viser, at der i 2025 vil bo cirka 490.000
borgere i optageområdet.
Hospitalet har akutafdeling på Bispebjerg-matriklen, og en akutklinik på Frederiksberg-matriklen. Med ibrugtagning af det nye Bispebjerg Hospital samles aktiviteten her, og akutklinikken på Frederiksberg-matriklen lukkes senest i 2023.
Hospitalet varetager såvel de akutte som de planlagte funktioner for planområde Byen
inden for fx kirurgi, led- og knoglekirurgi samt funktionerne på det medicinske område. I
samarbejde med Rigshospitalet varetages patienter med hjerne- og nervesygdomme i
planområderne Byen og Syd.
Hospitalet varetager også en række specialfunktioner inden for blandt andet lungesygdomme, hud-, allergi- og kønssygdomme, hjertesygdomme, kirurgi samt hjerne- og
nervesygdomme. Endvidere er den diagnostiske enhed for planområde Byen beliggende
på hospitalet.
Bispebjerg Hospital har endvidere en afdeling for hud-, allergi- og kønssygdomme, der har
et videncenter for sårheling, som betjener hele regionen.
Hospitalet varetager forebyggelse og udredning af arbejds- og miljøbetingede lidelser for
hele regionen. Ligeledes er regionens Socialmedicinske Center beliggende på hospitalet.
Desuden varetages den klinisk farmakologiske funktion for hele regionen, herunder den
landsdækkende giftinformation, der rådgiver om alle former for forgiftninger.

Intern medicinske funktioner
• Hjertesygdomme
• Lungesygdomme
• Mave-, tarm- og leversygdomme
• Hormon- og stofskiftesygdomme
• Infektionssygdomme
• Ældresygdomme
• Gigt, bindevævs- og rygsygdomme (ambulant funktion ledet af Rigshospitalet)
Øvrige kliniske funktioner
• Hud-, allergi- og kønssygdomme
• Hjerne- og nervesygdomme (inkl. en neurofysiologisk funktion, som er ledet af Rigshospitalet)
• Høresygdomme (funktion ledet af Rigshospitalet)
• Arbejds- og miljømedicin
• Farmakologi
Tværgående funktioner
• Anæstesi (bedøvelse) og intensivbehandling
• Røntgen og skanning
• Biokemisk laboratorie
• Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin
• Arvelige sygdomme (funktion ledet af Rigshospitalet)
Andre funktioner
• Demens enhed (varetages i samarbejde med Rigshospitalet)
• Diagnostisk enhed
• Palliativ enhed (lindrende behandling)
• Giftlinjen
• Socialmedicinsk Center
• Parker Instituttet
• Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
• Center for Komplekse Symptomer

Med ibrugtagning af Nyt Hospital Bispebjerg oprettes et kvinde-barn center på Bispebjerg
Hospital, der skal rumme plads til ca. 3500 fødsler årligt. Der etableres en fødeafdeling, en
børne- og ungeafdeling inkl. afsnit for behandling af nyfødte samt en funktion for kvindesygdomme.

HOSPITALETS FUNKTIONER I 2025
Akutfunktioner
• Akutafdeling
Kirurgiske funktioner
• Led- og knoglekirurgi
• Kirurgi
Kvinde-barn funktioner
• Kvindesygdomme, graviditet og fødsel
• Børne- og ungesygdomme, herunder behandling af nyfødte
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7.4 HERLEV OG GENTOFTE HOSPITAL
Herlev og Gentofte Hospital blev fusioneret d. 1. januar 2015, og har aktivitet på to matrikler.
Herlev og Gentofte Hospital er akuthospital for planområde Midt. Planområdet omfatter
kommunerne: Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre. Befolkningsprognosen viser, at der i 2025 vil bo cirka 470.00 borgere i
optageområdet.
Hospitalet har akutafdeling på Herlev-matriklen og en akutklinik og medicinsk afdeling på
Gentofte-matriklen.
Hospitalet varetager såvel de akutte som de planlagte funktioner for planområde Midt inden for fx kirurgi, led- og knoglekirurgi, hjerne- og nervesygdomme, det medicinske område
og kvinde-barn sygdomme.
Hospitalet er regionens udviklingshospital for planlagt kirurgi på Gentofte-matriklen.
Hospitalet varetager også en række specialfunktioner inden for blandt andet lungesygdomme, børne- og ungesygdomme, urinsvejskirurgi, brystkirurgi og plastikkirurgi. Herudover
huser hospitalet den diagnostiske enhed for planområde Midt.
Hospitalet har desuden en Hud- og Allergiafdeling, der har en stærk profil i forhold til allergisygdomme. Afdelingen omfatter blandt andet Videncenter for allergi og Dansk Børne
Astma Center.
Hospitalet skal for hele regionen varetage brystkirurgi, som primært er kirurgisk behandling
af brystkræftpatienter samt varetage mammaradiologi (billeddiagnostisk af brystet) og
lede regionens brystkræftscreeningsprogram.
Herlev og Gentofte Hospital har som et af landets kræftcentre en markant profil på
kræftområdet med blandt andet døgndækkende billeddiagnostiske undersøgelser, akutte
operationsfaciliteter og stråleterapienhed.

Intern medicinske funktioner
• Hjertesygdomme
• Lungesygdomme
• Mave-, tarm- og leversygdomme
• Hormon- og stofskiftesygdomme
• Ældresygdomme
• Infektionssygdomme
• Nyresygdomme
• Blodsygdomme
• Gigt-, bindevævs- og rygsygdomme (ambulant funktion ledet af Rigshospitalet)
Kvinde-barn funktioner
• Kvindesygdomme, graviditet og fødsel inkl. fertilitetsbehandling
• Børne- og ungesygdomme, herunder behandling af nyfødte
Øvrige kliniske funktioner
• Hjerne- og nervesygdomme
• Kræftsygdomme inkl. strålebehandling
• Hud-, allergi- og kønssygdomme
Tværgående funktioner
• Anæstesi (bedøvelse) og intensivbehandling samt tværfagligt smertecenter
• Røntgen og skanning
• Biokemisk laboratorie
• Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin
• Vævstypelaboratorie og blodbank (funktion ledet af Rigshospitalet)
• Mikrobiologisk laboratorie
• Patologi
Andre funktioner
• Palliativ enhed (lindrende behandling)
• Demens enhed
• Diagnostisk enhed
• Center for Cancer Immun Terapi

HOSPITALETS FUNKTIONER I 2025
Akutfunktioner
• Akutafdeling
• Akutklinik
Kirurgiske funktioner
• Led- og knoglekirurgi
• Kirurgi
• Urinvejskirurgi
• Plastikkirurgi
• Brystkirurgi
• Karkirurgi (planlagt behandling - funktion ledet af Rigshospitalet)
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7.5 STENO DIABETES CENTER COPENHAGEN

7.6 NORDSJÆLLANDS HOSPITAL

Steno Diabetes Center blev overtaget af Region Hovedstaden d. 1. januar 2017 og er navngivet Steno Diabetes Center Copenhagen. Centret er beliggende i Gentofte, indtil byggeriet
af et nyt diabetescenter på Herlev-matriklen er klar til ibrugtagning.

Nordsjællands Hospital blev etableret i februar 2013 som en fusion af Hillerød Hospital,
Frederikssund Hospital og Helsingør Hospital (lukket i 2013). Hospitalets funktioner varetages fra matriklerne i Hillerød og Frederikssund samt fra sundhedshuset i Helsingør. Når
Nyt Hospital Nordsjælland er færdigbygget i forventeligt 2022, skal aktiviteten i Hillerød
og Frederikssund samles her, og der etableres et sundhedshus med akutklinik i Frederikssund. Sundhedshuset i Helsingør, som rummer en akutklinik og en række ambulatoriefunktioner, hører også under Nordsjællands Hospital.

Steno Diabetes Center Copenhagen varetager behandling af diabetes og forskning på området sammen med andre hospitaler i Region Hovedstaden. På centret modtager borgere med
diabetes individuel behandling og forebyggelse med udgangspunkt i borgernes situation,
herunder i samarbejde med hospitaler, kommuner, praktiserende læger og øvrige aktører.
Centret har en regional funktion i forhold til at udvikle og løfte den samlede diabetesindsats i Region Hovedstaden, både på hospitaler, hos praktiserende læger og i kommuner.
Visionen for centret er, at det skal være drivkraften i et klinisk samarbejde om behandling
og forebyggelse af diabetes, der understøttes af stærke miljøer inden for klinisk diabetesforskning, sundhedsfremmeforskning samt uddannelse af patienter, pårørende og
sundhedsprofessionelle.
Centret varetager ambulante funktioner for hele regionen, herunder behandling af personer
med ny-konstateret type 1-diabetes.
Størstedelen af diabetesbehandlingen varetages på hovedfunktionsniveau, men centret
varetager også specialfunktioner, herunder insulinpumpebehandling og behandling af svær
insulinrestistens. I 2021 skal behandling af alle børn med diabetes i Region Hovedstaden varetages af Steno Diabetes Center Copenhagen i tæt samarbejde med pædiatrien. Derudover
indgår centret i et samarbejde med Rigshospitalet om behandling af gravide med diabetes.

HOSPITALETS FUNKTIONER I 2025

Nordsjællands Hospital er akuthospital for planområde Nord. Planområdet omfatter
kommunerne: Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Hillerød
samt Hørsholm. Befolkningsprognosen viser, at der i 2025 vil bo cirka 330.000 borgere i
optageområdet.
Nordsjællands Hospital har akutafdeling på matriklen i Hillerød og akutklinikker i Helsingør
og Frederikssund.
Hospitalet varetager såvel de akutte som de planlagte funktioner for planområde Nord
inden for fx kirurgi, led- og knoglekirurgi, hjerne- og nervesygdomme, det medicinske område, og kvinde-barn området. Desuden varetager hospitalet øre-, næse- og halskirurgi inkl.
høresygdomme for planområde Midt og Nord.
Hospitalet varetager også en række specialfunktioner inden for blandt andet led- og
knoglekirurgi, kræftsygdomme (medicinsk behandling), øre-, næse- og halskirurgi samt
børne- og ungesygdomme. Herudover er den diagnostiske enhed for planområde Nord
beliggende på hospitalet.
Nordsjællands Hospital leder endvidere genoptræningscentret Montebello, som geografisk er placeret i Spanien, hvortil patienter fra hele landet kan henvises.

Intern medicinsk funktion
• Hormon- og stofskiftesygdomme
HOSPITALETS FUNKTIONER I 2025
Akutfunktioner:
• Akutafdeling
• Akutklinikker
Kirurgiske funktioner
• Led- og knoglekirurgi
• Kirurgi
Intern medicinske funktioner
• Hjertesygdomme
• Lungesygdomme
• Mave-, tarm- og leversygdomme
• Hormon- og stofskiftesygdomme
• Ældresygdomme
• Infektionssygdomme
• Nyresygdomme inkl. dialyseafsnit
• Gigt, bindevævs- og rygsygdomme (ambulant funktion ledet af Rigshospitalet)
Kvinde-barn funktioner
• Kvindesygdomme, graviditet og fødsel inkl. fertilitetsbehandling
• Børne- og ungesygdomme, herunder behandling af nyfødte
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Øvrige kliniske funktioner
• Hjerne- og nervesygdomme, inkl. en neurofysiologisk funktion som er ledet af Rigshospitalet
• Øjensygdomme (funktion ledet af Rigshospitalet)
• Øre-, næse- og halskirurgi inkl. høresygdomme
• Kræftsygdomme (medicinsk behandling)
Tværgående funktioner
• Anæstesi (bedøvelse) og intensivbehandling
• Røntgen og skanning
• Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin
• Biokemisk laboratorie
• Vævstypelaboratorie og blodbank (funktion ledet af Rigshospitalet)
Andre funktioner
• Palliativ enhed (lindrende behandling)
• Demens enhed
• Diagnostisk enhed

7.7 BORNHOLMS HOSPITAL
Bornholms Hospital indtager en særstatus i Region Hovedstaden på grund af de særlige
geografiske forhold.
Bornholms Hospital betjener øens faste befolkning samt turister og andre besøgende (ca.
600.000 personer årligt). Befolkningsprognosen viser, at der i 2025 vil bo cirka 39.000
borgere på Bornholm.
Bornholms Hospital har en akutafdeling. Desuden tilbyder hospitalet behandling på en
række områder inden for kirurgi og medicin og varetager fødsler for Bornholm.
Bornholms Hospital varetager selv de fleste funktioner på hovedfunktionsniveau. Med
henblik på at sikre, at så mange patientforløb som muligt kan varetages på Bornholms
Hospital, er der etableret et tæt samarbejde med regionens øvrige hospitaler. Desuden
varetager særligt Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital de hoved-og specialfunktioner,
som ikke kan varetages på Bornholm. For nogle funktioner sikres den lægelige bemanding
på Bornholms Hospital ved samarbejdsaftaler og konsulentfunktioner, ligesom hospitalet
anvender telemedicin til en række opgaver.

HOSPITALETS FUNKTIONER I 2025
Akutfunktioner
• Akutafdeling
Kirurgiske funktioner
• Led- og knoglekirurgi*
• Kirurgi
• Urinvejskirurgi*
• Plastikkirurgi*
Intern medicinske funktioner
• Hjertesygdomme
• Lungesygdomme*
• Mave-, tarm- og leversygdomme*
• Hormon- og stofskiftesygdomme
• Ældresygdomme
• Infektionssygdomme*
• Gigt, bindevævs- og rygsygdomme*
• Nyresygdomme*
• Blodsygdomme*
Kvinde-barn funktioner
• Kvindesygdomme, graviditet og fødsel
• Børne- og ungesygdomme*
Tværgående funktioner
• Anæstesi (bedøvelse) og intensivbehandling
• Røntgen og skanning
• Biokemisk laboratorie
• Vævstypelaboratorie og blodbank (funktion ledet af Rigshospitalet)
• Mikrobiologisk laboratorie*
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Øvrige kliniske funktioner
• Kræftsygdomme*
• Øjensygdomme*
• Øre-, næse- og halskirurgi*
• Hud-, allergi- og kønssygdomme*
• Hjerne- og nervesygdomme*
Andre funktioner
• Palliativ enhed (lindrende behandling)
• Hospicefunktion (varetages med samarbejdsaftale)
• Demensudredning*
* Funktionerne varetages i samarbejde med andet hospital i regionen.

7.8 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI
Psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri er organiseret som ét hospital i Region Hovedstaden og benævnt Region Hovedstadens Psykiatri.
Region Hovedstadens Psykiatri udreder og behandler borgere med psykisk sygdom, der
ikke kan varetages hos praktiserende læge, speciallæge eller psykolog.
Psykiatrien har gennemgået en omstilling mod øget akut og intensiv ambulant behandling samt en omlægning fra åbne til intensive senge. De ambulante akutte og udgående
funktioner skal forebygge indlæggelser samt sikre behandling i nærmiljøet. Samtidig er
antallet af patienter øget med 25% siden 2009, hvilket blandt andet er muliggjort ved en
generel udbygning af den ambulante kapacitet samt harmonisering af tilbuddene, herunder
introduktion af pakkeforløb. Endelig arbejdes der med at inddrage brugere og pårørende
og at skabe en recovery-orienteret kultur, hvor der i højere grad bygges på den psykiatriske
patients egne ressourcer, ønsker og mål, ligesom der fortsat arbejdes på at nedbringe
brugen af tvang.

7.8.1 Voksenpsykiatri
Voksenpsykiatri varetages på otte psykiatriske centre i regionen. Psykiatrien er i lighed
med somatikken inddelt i fire planområder, og der er stort sammenfald mellem de somatiske hospitaler og de psykiatriske centres optageområder. Det understøtter samarbejdet
mellem de somatiske hospitaler og psykiatrien samt mellem kommunerne og de psykiatriske centre, så der hermed sikres sammenhængende tilbud til især de psykiatriske
patienter, som har behov for en koordineret indsats.
Der er i hvert planområde mindst et psykiatrisk center, som varetager hovedfunktion og
dermed den overvejende del af den psykiatriske behandling. Under hvert af de 6 almenpsykiatriske centre hører akutmodtagelser og ambulante akutteams (bortset fra på
Bornholm), åbne og intensive sengeafsnit, psykoterapeutiske og psykiatriske ambulatorier
(herunder udgående og opsøgende teams) for patienter med svære psykiske lidelser. Hver
kommune (og i Københavns Kommune den enkelte bydel) har ét psykiatrisk center som
primær samarbejdspartner.
De voksenpsykiatriske centre bliver med implementeringen af Hospitalsplan 2025 geografisk placeret som vist på kortet nedenfor.
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Psykiatrisk center

I planområde Nord har Psykiatrisk Center Nordsjælland aktivitet i Hillerød, Frederikssund
og Helsingør. Her betjenes kommunerne Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Allerød, Hørsholm, Fredensborg, Helsingør og Rudersdal.

Helsingør

Gribskov

Helsingør

I planområde Midt dækker Psykiatrisk Center Ballerup kommunerne Egedal, Furesø,
Lyngby-Taarbæk, Ballerup, Herlev, Gladsaxe og Gentofte.

PC Nordsjælland

I planområde Syd er aktiviteten fordelt på henholdsvis Psykiatrisk Center Glostrup og Psykiatrisk Center Amager. Psykiatrisk Center Glostrup dækker kommunerne Høje-Taastrup,
Albertslund, Glostrup, Rødovre, Ishøj og Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre samt den
københavnske bydel Valby. Psykiatrisk Center Amager dækker de københavnske bydele
Amager Vest, Amager Øst og Vesterbro samt kommunerne Tårnby og Dragør.

Halsnæs

Fredensborg

Nord

Hillerød

I planområde Byen er der Psykiatrisk Center København, som dækker bydelene BrønshøjHusum, Bispebjerg, Nørrebro, Østerbro, Indre By, Vanløse og Frederiksberg Kommune.
Psykiatrisk Center København, som i dag har aktivitet på Bispebjerg-, Gentofte-, Rigshospitals- og Frederiksberg-matriklerne, vil blive samlet på Ny Psykiatri Bispebjerg, når dette er
klar til ibrugtagning. Der vil fortsat være ambulante funktioner i de enkelte bydele.

Hillerød
Hørsholm

Frederikssund

Allerød
Rudersdal

Hertil kommer Psykiatrisk Center Bornholm, der dækker Bornholms Regionskommune.

Frederikssund

Psykoterapeutisk Center Stolpegård
Furesø

Den akutte indsats i psykiatrien er ganske betydelig, idet de akutte indlæggelser udgør
omkring 90 procent af alle indlæggelser i voksenpsykiatrien og ca. 2/3 af alle indlæggelser i børne- og ungdomspsykiatrien. Organiseringen af den akutte psykiatriske indsats
er derfor af central betydning for den samlede patientbehandling, jf. kapitel 8. Den akutte
hospitalsindsats omfatter psykiatriske akutmodtagelser og psykiatriske sengeafsnit.

Lyngby-Taarbæk

Egedal

Gentofte

Gentofte

Gladsaxe
Ballerup
Herlev

PC Ballerup

Ballerup

Albertslund

PC Sct. Hans

Rødovre

Brøndby

Roskilde

Roskilde

PC Glostrup

Vesterbro

Amager

Valby

Brøndby
Vallensbæk

Der er psykiatriske akutmodtagelser på følgende fem centre:
• Psykiatrisk Center Amager
• Psykiatrisk Center Ballerup
• Psykiatrisk Center Glostrup
• Psykiatrisk Center København
• Psykiatrisk Center Nordsjælland

Amager
Øst

Glostrup
Høje-Taastrup

Byen

PC Amager

Glostrup

Amager
Vest

Hvidovre

Tårnby

Ishøj

Syd

På Bornholm varetages den akutte psykiatri af somatisk akutmodtagelse.

Dragør

Region Hovedstadens Psykiatri varetager alle funktioner i psykiatrien på hoved- og specialfunktionsniveau, bortset fra den højt specialiserede behandling af særligt farlige psykotiske patienter. Desuden varetages enkelte højt specialiserede funktioner for hele landet.

Bornholm

Byen
Gentofte
Bispebjerg
BrønshøjHusum

PC Bornholm

Bispebjerg

PC København

Østerbro

Blegdamsvej
Nørrebro

Vanløse

Bornholm

Frederiksberg
Frederiksberg

Enkelte psykiatriske centre har specialiseret sig i særlige funktioner og dermed i at behandle særlige patientgrupper. Således er behandling af patienter med spiseforstyrrelser
samlet på Psykiatrisk Center Ballerup. På Psykiatrisk Center Nordsjælland har de såkaldt
'særlige pladser’, som blev besluttet oprettet af folketinget i 2017, og Psykiatrisk Center
Glostrup har en særlig funktion for nedtrapning af medicin.

Indre by

Regionsdækkende centre
De retspsykiatriske funktioner på Psykiatrisk Center Sct. Hans, der er beliggende i Roskilde, samt Psykiatrisk Center Glostrup betjener borgerne i hele regionen. Psykiatrisk Center
Sct. Hans varetager desuden behandling af psykotiske patienter med svært behandleligt
misbrug.
Psykoterapeutisk Center Stolpegård varetager ligeledes behandling af borgere fra hele
regionen, dog primært fra planområde Midt, og behandler patienter med ikke-psykotiske
lidelser som angst, personlighedsforstyrrelser og psykiske vanskeligheder, der knytter sig
til traumer.
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Børne- og ungdomspsykiatrien

7.8.2 Børne- og ungdomspsykiatri
Børne- og ungdomspsykiatrien, som dækker patienter i aldersgruppen 0-17 år, er samlet i
ét Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, som i 2025 vil bestå af tre funktioner: En funktion
i Hillerød, en i Glostrup og en i Bispebjerg. Der er retspsykiatrisk funktion for børn og unge
på afdelingen i Glostrup.

Gribskov
Helsingør

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center betjener alle kommuner i Region Hovedstaden.
Funktionerne i Glostrup varetager ambulant behandling og indlæggelser, mens funktionerne i Hillerød og Bispebjerg alene varetager ambulant behandling.

Halsnæs

Fredensborg

Ambulatorierne i Hillerød betjener Bornholm, hvor der er et børne- og ungdomspsykiatrisk
ambulatorium, og har konsulentfunktioner for Bornholm for psykisk syge børn og unge.
Endvidere servicerer Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Grønland og Færøerne.

Nord

Hillerød

BUC

Hillerød
Hørsholm

Akutafdelingen for børne- og ungdomspsykiatri er beliggende i Glostrup.
Børne-og ungdomspsykiatrien er godkendt til at varetage alle funktioner på hoved- og
specialfunktionsniveau. Desuden varetages enkelte højtspecialiserede funktioner for hele
landet.

Allerød
Rudersdal
Frederikssund

Midt

Nedenstående kort viser placeringen af regionens børne- og ungdomspsykiatriske center i
2025.

Furesø

Lyngby-Taarbæk

Egedal

Nærmere oplysninger om udvikling af psykiatrien i Region Hovedstaden fremgår af ’Psykiatriudvalgets treårsplan 2017-2019, maj 2016’.

Gentofte

Gladsaxe
Ballerup

Herlev

Byen
Glostrup
Rødovre

Albertslund

BUC

Glostrup

Vesterbro
Valby

Høje-Taastrup

Brøndby
Vallensbæk

Amager
Øst

Amager
Vest

Hvidovre

Tårnby

Ishøj

Syd
Dragør

Bornholm

Byen
BUC

Bispebjerg
BrønshøjHusum

BUC

Bispebjerg

Østerbro

Nørrebro
Vanløse

Bornholm

Indre by
Frederiksberg
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7.9 FORDELING AF FUNKTIONER PÅ HOSPITALERNE
Fordelingen af funktioner på hoved- og specialfunktionsniveau på de enkelte hospitaler er
vist i nedenstående figur 4.
Hovedfunktionsniveau dækker over det almindelige og hyppige inden for et område, mens
specialfunktionsniveau har to niveauer, henholdsvis regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner, jf. afsnit 6.3.1. Der er i oversigten ikke skelnet mellem regions- og højt
specialiserede funktioner.
Visse specialfunktioner varetages i formaliseret samarbejde, hvilket betyder, at funktionen
varetages i tæt samarbejde med et andet hospital, der også er godkendt til at varetage
specialfunktionen.
For Bornholms Hospital gælder, at flere funktioner varetages i samarbejde med et andet
hospital i regionen. Der er i oversigten ikke skelnet mellem, om Bornholms Hospital varetager en funktion selvstændigt eller som en ude- eller konsulentfunktion. Dette fremgår af
hospitalsprofilen, jf. afsnit 7.7.
Symbolerne er placeret de steder, hvor funktionen er organisatorisk og ledelsesmæssigt
forankret frem for den fysiske placering af funktionen. Dette gælder dog ikke for udefunktioner, der i oversigten er placeret på det hospital, hvor den fysisk varetages. Udefunktioner er typisk mindre funktioner, der fysisk varetages på et hospital, men ledes af et andet
hospital.
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○

Funktion ledet af andet
hospital (udefunktion)

NORDSJÆLLANDS HOSPITAL

Specialfunktionsniveau

HERLEV OG GENTOFTE HOSPITAL

▲

KVINDE-BARN AFDELINGER

BISPEBJERG HOSPITAL

Hovedfunktionsniveau

AMAGER OG HVIDOVRE HOSPITAL

●

RIGSHOSPITALET

SYMBOLFORKLARING:

BORNHOLMS HOSPITAL

FIGUR 4.
OVERSIGT OVER FORDELING AF FUNKTIONER PÅ HOSPITALERNE

▲
●

Akutafdeling

●

●

●

Akutklinik

●

●

●

●

INTERN MEDICIN

●

▲●

●

▲●

▲●

Børne- og ungesygdomme

▲●

●

▲●

●

▲●

▲●

Kræftsygdomme

▲●

●

▲●

▲●

Hjerne- og nervesygdomme

▲●

●

○

▲●

▲●

▲●

●

●

●

●

●

●

▲●

○

●

▲●

▲●

●

●

●

ANDRE KLINISKE FUNKTIONER

Palliativ enhed (lindrende behandling)
Demens enhed

●

Hjerne- og nervekirurgi

▲●

Tand- mund- og kæbekirurgi

▲●

Øre-næse-halskirurgi

▲●

Høresygdomme

▲

Øjensygdomme

▲●

●

▲●
○

▲●

●

○

Hormon- og stofskiftesygdomme

▲●

●

▲●

▲●

▲●

▲●

Mave-, tarm- og leversygdomme

▲

●

▲●

▲●

▲●

●

Hjertesygdomme

▲

●

▲●

▲●

▲●

▲●

Arbejds- og miljømedicin

Lungesygdomme

▲

●

▲●

▲●

▲●

▲●

TVÆRGÅENDE FUNKTIONER

Infektionssygdomme

▲

●

▲●

●

▲●

▲●

Anæstesi (bedøvelse)

▲●

●

▲●

▲●

▲●

▲●

●

▲●

●

▲●

●

- intensivt afsnit

▲●

●

●

●

●

●

○

○

○

Patologi

▲●

▲●

▲●

Røntgen og scanning

▲●

●

●

▲●

▲●

●

Biokemisk laboratorie

▲●

●

●

▲●

▲●

●

Mikrobiologisk laboratorie

▲●

●

▲●

Ældresygdomme

Gigt-, bindevævs- og rygsygdomme

▲●

●

Nyresygdomme

▲●

●

Blodsygdomme

▲●

●

▲●

●

○

▲●

KIRURGISKE AFDELINGER
Kirurgi

Karkirurgi
Plastikkirurgi
Hjerte- og lungekirurgi
Urinvejskirurgi

▲●

▲●

▲
▲●

Børnekirurgi
Led- og knoglekirurgi

▲●

▲●

○
●

●

Vævstypelaboratorie og blodbank

▲●
▲●
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▲●

▲●

▲●

▲●

▲●

●

▲●

▲●
▲●

▲●

●

▲
▲●

●

▲●

●

○

○

○
○

○

Herudover varetager Steno Diabetes Center Copenhagen hoved- og special-funktionsniveau inden for hormon- og stofskiftesygdomme.

▲
▲●

▲●

Farmakologi

Arvelige sygdomme

▲
▲●

●

Hud-, allergi- og kønssygdomme

Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

▲●

Brystkirurgi
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▲●

Diagnostisk enhed

AKUTBEHANDLING
Traumecenter

Kvindesygdomme, graviditet/fødsel

▲●

Note: For udefunktioner er det ikke opgjort, om de varetages på hoved- eller specialfunktionsniveau
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8.
ÉN INDGANG TIL AKUT BEHANDLING

Personalet på Akuttelefonen 1813 har læseadgang til sundhedsplatformens hospitalsjournaler. Herved skabes sammenhæng i patientforløbene og overblik over områder som
kroniske sygdomme, nylige indlæggelser samt lægemidler en patient ikke bør få, typisk på
grund af allergi (CAVE).

En stor andel af kontakterne til sundhedsvæsenet vedrører akut syge og tilskadekomne borgere. Det drejer sig om alt fra almindelig akut sygdom og småskader, som i dagtid kan håndteres hos egen læge, til alvorlige akutte og livstruende tilstande, som kræver øjeblikkelig indsats.

Der er etableret et godt og velfungerende netværk mellem de enkelte kommuner og
Region Hovedstadens Akutberedskab, således at akut hjælp i højere grad end tidligere kan
koordineres mellem kommuner og region.

Alle borgere i Region Hovedstaden, der har behov for hjælp i tilfælde af akut sygdom eller
skade, skal have let og hurtig adgang til kompetent døgndækkende akutbetjening.

Region Hovedstaden ønsker at styrke dette samarbejde, herunder mulighederne for at
kommunale akutte sygeplejersker uden for egen læges åbningstid kan køre ud og foretage
observationer eller målinger i hjemmet og melde tilbage til lægen på Akuttelefonen 1813.
Aktuelt er kommunerne i gang med at etablere kommunale akutfunktioner, så de er rustet
til at kunne håndtere akutte patienter døgnet rundt. Med akutfunktionerne opnås nye kompetencer i kommunerne, og der vil være døgndækket sygeplejebemanding.

Borgerne skal kun huske to telefonnumre, nemlig 1-1-2 ved akut livstruende sygdom og
tilskadekomst, og 1813. Akuttelefonen 1813 yder generel sundhedsfaglig rådgivning og
sikrer, at borgerne henvises til det rette akutte tilbud.
På hverdage mellem klokken 8 og 16 skal borgerne ved akut sygdom og mindre skader
kontakte egen læge.

AKUTMODTAGELSE/
AKUTKLINIK

TANDLÆGEVAGTEN

PSYKIATRISKE
AKUTMODTAGELSER

HJEMMEBESØG

EGEN LÆGE

1813

EGENOMSORG

Akuttelefonen 1813 og 1-1-2 AMK Vagtcentral er fysisk og organisatorisk samlet i Region
Hovedstadens Akutberedskab, der varetager hele den akutte indsats udenfor hospitalerne
- jf. nedenstående figur. Samlokaliseringen af Akuttelefonen 1813 og 1-1-2 AMK Vagtcentral bidrager til den enstrengede struktur for den borgerrettede telefoniske visitation i
Region Hovedstaden.

AKUTLÆGEHELIKOPTER

SOCIOLANCE

BABYLANCE

PSYKIATRISK
AKUTBEREDSKAB

AKUTLÆGEBIL

112

AMBULANCE

BORGER

8.1 AKUTTELEFONEN 1813
Akuttelefonen 1813 er bemandet af læger og sygeplejersker, som guider borgerne til den
rette og hurtigste hjælp – døgnet rundt. Akuttelefonen 1813 kan på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering:
-
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Rådgive om egenomsorg og kontakt til egen læge
Visitere til og give en forventet mødetid på en akutmodtagelse eller akutklinik
Sende en kørende læge ud til hjemmebesøg
Henvise til akut tandlægehjælp ved tandskade eller pludselig tandpine uden for egen
tandlæges åbningstid
Guide til psykiatrisk tilbud ved behov for akut psykiatrisk hjælp
Sende en ambulance, indhente rådgivning eller viderestille opkaldet til 1-1-2 AMKVagtcentralen.

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019 HOSPITALSPLAN 2025

Akuttelefonen 1813 får nyt nummer
Regionerne har i fællesskab besluttet at etablere et landsdækkende fælles akutnummer
1-1-3. Det vil på landsplan sikre borgerne én samlet indgang til det akutte system. Borgerne i
Region Hovedstaden vil således ikke længere skulle ringe 1813 men 1-1-3, når det nye landsdækkende akutnummer er klar. I livstruende situationer skal borgerne fortsat ringe 1-1-2.

8.2 1-1-2 AMK-VAGTCENTRALEN
I tilfælde af alvorlig, akut sygdom eller skade er det afgørende, at den syge eller tilskadekomne hurtigt får professionel hjælp. Opkald til 1-1-2 vedrørende akut sygdom og ulykker viderestilles derfor til 1-1-2 AMK-Vagtcentralen, der er bemandet med sygeplejersker og paramedicinere. En paramediciner er en specialuddannet ambulancebehandler med kompetence til at
yde akut livreddende behandling. Ved behov sendes ambulance og akutlægebil.
Foruden de akutte livreddende kørsler er Region Hovedstadens Akutberedskab ansvarlig
for disponering, drift og vedligehold af Babylancen, der er specielt designet til at transportere svært syge børn og deres familier, når de skal have højt specialiseret intensiv behandling. Babylancen står klar til udrykning hele døgnet året rundt. Den bemandes af Akutberedskabets specialuddannede paramedicinere og transporthold fra neonatale afdelinger.
Regionens AMK-Vagtcentral varetager endvidere planlægning og disponering af den liggende såvel som den siddende sygetransport.
Et fokusområde er ’hurtigere hjælp ved hjertestop’. Her arbejder regionens akutberedskab
på flere niveauer for at hjælpe borgere med hjertestop. Der anvendes kunstig intelligens til
beslutningsstøtte for erkendelse af hjertestop under telefonopkaldet. Udrykningskørsler
benyttes altid ved mistanke om hjertestop. Personalet ved 1-1-2 giver samtidig sundhedsfaglig vejledning i hjerte-lunge-redning til de personer, der er sammen med den syge borger.
Hjælpen starter således allerede i telefonen. Herudover er der etableret en Hjerteløberordning, hvor frivillige hjerteløbere alarmeres via Region Hovedstadens vagtcentral samt First
Responders, hvor regionen som pilotprojekt har indgået aftale med en række beredskabsmyndigheder (brand- og redningsselskaber).

8.3 DET MOBILE PSYKIATRISKE AKUTBEREDSKAB
Det mobile psykiatriske akutberedskab er et særligt tilbud til de borgere, der har behov for
psykiatrisk akuthjælp. Det mobile psykiatriske akutberedskab opererer i tidsrummet kl. 16
til 08 på hverdage samt hele døgnet i weekender og på helligdage. Det mobile psykiatriske
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akutberedskab består af et køretøj med en paramediciner og en speciallæge i psykiatri,
der kan sendes ud til psykisk syge - ofte selvmordstruede borgere.
Borgere eller pårørende kan kontakte enten Akuttelefonen 1813 eller 1-1-2 AMK-Vagtcentralen. Det er 1-1-2 AMK-Vagtcentralen, der vurderer, om det mobile psykiatriske akutberedskab skal aktiveres.

8.4 SOCIOLANCEN
Sociolancen er et supplerende tilbud til socialt udsatte borgere i Københavns Kommune,
der primært har brug for en socialfaglig indsats. Sociolancen består af et køretøj med en
socialfaglig medarbejder fra Københavns Kommunes Socialforvaltning og en paramediciner eller ambulancebehandler fra enten Region Hovedstadens Akutberedskab eller
Hovedstadens Beredskab.
Sociolancen kører hver dag fra kl. 11.00-23.00, hvor medarbejderne i Sociolancen vil lave
opsøgende og forebyggende arbejde i forhold til socialt udsatte borgere i samarbejde med
de eksisterende tilbud. Sociolancen kan tilkaldes gennem Akuttelefonen 1813 eller ved
1-1-2 opkald til AMK-Vagtcentralen.

8.5 SUNDHEDSBEREDSKAB
Region Hovedstadens Akutberedskab er døgnet rundt de øvrige myndigheders akutte
indgang til regionens sundhedsberedskab. Ved hændelser, hvor der er behov for at
iværksætte et særligt sundhedsberedskab, herunder henvendelse fra centrale myndigheder, vil regionens AMK-vagtcentral koordinere opgaverne internt og i forhold til eksterne
samarbejdspartnere. Regionen har udarbejdet en sundhedsberedskabsplan, der skal
gøre det muligt hurtigt og effektivt at koordinere og løse regionens opgaver i relation til
patientbehandling både præhospitalt og på det enkelte hospital. Nærmere oplysninger om
regionens sundhedsberedskab kan ses i rapporten: ’Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan’ fra 2017.

8.8 TRAUMECENTER, AKUTAFDELINGER OG AKUTKLINIKKER (SOMATIK)
På hospitalerne foregår den akutte indsats i dag på tre niveauer, alt efter hvilket behov den
enkelte patient har: Traumecenter, akutafdeling og akutklinik.
Regionens traumecenter ligger på Rigshospitalet og er en specialiseret akutafdeling. Her
modtages svært tilskadekomne patienter samt kritisk syge patienter, som kræver speciel
indsats og samarbejde med mange diagnostiske og kliniske specialer på højt specialiseret
niveau. Akutafdelingerne er placeret på akuthospitalerne. Her kan modtages alle akut syge
eller tilskadekomne patienter både til ambulant behandling og indlæggelse. Både traumecenter og akutafdelinger har åbent døgnet rundt.
Akutklinikkerne er enten placeret på hospitalsmatrikel i fysisk tilknytning til en medicinsk
sengeafdeling med deraf mulighed for indlæggelse eller i sundhedshus uden mulighed
for indlæggelse. Akutklinikker i tilknytning til sundhedshus kan alene modtage patienter
henvist med mindre skader og akut almen medicinsk sygdom, dvs. sygdom der i dagtid
varetages af praktiserende læger. På hospitalsmatrikler, hvor der både er akutklinik og medicinske senge, modtages endvidere akut syge intern medicinske patienter. Der visiteres
dog til akutafdeling, hvis der kan være tale om mere alvorlig sygdom. Akutklinikkerne har
åbent i dag- og aftentimerne.
Akut behandling af medicinsk sygdom hos børn under 12 år er samlet i et børnespor i akutafdelingerne. Børn under 12 år med mindre skader behandles både på akutafdelinger og
akutklinikker.

Akutmodtagelse
Akutklinik,
hospital
Akutklinik,
sundhedshus
Helsingør

Gribskov

Helsingør

Traumecenter

Nordsjællands Hospital
Halsnæs

Fredensborg

Nord

Hillerød

8.6 DEN LANDSDÆKKENDE AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING

Hillerød
Hørsholm

Frederikssund

Allerød
Rudersdal

Der er som supplement til regionernes præhospitale beredskaber (den indsats, der varetages
uden for hospitalerne) etableret en tværregional akutlægehelikopterordning, der skal bidrage
til, at akut syge borgere med livstruende symptomer, der er bosat eller opholder sig langt fra
specialiserede hospitaler, sikres hurtig adgang til præhospital speciallægebehandling.

Frederikssund

Midt

Herlev og Gentofte Hospital
Lyngby-Taarbæk

Furesø

Egedal

Gentofte
Gladsaxe

Herlev
Ballerup

Gentofte

Herlev

Byen

Glostrup
Albertslund

Den daglige drift af organisationen ledes af Region Midtjylland.

Rødovre

Rigshospitalet (Glostrup)

Glostrup

Høje-Taastrup

Brøndby

Amager
Vesterbro

Amager
Øst

Valby

Hvidovre

Vallensbæk

Amager
Vest
Tårnby

Ishøj

Amager og Hvidovre Hospital

8.7 PSYKIATRISKE AKUTMODTAGELSER
Bornholm

Borgere og pårørende der har behov for øjeblikkelig psykiatrisk hjælp, kan henvende sig på
en af regionens døgnåbne psykiatriske akutmodtagelser, jf. afsnit 7.8 Region Hovedstadens Psykiatri.

Byen
Bispebjerg Hospital

Bispebjerg
Bornholms Hospital

BrønshøjHusum

Bispebjerg

Blegdamsvej

Indre by

Det er ikke nødvendigt at ringe først, men Akuttelefonen 1813 kan rådgive om det rette
tilbud til borgerne, herunder viderestille til 1-1-2 AMK-Vagtcentralen ved behov.
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Østerbro

Nørrebro

Vanløse

Bornholm

90

Syd

Dragør

Frederiksberg

Rigshospitalet (Blegdamsvej)
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9.
DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN
Det nære sundhedsvæsen skal styrkes i de kommende år. Baggrunden er, at der bliver
flere ældre borgere i regionen, og at der er flere borgere, som lever med flere kroniske
sygdomme eller med samtidig psykisk og somatisk sygdom. Disse borgere har i dag typisk
forløb både i kommunen, hos praktiserende læge, på hospitalet og/eller i psykiatrien, og
de mange kontakter øger risikoen for usammenhængende forløb.
Derfor arbejder regionen for at sikre sammenhæng i patientforløbene, og at patienter skal
modtage mere behandling væk fra hospitalerne, når dette er muligt. Af hensyn til patienterne skal den tid, de er væk fra hjemmet i forbindelse med sygdom samtidig minimeres,
hvis det er fagligt velbegrundet.

9.1 OPGAVER I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN
For at udnytte kapaciteten bedst muligt og give mest mulig sundhed til borgerne er det
afgørende med et stærkt samarbejde mellem de praktiserende læger, kommunerne og
hospitalerne.
Et væsentligt element i omstillingen til mere nærhed er en løbende vurdering af, om
behandlingen kan foregå på et lavere effektiviserings- og omsorgsniveau. Det kan fx være
at gå fra indlæggelse til ambulant behandling, fra ambulant behandling til telemedicin eller
behandling i praksissektoren eller kommunen.
Denne bevægelse understøttes yderligere af, at nærhedsfinansiering i de kommende år vil
erstatte den aktivitetsbaserede styring. Med den ny styringsmodel, i aftalen om regionernes økonomi for 2019, ændres det nuværende fokus på sygehusaktivitet til bredere mål,
der understøtter sammenhæng og omstilling af behandlingen af mennesker med kroniske
sygdomme og ældre medicinske patienter fra hospitalerne til tilbud tættere på patienten.
Praktiserende læger
Hovedparten af de indledende kontakter til det regionale sundhedsvæsen modtages af de
praktiserende læger, hvoraf en mindre andel henvises videre til hospitalerne.
Praktiserende læger, speciallægepraksis og den øvrige praksissektor varetager en del patientforløb i fællesskab med hospitalerne. For en række kroniske sygdomme struktureres
samarbejdet mellem de praktiserende læger, behandlere i kommunerne og hospitalerne
om udredning og behandlingsforløb. De praktiserende læger er i disse forløb tovholder på
tværs af sektorerne og er patientens faste kontakt til sundhedsvæsenet.
De praktiserende læger skal som følge af Overenskomst om almen praksis 2018 varetage
behandlingen af størstedelen af patienterne med KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom)
og type 2-diabetes. I fremtiden vil flere patientgrupper derfor have forløb i almen praksis
i stedet for på hospitalet. Formålet hermed er at sikre bedre ressourceudnyttelse i det
samlede sundhedsvæsen, færre henvisninger til specialiseret niveau på hospitalerne samt
mere sammenhængende patientforløb og nærhed for patienten. Det kræver, at der er de
nødvendige kompetencer og den nødvendige kapacitet hos de praktiserende læger, samt
at hospitalerne i højere grad understøtter dem med faglig rådgivning.
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Kommunerne
Kommunerne løser sammen med de praktiserende læger de sundhedsopgaver, hvor der
ikke kræves specialistkompetencer og den tværfaglighed eller det udstyr, som findes på
hospitalerne. Det gælder især i forhold til børns sundhed og patienter med kroniske sygdomme samt ældre medicinske patienter. Fx varetager kommunerne mange af de forebyggende indsatser, der tilbydes til mennesker med fx KOL eller type 2-diabetes.
Kommunerne er også i gang med at implementere kvalitetstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, så de er rustet til at kunne håndtere patienter, der har brug
for en særlig indsats fra kommunen enten for at undgå en indlæggelse eller i forlængelse af
en hospitalsindlæggelse. Flere kommuner har de seneste år også etableret fælleskommunale specialiserede sygeplejeteams med det formål at styrke de sygefaglige kompetencer
lokalt og forebygge unødvendige ind- og genindlæggelser.
Den overordnede politiske ramme for det tværsektorielle samarbejde om sundhed aftales
i regi af Sundhedsaftalen. Sundhedsaftalen for perioden 2019–2023 har særligt fokus på
samarbejdet om sundhed i forhold til:
•
•
•

Ældre borgere og borgere med kronisk sygdom
Mennesker med psykisk sygdom
Børn og unge

Aftalen er en fokuseret og dynamisk aftale, hvor der løbende gennem aftaleperioden vil
være mulighed for at arbejde med de områder, hvor der er størst behov for at udvikle det
tværsektorielle samarbejde. Arbejdet med sundhedsaftalen vil stille konkrete krav til opgaver og indsatser på hospitalerne, og aftalen har dermed også en tæt kobling og betydning
for hospitalsplanlægningen.

9.2 UDVIKLING I RETNING AF FLERE NÆRE SUNDHEDSTILBUD
Der udvikles løbende nye behandlingsformer og teknologiske muligheder, der sammen
med nye samarbejdsformer mellem patienter, kommuner og de praktiserende læger kan
være med til at flytte mere behandling til det nære sundhedsvæsen og dermed tættere på
borgeren.
Nære sundhedstilbud kan være, at hospitalerne varetager opgaver i patientens hjem eller
nærmiljø fx gennem telemedicinske løsninger, der gør det muligt for patienterne at blive
tilset uden at skulle møde op på hospitalet. For eksempel tilbydes regionens borgere med
svær KOL et telemedicinsk forløb, hvor patienterne via en skærm i eget hjem kan deltage
i træning. Grundet patientgruppens helbredstilstand kan det være vanskeligt fysisk at
møde frem til træning, men med det telemedicinske træningsforløb, som giver lige adgang
for alle borgere, kan patienterne opnå en bedring af deres fysiske og psykiske tilstand og
eventuelt undgå ekstra indlæggelser. Med tilbuddet er der også mulighed for via skærmen
at tale med en hospitalspræst eller deltage i patientundervisning, rygestopkursus og kostvejledning. Desuden kan opgaver løses af praktiserende læger eller i kommunerne i tæt
samarbejde med hospitaler frem for på hospitalet.
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Sundhedshuse
Region Hovedstaden har sammen med kommunerne og de praktiserende læger udarbejdet en vision for fælles sundhedshuse. Visionen opfordrer til lokal dialog om eventuel
etablering af fælles sundhedshuse.
Visionen er, at fælles sundhedshuse bidrager til:
•
•
•

Et stærkt nært sundhedsvæsen, som medvirker til, at borgerne oplever høj kvalitet og
øget sammenhæng i indsatsen
Bedre udnyttelse af ressourcerne og en større fleksibilitet i opgavevaretagelsen på
tværs af sektorer
Let og lige adgang til praksissektoren og hospitalsydelser der, hvor det er en udfordring

Regionen er aktuelt engageret i etablering eller drift af fire fælles sundhedshuse, henholdsvis i Helsingør, Frederikssund, Ishøj og Huset for Psykisk Sundhed i København. Mange
kommuner i hovedstadsregionen har egne sundhedshuse, hvor de kommunale opgaver
med forebyggelse, genoptræning og rehabilitering foregår. Som led i udviklingen af det
nære sundhedsvæsen vil Region Hovedstaden gerne understøtte et tættere samarbejde
omkring de eksisterende kommunale sundhedshuse.
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Center for Sundhed
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

NOTAT
Til:

Telefon 38 66 50 00
Direkte 38666021
Web www.regionh.dk

Forretningsudvalg og regionsråd
Journal-nr.: 18000944
Dato: 2. september 2019

Oversigt over funktioner fordelt på
hospitalsmatrikler
Regionsrådet efterspurgte på møde d. 18. december 2018, hvor høringsversionen af Hospitalsplan 2025 blev godkendt, en oversigt over fordelingen af
funktioner opgjort på de enkelte hospitalsmatrikler.
Af nedenstående oversigt fremgår hvilke funktioner, de enkelte hospitaler aktuelt varetager. Oversigten viser også, om funktionerne varetages på hovedeller specialfunktionsniveau. For udefunktioner er specialiseringsniveauet dog
ikke opgjort.
For Bornholms Hospital gælder, at flere funktioner varetages i samarbejde
med et andet hospital i regionen. Der er i oversigten ikke skelnet mellem, om
Bornholms Hospital varetager en funktion selvstændigt eller som en ude- eller
konsulentfunktion.
I Hospitalsplan 2025 er en lignende oversigt (figur 4) over fordelingen af funktioner på hospitalerne. Her er funktionerne dog vist for de samlede hospitaler,
og er således ikke opdelt på enkelte matrikler.
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▲●

●

Kirurgiske afdelinger
Kirurgi
Karkirurgi
Plastikkirurgi
Hjerte- og lungekirurgi

▲●

▲●

▲

○

▲●

●

▲●

●

▲●

▲

Urinvejskirurgi

▲●

Brystkirurgi

▲●

Børnekirurgi

▲

Led- og knoglekirurgi

▲●

▲●

▲●

▲●

▲●

●

▲●

▲●

▲●

▲●

▲●

Kvinde-barn afdelinger
Kvindesygdomme, graviditet/fødsel

▲●

●

▲●

▲●

▲●

Børne- og ungesygdomme

▲●

●

▲●

▲●

▲●
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Frederikssund

Hillerød

Gentofte

Nordsjællands
Hospital

Herlev og Gentofte
Hospital
Herlev

Frederiksberg

Bispebjerg

Amager

Amager og Hvidovre
Hospital

Bornholms Hospital

Hvidovre

Blegdamsvej

○

Hovedfunktionsniveau
Specialfunktionsniveau
Funktion ledet af andet hospital (udefunktion)

Bornholm

●
▲

Glostrup

Rigshospitalet

Symbolforklaring:

Bispebjerg og Frederiksberg
Hospital
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Andre kliniske funktioner
Kræftsygdomme

▲●

Hjerne- og nervesygdomme

▲●

Palliativ enhed
(lindrende behandling)
Demens enhed

●
▲●

▲●

▲●
▲●

●

○

▲●

▲●

●

●

●

●

●

▲●

●

●

▲●

▲●

●

●

●

●

Diagnostisk enhed
Hjerne- og nervekirurgi

▲●

Tand- mund- og kæbekirurgi

▲●

Øre-næse-halskirurgi

▲●

Høresygdomme

▲●

Øjensygdomme

▲

Hud-, allergi- og kønssygdomme
Arbejds- og miljømedicin
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○
▲●

○

▲●

○
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●
●

○
▲●

▲●
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Herlev

Gentofte

Hillerød

Frederikssund

Nordsjællands
Hospital

Herlev og Gentofte
Hospital

Hvidovre

Frederiksberg

Bornholm

▲●

▲●

●

▲●

▲●

▲●

▲●

▲●

- intensivt afsnit

▲●

●

●

●

●

●

●

●

Patologi

▲●

Røntgen og scanning

▲●

▲●

●

●

●

▲●

●

▲●

●

●

●

Biokemisk laboratorie

▲●

▲●

●

●

●

▲●

●

▲●

▲●

●

●

Mikrobiologisk laboratorie

▲●

●

▲●

●

●

Bispebjerg

Glostrup

Anæstesi (bedøvelse)

Amager

Blegdamsvej

○

Hovedfunktionsniveau
Specialfunktionsniveau
Funktion ledet af andet hospital (udefunktion)

Amager og Hvidovre
Hospital

●
▲

Bornholms Hospital

Rigshospitalet

Symbolforklaring:

Bispebjerg og Frederiksberg
Hospital
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Tværgående funktioner

●

▲●

▲●

Farmakologi
Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin
Arvelige sygdomme
Laboratorie for vævstyper og blodbank

▲●

▲●

●

●

▲***
▲●

●

●

▲●

○
○

○

○

○

*Amager og Hvidovre Hospital har ansvaret for den medicinske funktion og akutklinikken på Glostrup-matriklen
** Der er ligeledes akutklinik i sundhedshuset i Helsingør
*** Klinisk Genetik (arvelige sygdomme) har desuden en funktion på Kennedy Centret

Oversigt over funktioner fordelt på hospitalsmatrikler

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Side 4

Punkt nr. 5 - Ny hospitalsplan for Region Hovedstaden - Hospitalsplan 2025
Bilag 7 - Side -1 af 2
Center for Sundhed

Direkte 38666013

NOTAT
Til:

Journal-nr.: 18065211
Ref.: knoe/rls

Forretningsudvalget og regionsrådet

Dato: 18. september 2019

Økonomiske konsekvenser ved
ændringer i Hospitalsplan 2025
På det politiske møde om den ny hospitalsplan d. 23. august 2019 blev der efterspurgt en oversigt over etableringsudgifter og driftsøkonomiske konsekvenser ved ændringsforslagene i den ny hospitalsplan. De nedenfor opgjorte
driftsøkonomiske konsekvenser er baseret på en foreløbig vurdering.
Ændringerne på kvinde-barn området er vedtaget politisk i 2018. Nærmere oplysninger om ændringsforslagene og udgifterne hertil fremgår af forslag til den
ny Hospitalsplan 2025.

Etableringsudgifter ved ændringsforslag i Hospitalsplan 2025
Ændringsforslag

Etableringsudgift
(mio. kr.)

Oprettelse af fødeklinikker

1,2*

Brystkirurgi inkl. mammaradiologi samles på Herlev og
Gentofte Hospital, Gentofte-matriklen
Udgiften er fordelt sådan:
- Sammenlægning af brystkirurgi inkl. mammaradiologi
- Flytning af plastikkirurgi

95

Samling af senge i børne- og ungdomspsykiatri

725**

Samling af funktioner i voksenpsykiatrien

200-250

63
32

* Der er afsat midler hertil i Budget 2019
** Finansiering af etableringsudgifterne kan evt. blive tilvejebragt som led i offentligt-privat partnerskab om bygningens opførelse og bygningsdrift, og der vil supplerende blive søgt donation
fra fonde.
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Driftsudgifter og besparelser ved ændringsforslag i Hospitalsplan 2025
Ændringsforslag

Driftsudgift
(mio. kr. årligt)

Oprettelse af Kvinde-barn Center på Bispebjerg Hospital

45-50**

Oprettelse af fødeklinikker

12*

Etablering af regional hjemmefødselsordning

7***
Driftsbesparelse
(mio. kr. årligt)

Brystkirurgi inkl. mammaradiologi samles på Herlev og
Gentofte Hospital, Gentofte-matriklen

5****

Samling af senge i børne- og ungdomspsykiatri

3

Samling af funktioner i voksenpsykiatri

2

* Der er afsat midler hertil i Budget 2019
** Der skal i de kommende års budgetlægning arbejdes videre med afklaring og håndtering af
de økonomiske konsekvenser af etablering og drift af et kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital
*** Der er afsat midler hertil i 3. ØR 2018
**** Den fulde driftsbesparelse kan først indfries, når både bryst- og plastikkirurgien er flyttet til
Gentofte-matriklen

Økonomiske konsekvenser ved ændringer i Hospitalsplan 2025
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Senge i Region Hovedstadens Psykiatri
Opgørelse af antal voksenpsykiatriske senge
På rundbordsmøde med psykiatrien d. 5. marts 2019 blev der efterspurgt et
overblik over senge i voksenpsykiatrien fordelt på planområder.
Nedenstående tabel viser antal senge på de psykiatriske centre i Region Hovedstaden pr. 1. januar 2019. Tabellen omfatter alene senge i voksenpsykiatrien.
Tabellen er inddelt i planområder. Der kan ikke ske en direkte sammenligning
mellem befolkningsstørrelse og antal voksenpsykiatriske senge i planområdet.
Det skyldes, at nogle centre har regionsdækkende funktioner, jf. nedenfor, og
at sengebehovet er påvirket af blandt andet sociale forhold i planområdet.
Åbne
senge

Lukkede
senge

Senge i
alt

Psykiatrisk Center Sct. Hans
Psykoterapeutisk Center Stolpegård

106
0

98
0

204
0

Nord

Psykiatrisk Center Nordsjælland

137

47

184

Midt

Psykiatrisk Center Ballerup

83

77

160

Syd

Psykiatrisk Center Amager
Psykiatrisk Center Glostrup

58
91

71
99

129
190

Byen

Psykiatrisk Center København

133

123

256

Bornholm

Psykiatrisk Center Bornholm

12

5

17

620

520

1.140

Planområde

Psykiatrisk Center

Hele
regionen

I alt
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Organisering af voksenpsykiatrien
Voksenpsykiatri varetages på otte psykiatriske centre i regionen. Psykiatrien
er i lighed med somatikken inddelt i fire planområder. Der er i hvert planområde mindst et psykiatrisk center, som varetager hovedfunktion og dermed
den overvejende del af den psykiatriske behandling.
Enkelte psykiatriske centre har specialiseret sig i særlige funktioner og dermed i at behandle særlige patientgrupper. De har således regionsdækkende
funktioner, som går på tværs af planområderne. Patienter med spiseforstyrrelser er samlet på Psykiatrisk Center Ballerup, på Psykiatrisk Center Nordsjælland har de såkaldt 'særlige pladser’, som blev besluttet oprettet af folketinget i
2017, og Psykiatrisk Center Glostrup har en særlig funktion for nedtrapning af
medicin.
De retspsykiatriske funktioner på Psykiatrisk Center Sct. Hans og Psykiatrisk
Center Glostrup betjener borgerne fra hele regionen. Psykoterapeutisk Center
Stolpegård varetager ligeledes behandling af borgere fra hele regionen, dog
primært fra planområde Midt, og behandler patienter med ikke-psykotiske lidelser som angst, personlighedsforstyrrelser og psykiske vanskeligheder, der
knytter sig til traumer.
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Dato: 30. august 2019

Region Hovedstadens svar på Sundhedsstyrelsens
rådgivning til Hospitalsplan 2025
Region Hovedstaden har modtaget og takker Sundhedsstyrelsen for rådgivningen til høringsudkastet til Hospitalsplan 2025. Regionen kvitterer for, at styrelsen finder, at hospitalsplanen indeholder gode planer og spændende perspektiver for hospitalsvæsenet i Region Hovedstaden, samt at styrelsen støtter prioriteringen af de fire principper.
Sundhedsstyrelsen har i sin rådgivning kommenteret hospitalsplanen generelt
samt de enkelte ændringsforslag, og nedenfor fremgår Region Hovedstadens
tilbagemelding på styrelsens rådgivning.
Generelt
Samarbejde mellem somatik og psykiatri
I Region Hovedstaden er det ikke muligt at sikre en fysisk samling af somatikken og psykiatrien. Med de små geografiske afstande mellem de somatiske og
psykiatriske hospitaler og akutmodtagelser i regionen er det dog muligt at
etablere gode samarbejder. Samarbejdet mellem somatik og psykiatri styrkes
endvidere i det daglige via samarbejdsaftaler, og der er vedvarende fokus på
at sikre et tæt og velfungerende samarbejde mellem de relevante lægefaglige
specialer.
Derudover er der med Hospitalsplan 2025 taget initiativer, der kan styrke nærheden og samarbejdet mellem somatik og psykiatri. Således vil samlingen af
funktioner i voksenpsykiatrien under Psykiatrisk Center København på Ny
Psykiatri Bispebjerg være med til at sikre en bedre sammenhæng, når de somatiske funktioner flytter fra Frederiksberg Hospital til Nyt Hospital Bispebjerg.
Herudover arbejdes der i regionen med de somatiske afdelingers viden og
kompetencer i forhold til mødet med psykiatriske patienter.
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I arbejdet med Region Hovedstadens Treårsplan 2020-2022 for Psykiatriens
Udvikling, som er sendt i høring, er der fokus på følgende områder:
•

Fælles kompetenceudvikling i psykiatri og somatik
Der er behov for, at fagfolk, som primært arbejder med mennesker
med psykisk sygdom, kan identificere symptomer på evt. fysisk sygdom, samt at personale ansat i somatikken har viden om psykisk sygdom. Derfor er det vigtigt, at kompetencer og viden deles på tværs af
psykiatri og somatik.

•

Udgående teams (Liaison teams)
Som en del af Region Hovedstadens budget 2020 og i treårsplanen foreslås der etableret et Liaison Team, hvor en psykiater fører tilsyn og
fungerer som konsulent for personalet på de somatiske afdelinger.
Psykiatrisk Center Glostrup har gode erfaringer med at have en overlæge ansat som liaison, der sammen med en sygeplejerske fast betjener Hvidovre Hospital og Rigshospitalets afdelinger i Glostrup. Overlægen uddanner og involverer somatiske kollegaer i delir-problematikken.
Det har medført et kvalitetsløft i behandlingen af den enkelte patient,
ligesom det har bidraget til, at brugen af tvang i somatikken er mere
end halveret.

•

Mulighed for ro og tryghed i mødet med det somatiske hospitalsvæsen
Der er i treårsplanen fokus på, at mennesker med svær psykisk sygdom, som henvender sig med somatisk sygdom, kan have behov for
særlig ro og afskærmning.

Matrikelangivelse
Sundhedsstyrelsen har i specialeplanlægningen fokus på, at regionerne skal
ansøge om at varetage specialfunktioner på navngivne matrikler. Denne tilgang til specialeplanlægningen harmonerer ikke med organiseringen af regionens hospitalsvæsen, hvor hospitaler er beliggende på flere matrikler. Endvidere er der hospitalsafdelinger, som har én samlet ledelse, men er beliggende
på flere matrikler.
I regionens hospitalsplan angives det, hvilket hospital der varetager en given
funktion, men det specificeres ikke, hvilken hospitalsmatrikel der varetager
funktionen, i de tilfælde hvor hospitalerne har aktivitet på flere matrikler. Dette
sikrer råderum og fleksibilitet til at flytte funktioner mellem hospitalets matrikler
for at sikre den bedst mulige varetagelse af funktioner og en optimal anvendelse af ressourcerne. Regionen vil som hidtil ansøge Sundhedsstyrelsen, såfremt der ønskes ændringer i godkendelser til varetagelse af specialfunktioner,
herunder ved flytning til andre matrikler.

Region Hovedstadens svar på Sundhedsstyrelsens rådgivning til Hospitalsplan 2025

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Side 2

Punkt nr. 5 - Ny hospitalsplan for Region Hovedstaden - Hospitalsplan 2025
Bilag 9 - Side -3 af 5

Oprettelse af kvinde-Barn-Center på Bispebjerg Hospital
Det nye kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital forventes at stå klar i foråret 2023.
Det nye kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital er under planlægning, og
Region Hovedstaden vil ansøge Sundhedsstyrelsen om godkendelse af eventuelle specialfunktioner, når organiseringen er kvinde-barn centeret er på
plads. I forbindelse med planlægningen er der desuden stor opmærksomhed
på at sikre et tilstrækkeligt volumen særligt for pædiatri og gynækologi.
Region Hovedstaden er opmærksom på, at der vil være rekrutteringsudfordringer forbundet med oprettelse af et ekstra kvinde-barn center i regionen. På
den baggrund er det i forbindelse med den politiske beslutning om oprettelse
af et nyt kvinde-barn center besluttet, at der skal udarbejdes en rekrutteringsplan inden åbningen og forud for ansættelse af personale til det nye kvindebarn center på Bispebjerg Hospital.
Oprettelse af fødeklinikker
Visitation af fødende til in-house klinikkerne kan ske helt indtil fødslens start.
Når den fødende ankommer til fødemodtagelsen, vil det blive vurderet af jordemoderen, om hun kan visiteres til in-house klinikken.
Region Hovedstadens in-house fødeklinikker er, i lighed med Sundhedsstyrelsens rådgivning, for gravide med en forventet ukompliceret fødsel af et rask
barn.
In-house fødeklinikkerne hører både fagligt og ledelsesmæssigt sammen med
fødeafdelingen og vil være beliggende skærmet fra fødeafdelingen, men i fysisk tæt nærhed.
Inden opstart er der på alle in-house klinikker udarbejdet en VIP-vejledning,
der beskriver visitations- og overflytningskriterier. I grænsetilfælde eller tvivlstilfælde skal visitation eller overflytning konfereres med klinisk jordemodersupervisor og/eller læge. VIP-vejledningen beskriver endvidere en klar ansvarsfordeling imellem aktører, som er eller potentielt kan blive involveret
i forløbet ved en fødsel på in-house fødeklinikkerne.
Etablering af hjemmefødselsordning
Der er ansat en jordemoder som teamkoordinator i den regionale hjemmefødselsordning. Teamkoordinatoren skal bl.a. sikre kvalitets- og kompetenceudvikling i den regionale hjemmefødselsordning.
Jordemødre, der er tilknyttede den regionale hjemmefødselsordning, skal ligeledes have vagter på fødegangen med henblik på at vedligeholde deres kompetencer med komplicerede fødsler.
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Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Side 3

Punkt nr. 5 - Ny hospitalsplan for Region Hovedstaden - Hospitalsplan 2025
Bilag 9 - Side -4 af 5

Den regionale hjemmefødselsordning er, i lighed med den nuværende hjemmefødselsordning, for gravide med en forventet ukompliceret fødsel af et rask
barn.
Den gravide orienteres i jordemoderkonsultationen eller i hjemmefødselscafeen om fordele om ulemper ved hjemmefødsel samt risiko for overflytning til
fødegang.
Der foreligger klare retningslinjer for overflytninger samt standardiserede faglige retningslinjer på tværs af fødeafdelingerne i regionen.
Varetagelse af brystkirurgi inkl. mammaradiologi samles på Herlev og Gentofte Hospital, Gentofte matriklen
Området for brystkirurgi varetages primært på hovedfunktionsniveau, men
specialet indeholder også to regionsfunktioner inden for onkologisk brystkirurgi, der i dag er placeret på Rigshospitalet og Herlev Hospital. I forbindelse
med en samling af brystkirurgien vil Sundhedsstyrelsen blive ansøgt om en
flytning af de to funktioner forud for samlingen på Herlev og Gentofte Hospital,
Gentofte matriklen.
Samling af senge i børne- og ungdomspsykiatrien
Med forslaget vil alle regionens børne- og ungdomspsykiatriske senge blive
samlet i Glostrup, hvor der blandt andet kan sikres en god sammenhæng mellem regionens børne- og ungdomspsykiatriske akutmodtagelse og sengepladserne. Der vil også fremadrettet være opmærksomhed på at sikre et samarbejde med voksenpsykiatri, pædiatri, neurologi samt endokrinologi.
Samlingen af de børne- og ungdomspsykiatriske senge har ikke betydning for
antallet af børne og ungdomspsykiatriske sengepladser i regionen. Der er opmærksomhed på at sikre tilstrækkelig kapacitet på området.
Samling af funktioner i voksenpsykiatrien
Samlingen af senge i voksenpsykiatrien under Psykiatrisk Center København
har ikke betydning for kapaciteten på området, herunder antallet af sengepladser.
Vedrørende Akutafdelinger og akutklinikker
Sundhedsstyrelsen henviser til styrelsens tidligere rådgivning vedr. Region
Hovedstadens akutklinikker fra den 17. oktober 2018. Her anfører Sundhedsstyrelsen, at indlæggelse af patienter med akut opstået sygdom og skade
uden om akutmodtagelserne eller et traumecenter er i modstrid med Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2007.
Region Hovedstaden fastholder med Hospitalsplan 2025 den nuværende
akutstruktur. Det betyder, at der fremadrettet vil være akutklinikker med mulighed for indlæggelse på Amager-, Gentofte- og Glostrup-matriklen. På disse
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matrikler vil der således fortsat modtages patienter med akut opstået medicinsk sygdom, som eventuelt skal indlægges.
Region Hovedstadens hospitalsplan bygger på principperne kvalitet, sammenhængende patientforløb, nærhed og effektivitet. Ved beslutningen om at fastholde akutstrukturen er der særlig lagt vægt på, at det nære akutte sundhedstilbud skaber bedre tryghed og tilgængelighed for regionens borgere, at patienttilfredsheden på akutklinikkerne er høj, og at 97-98 pct. af patienterne færdigbehandles på akutklinikkerne uden overflytning til et akuthospital.
Patienternes behandlingsbehov er afgørende for, om de henvises til en akutklinik. Der visiteres til en akutmodtagelse, hvis der vurderes at være tale om
mere alvorlig sygdom. Akutklinikkerne er alle placeret på hospitalsmatrikel
med medicinsk sengeafdeling og tilhørende døgndækkende vagtlag. Såfremt
patienten undervejs i forløbet får behov for mere specialiseret behandling,
overflyttes patienten til et akuthospital. Kritisk syge patienter, som skal overflyttes, får lægelig assistance både under opholdet i akutklinikken og under
transport. Stabile patienter, som skal overflyttes, konfereres med specialafdelingen vedrørende foreløbig behandling i akutklinikken og tidsramme for overflytning. Opgørelser viser, at 2-3 pct. af patienterne overflyttes.
Sundhedsstyrelsen er velkommen til at henvende sig ved spørgsmål til ovenstående.

Med venlig hilsen

Svend Hartling
Koncerndirektør
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Ændringsforslag til pkt. 5 – Ny hospitalsplan for Region Hovedstaden – Hospitalsplan 2025
Radikale Venstre stiller følgende ændringsforslag vedr. akutområdet:
Det foreslås, at den vedhæftede Hospitalsplan 2025 ændres, så det fremgår at de
medicinske senge og intensivsengene på Gentofte-matriklen flyttes til Herlev-matriklen og at man i stedet øger den ambulante aktivitet på Gentofte-matriklen, sådan at borgere i Gentofte og omegn kan gå til nødvendige kontrolbesøg i lokalområdet.
Begrundelse
Radikale Venstre ønsker at sikre et samlet akuttilbud med den højest mulige kvalitet,
og hvor de nybyggede moderne faciliteter på akutmodtagelsen på Herlev-matriklen
udnyttes bedst muligt til gavn for alle patienter i området.
Samtidig ønsker vi at give mulighed for en fornuftig udnyttelse af hospitalets samlede
ressourcer under hensyntagen til at der fortsat skal være gode sundhedstilbud i lokalmiljøet, fx mulighed for ambulante kontrolbesøg.
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Fire gange om året udarbejder Region Hovedstaden en økonomirapport, der giver regionsrådet overblik over udviklingen i aktiviteter og udgifter inden for alle regionens områder i
indeværende år:
 Sundhed
 Social- og specialundervisningsområdet
 Regional udvikling
Dette er den 3. økonomirapport (bilag 1), udarbejdet i september måned 2019. Rapporten
indeholder prognoser for den økonomiske udvikling resten af året og redegør for, hvorvidt
udgifterne forventes at holde sig inden for budgettet og det loft for regionens udgifter,
som staten har fastlagt. Desuden indeholder rapporten administrationens forslag til økonomiske dispositioner, som regionsrådet kan foretage.
Prognoserne for 2019 er udarbejdet på baggrund af forbruget frem til juli måned.
Økonomirapporten består af tre dele, hvor denne bilag 1 er første del. Anden del hedder
”3. økonomirapport 2019 – Bilag 2”, som indeholder overblik over samtlige bevillingsændringer. I bilag 3 gives en status for det økonomiske pres på Akutberedskabet.
I denne økonomirapport er beskrivelsen af økonomiske status på de enkelte virksomheder
i regionen (kapitel 2) ændret med henblik på forbedret overblik og fokus på styringsrelevant information. Økonomitabellerne er forenklet med fokus på udvikling siden sidste
økonomirapport og en farvemarkering som angiver forventet budgetoverholdelse. Aktivitetstabellerne viser tendensen i forventet aktivitetsniveau. Bemærkningerne til de enkelte
virksomheder fokuserer på udvikling og styring fremfor konkrete bevillingsændringer. De
enkelte bevillingsændringer vil fortsat fremgå af bilag 2.
Endvidere er kapitel 3 vedr. investeringsområdet forkortet og forenklet med fokus på den
vigtigste og styringsrelevante information.

Den aktuelle opgørelse af aktiviteter og økonomi viser, at Region Hovedstaden forventer
et mindreforbrug på ca. 417 mio. kr. i 2019, hvoraf 392 mio. kr. er disponeret excl. nye
dispositioner.
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Mindreforbruget kan primært tilskrives dispositioner i 2018 med henblik på lettelse af
2019:
 Fremrykning af medicinindkøb: Frigiver 215 mio. kr. i 2019.
 Indfrielse af leasinggæld: Frigiver 18 mio. kr. varigt fra 2019.
 Genforsikring af tjenestemandspensioner: Frigiver 7 mio. kr. varigt fra 2019.
I alt har dispositionerne frigivet 240 mio. kr. i 2019.
Det resterende mindreforbrug skyldes blandt andet mindreforbrug vedr. medicinvækst,
praksisområdet og leasingydelser.
I forbindelse med tidligere økonomirapporter har regionsrådet disponeret i alt 392 mio. kr.
Heraf vedrører 195 mio. kr. indfrielse af leasinggæld med henblik på lettelse af udgiftspresset i kommende år ligesom der også er disponeret midler til patientrettigheder og nye
CT-skannere.
Regionens samlede økonomi er robust, idet den afsatte budgetreserve til håndtering af
uafviselige udgifter på 100 mio. kr. fortsat er intakt.
På baggrund af tidsforskydninger i de seneste år, ventes udgifterne på investeringsområdet (eksklusive kvalitetsfondsprojekter) at overstige det aftalte niveau for 2019 med ca.
400 mio. kr. Overskridelsen er ikke behæftet med statslige sanktioner, men de øgede udgifter vil belaste regionens kassebeholdning.

På baggrund af møde i budgetforligskredsen den 29. august 2019 anbefaler administrationen følgende dispositioner i forbindelse med 3. økonomirapport:
Finansiering af forberedelser til ibrugtagning af nye byggerier i 2020:
 Tilføre Rigshospitalet 50 mio. kr.
 Tilføre Herlev og Gentofte Hospital 50 mio. kr.
Lettelse af hospitaler:
 Anskaffelse af personaleuniformer for op til 5 mio. kr.
 Anskaffelse af senge for op til 5 mio. kr.
 Anskaffelse af instrumenter til sterilcentralerne for op til 10 mio. kr.
 Anskaffelse af PC’ere for op til 10 mio. kr.
Bemyndigelse af administrationen:
Bemyndigelse af administrationen til at disponere svarende til det forventede råderum i
forhold til regionens udgiftsloft, herunder fremrykkelse af medicinindkøb, genforsikring
af tjenestemandspensioner og/eller andre tiltag. Eventuelt frigivne midler vil reducere udgiftspresset i de kommende år.
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Generelt forventer hospitalerne og psykiatrien at overholde budgetterne.
På Herlev og Gentofte Hospital er økonomien imidlertid under pres. Hospitalet har indmeldt et forventet merforbrug på ca. 50 mio. kr. under forudsætning af maksimal opbremsning, herunder bl.a. kvalificeret ansættelsesstop. Administrationen ser med alvor på
den økonomiske udvikling på hospitalet herunder konsekvenserne for 2020 og frem. Forretningsudvalget vil modtage en særskilt skriftlig orientering på møde den 17. september i
forlængelse af koncerndirektionens mundtlige redegørelse på mødet den 14. august.
Administrationen forventer, at hospitalernes overførsel fra 2019 til 2020 bliver på niveau
med tidligere år.

I 2019 erstatter nærhedsfinansiering den
statslige aktivitetspulje (se tekstboks).
I Region Hovedstaden er der igangsat en
række indsatser for at nå opfyldelse af de
fem kriterier. Indsatserne er beskrevet
nærmere nedenfor.
Sundhedsdatastyrelsen har i juli måned udmeldt de konkrete mål for Region Hovedstaden.
De kvantitative mål (de første fire mål) er
beregnet med udgangspunkt i regionens
niveau i 2018. Hertil er tillagt tekniske
korrektioner og der tillades herudover en
afvigelse på 1 procent.

Nærhedsfinansiering
I 2019 er den statslige aktivitetspulje erstattet af
nærhedsfinansiering.
Nærhedsfinansiering indebærer, at en del af regionens finansiering (471 mio. kr.) betinges af
opfyldelsen af fem kriterier.
For de kvantitative kriterier (de første fire mål)
er der alene krav om forbedring i forhold til regionens resultat året før. Der er ikke krav til forbedringens størrelse. Herudover indeholder
nærhedsfinansiering et kvalitativt mål om udarbejdelse af en implementeringsstrategi vedr. digitale løsninger.
Opfyldelse af mindst fire mål sikrer fuld puljeoptjening. Lavere målopfyldelse medfører puljereduktion med 25 pct. pr. mål.
I 2019 har eventuel puljereduktion kun halv
virkning.

Såfremt Region Hovedstaden opfylder
mindst 4 af de 5 mål opnås der maksimal finansiering på 471 mio. kr.
På baggrund af udfordringer med at få data fra Landspatientregisteret har Regeringen og
Danske Regioner i forbindelse med økonomiaftalen for 2020 aftalt, at eventuelt manglende målopfyldelse i 2019 ikke medfører reduceret finansiering. I 2020 betinges nærhedsfinansieringen af de samme mål bortset fra målet vedr. implementeringsplan, som er
opfyldt for alle regionerne.
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Hospitalerne har igangsat en række indsatser for at omstille til et mere nært sundhedsvæsen. Indsatserne skal understøtte, at regionen lever op til kriterierne for nærhedsfinansiering.
De enkelte hospitaler tilrettelægger indsatserne ud fra, hvad der passer bedst til deres organisation og patienter. Indsatserne vedrører overordnet set:
 Bedre samarbejde på tværs af hospital, kommune og almen praksis, fx uddannelsestilbud og bedre mulighed for rådgivning fra hospitalet til kommunale akutteam og praktiserende læger, og ansættelse af socialsygeplejerske/forløbskoordinator/udskrivelsesteam, der har fokus på patientens forløb på tværs af sektorgrænser.
 Anvendelse af virtuelle løsninger som fx telemonitorering, e-konsultationer, telefonkonsultationer, videokonsultationer, og app, der understøtter patientens forløb.
 Optimerede udredningsforløb, hvor udredningen sker med patienten i centrum på
tværs af fag-/sektorgrænser og/eller hvor undersøgelser og konsultationer samles på en
eller få dage.
 Forebyggelse af indlæggelser og omlægning til ambulant behandling, fx omlægning til
sammedagskirurgi og hjemmebehandling hvor fagligt relevant, anvendelse af subakutte ambulatorietider næste dag som alternativ til akut indlæggelse og indførsel af
kontaktpersonordning, hvor patienter med længerevarende/kronisk sygdom løbende
har mulighed for telefonisk rådgivning.
 Nedbringelse af opfølgnings- og kontrolbesøg på hospitalerne, fx ved at lade behovsbestemte kontroller afløse faste kontroller, ved at give svar på rutinekontroller pr. brev
og ved at afslutte patienter til opfølgning hos almen praktiserende læge/praktiserende
speciallæge.

Regionens aktivitet på sundhedsområdet
opgøres for regionens enkelte sygehuse,
hvor aktiviteten måles i forhold til det enkelte hospitals præstationsbudget.
Aktiviteten måles i sygehusforløb og
DRG-produktionsværdi (se tekstboks).

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

Hospitalernes aktivitet omfatter alle ydelser på hospitalet, uanset om der er tale om behandling af regionens egne borgere eller borgere fra andre regioner.
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Indførslen af værdibaseret styring og nærhedsfinansiering har betydning for opfølgningen
på hospitalernes aktivitet. For eksempel indgår reduktion i antal sygehusforløb og reduceret DRG-værdi pr. kroniker blandt målene i nærhedsfinansiering. Afvigelser fra aktivitetskravet vil derfor blive afklaret nærmere gennem dialog med det relevante hospital.
På grund af manglende adgang til aktivitetsdata foreligger der ikke konkrete prognoser for
den endelige aktivitet i 2019. Hospitalerne oplyser, at der som udgangspunkt forventes
aktivitet på niveau med 2018.

På social- og specialundervisningsområdet forventes overholdelse af budgettet.
Inden for Regional Udvikling forventes ligeledes overholdelse af budgettet.

Administrationens seneste prognose for afvigelser fra budget på sundhedsområdet er vist i
den følgende tabel. Hospitalernes forventede afvigelser er ikke medtaget i opgørelsen, idet
mer-/mindreforbrug på disse områder forudsættes overført til næste budgetår.
Samlet viser prognosen et forventet merforbrug på 105 mio. kr. efter gennemførelse af dispositionerne, beskrevet i afsnittet ”Nye dispositioner” ovenfor. Merforbruget finansieres
via et kassetræk, såfremt den resterende del af 2019 ikke medfører yderligere mindreforbrug.
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Tabellen viser et samlet mindreforbrug på 417 mio. kr. før dispositioner. Det forventede
forbrug er reduceret med 63 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport.
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De vigtigste afvigelser er beskrevet nærmere nedenfor. Samtlige afvigelser er beskrevet
nærmere i kapitel 2 under de enkelte bevillingsområder.

Der forventes et mindreforbrug på ca. 48 mio. kr. Det forventede forbrug er reduceret med
16 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport.
Prognosen skyldes mindreforbrug vedr. almen lægehjælp, tandlægeområdet og øvrige områder. I forhold til almen lægehjælp ses blandt andet faldende aktivitet hen over sommeren og stagnerende stigning i udgifter til kronikerhonorarer.
På medicinområdet forventes et merforbrug som primært skyldes stigende udgifter til diabetes og blodpropforebyggende medicin.

Ved 2. økonomirapport 2019 blev der givet en status for det økonomiske pres, som Akutberedskabet havde konstateret for 2019. Administrationen lovede at vende tilbage i forbindelse med 3. økonomirapport 2019 med en beskrivelse af de udfordringer, der relaterede sig til Akuttelefonen 1813, herunder igangsatte tiltag. I bilag 3 gives en nærmere redegørelse for Akutberedskabet.
Generelt vurderes det, at Akutberedskabet ved 3. økonomirapport står overfor en samlet
udfordring i 2019 på ca. 35-40 mio. kr. som dels relaterer sig til implementeringen af den
siddende patientbefordring og dels til Akuttelefonen 1813.
Den siddende patientbefordring er bl.a. påvirket af ændrede forbrugsmønstre og deraf følgende udgiftspres på aftalerne med leverandørerne af befordring.
Merforbruget ved Akuttelefonen vurderes i øjeblikket til ca. 18 mio. kr. i 2019.

I lighed med 2. økonomirapport 2019 ventes et merforbrug på ca. 20 mio. kr.
Det forventede merforbrug er nettoeffekten af flere modsatrettede bevægelser. I forhold til
private hospitaler ventes et faldende forbrug som følge af indsats i forhold til at minimere
forbruget og reducerede priser på nogle områder. På øvrige områder ventes et stigende
forbrug.
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Som det fremgår af oversigten ovenfor, forventes et samlet mindreforbrug på 457 mio. kr.
under ”Fælles driftsudgifter m.v.”. Mindreforbruget er øget med 43 mio. kr. i forhold til 2.
økonomirapport 2019.
Området består af en række delområder hvoraf nedenstående afvigelser kan fremhæves.

Der blev i 2018 truffet beslutning om fremrykket indkøb af medicin for 215 mio. kr. Beslutningen aflaster budgettet i 2019 med et tilsvarende beløb.

Det vurderes, at der vil være en væsentligt mindre vækst end forudsat på medicin og
behandlingssærydelser i 2019, hvilket indebærer et mindreforbrug på 90 mio. kr.
Mindreforbruget kan primært tilskrives faldende priser på lægemidlet Humira.

Tidsforskydning af bl.a. de nye sterilcentraler medfører, at leasingbetalingerne er ca. 47
mio. kr. lavere end budgetteret.

Optaget af nye SOSU-elever er faldende. En væsentlig årsag til det lave optag er formentlig en følge af ”Overenskomst 2018”, hvor kommunerne fik hævet lønningerne til SOSUelever, så de gennemsnitligt for ungeelever årligt nu ligger 22.000 kr. over regionernes aflønning.
Derudover formentlig også en usikkerhed ved, at regionerne ikke fremadrettet skal ansætte SOSU-elever, idet kommunerne pr. 1. januar 2020 vil overtage det fulde ansættelsesansvar. Overtagelsen af ansættelsesansvaret er permanent og gælder for elever, der ansættes efter 1. januar 2020. Hertil kommer, at SOSU-uddannelsen er i konkurrence med
mange andre alternative uddannelsestilbud i regionen.
På baggrund af udviklingen er der tidligere overført bevilling svarende til 28 mio. kr. fra
Center for HR til regionens fælles konti. Dette beløb øges med 9 mio. kr. i forbindelse
med 3. økonomirapport.
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Merforbruget vedr. Center for Ejendomme vedrører primært drift af et stigende antal kvadratmeter i takt med færdiggørelse af en række byggerier.
De nye byggerier skal forsynes med el, vand og varme ligesom udearealer og byggerier
skal vedligeholdes. Der pågår i øjeblikket en afdækning af behov og principper for finansiering heraf. Regionens samlede antal kvadratmeter vil stige i de kommende år som følge
af de nye byggerier og samtidigt vil der i en overgangsperiode også være dobbelt drift.

I forbindelse med tidligere økonomirapporter er der afsat i alt 392 mio. kr. til bl.a. patientrettigheder, CT-skannere, billeddiagnostik, talegenkendelse og indfrielse af leasinggæld
m.v.
Indfrielsen af leasinggælden har lettet udgiftspresset i de kommende år med 48,3 mio. kr.,
som indgår i budgetforhandlingerne for 2020.
I forbindelse med denne økonomirapport afsættes der 100 mio. kr. til finansiering af
ibrugtagning af nye byggerier på Rigshospitalet samt Herlev og Gentofte Hospital i 2020.
Endvidere er der afsat i alt 30 mio. kr. til lettelse af en række driftsudgifter på hospitalerne
vedr. uniformer, senge, IT og instrumenter.

Under udarbejdelsen af prognosen i denne 3. økonomirapport er det forudsat, at regionsrådet vedtager en række bevillingsændringer på drifts- og investeringsbudgettet. De gennemgås overordnet i det følgende og er specificeret i bilag 2.
Investeringsbudgettet er overordnet opdelt i kvalitetsfondsprojekter og øvrige projekter.

Rapporten indeholder budgetomplaceringer mellem hospitalerne og omplaceringer mellem hospitaler og fælleskontoen, dvs. udmøntning af puljebeløb m.v., der har været afsat
under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling.
Ud over ovenstående overføres netto 98,8 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til
investeringsrammen til forskellige projekter.
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Der er endvidere foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne.

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2019 udgør 2.050
mio. kr. Det korrigerede investeringsbudget for regionens seks kvalitetsfondsprojekter udgjorde ved 2. økonomirapport 2019 2.016,3 mio. kr.
I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 183,6, der vedrører tidsforskydninger af projekterne i 2019, idet bevillinger og rådighedsbeløb i 2019 er
tilpasset til de aktuelle forventninger til regnskab 2019. Det korrigerede budget udgør herefter 1.832,7 mio. kr.

Det vedtagne investeringsbudget for 2019 vedrørende øvrige projekter udgjorde 829,3
mio. kr., og efter 2. økonomirapport 2019 udgør budgettet vedrørende øvrige projekter
udgør 1.410,1 mio. kr.
I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt 104,9 mio. kr.
Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter vil således efter 3. økonomirapport udgøre 1.515,0 mio. kr.
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Regionens standardiserede indberetning til staten pr. 30. september vil
blive foretaget på baggrund af 3. økonomirapport. Indberetningerne viser,
hvordan årsresultatet - dvs. de samlede
udgifter for hele året – forventes at se
ud i forhold til det udgiftsloft (se tekstboks), der er aftalt med regeringen.

Udgiftsloft
Udgiftsloftet, (driftsrammen), betegner det nationale loft som regeringen har lagt over regionernes
samlede driftsudgifter. Regionerne er underlagt lofter på henholdsvis sundhedsområdet og regional udvikling.
Hvis loftet samlet set overskrides, nedsættes bloktilskuddet det følgende år svarende til overskridelsen.
60 pct. af overskridelsen betales individuelt af den
ansvarlige region og 40 pct. af regionerne i fællesskab.
Udgiftsloftet begrænser dermed regionens muligheden for at bruge ”ekstra” midler, som f.eks. uforbrugte penge fra tidligere år eller kassebeholdning.
Øgede nettoudgifter belaster regionens udgiftsloft
såsom fremrykning af medicinindkøb eller faldende
indtægter. Omvendt letter faldende nettoudgifter regionens udgiftsloft såsom overførsel af bevilling til
det følgende år eller stigende indtægter.

I nedenstående oversigt vises Region
Hovedstadens andel af den økonomiske
ramme for driftsbudgetterne samt det
forventede årsresultat for 2019, inkl.
budgetreduktioner, som senere forventes genbevilget i 2020.

1) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning o m, at investeringsudgifter fo r 44,2 mio . kr. driftsføres.

Regionen forventer at overholde udgiftsloftet på sundhedsområdet. Denne forventning er
bl.a. baseret på, at der overføres 657 mio. kr. til genbevilling i 2020, samt at der gennemføres yderligere dispositioner med henblik på fuld udnyttelse af regionens råderum.
For regional udvikling er den forventede budgetoverholdelse anført i oversigten.
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I nedenstående tabel specificeres udgiftsloftet på sundhedsområdet.

Regionens andel af det samlede udgiftsloft i økonomiaftalen for 2019 udgør 36.151 mio.
kr.
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Udgiftsloftet belastes med 707 mio. kr. som følge af genbevilling/overførsler fra 2018 til
2019.
Der forventes desuden budgetkorrektioner (overførsel til investeringsbudgettet), der giver
en nedsættelse af driftsbudgettet med ca. 395 mio. kr. Omvendt forventes det, at der afholdes driftsudgifter fra investeringsbudgettet svarende til ca. 44 mio. kr., hvilket belaster
udgiftsloftet.
På driftsbudgettet forventes et mindreforbrug på 417 mio. kr. før dispositioner.
I forbindelse med 4. økonomirapport 2018 blev der disponeret 10 mio. kr. til ekstra lægesekretærressourcer vedr. indførelsen af LPR3 i 2019.
I 1. økonomirapport 2019 blev der disponeret yderligere i alt 172 mio. kr. til bl.a. patientrettigheder, sundhedsplatform og apparatur.
I 2. økonomirapport 2019 blev der disponeret 16 mio. kr. til PET/CT-skanner og i alt 243
mio. kr. til lettelse af kommende år (indfrielse af leasinggæld).
I denne 3. økonomirapport 2019 disponeres 100 mio. kr. vedr. ibrugtagning af nye byggerier og 30 mio. kr. vedr. lettelse af hospitaler.
Endeligt forudsættes senere dispositioner eller reducerede overførsler for i alt 150 mio. kr.
svarende til udnyttelse af det resterende råderum i forhold til regionens udgiftsloft.
Aktuelt forventes overførsler til 2020 på ca. 657 mio. kr., hvilket er lidt under niveauet for
overførslerne fra 2018 til 2019 (707 mio. kr.).
Herefter forventes balance mellem regionens forbrug og udgiftsloftet.

I det følgende redegøres for regionens standardiserede indberetning til staten, vedrørende
anlæg.

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Punkt nr. 6 - 3. økonomirapport 2019
Bilag 1 - Side -16 af 59

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Tabellen er udarbejdet efter statens anvisninger for den standardiserede rapportering.
På investeringsområdet sundhed, udgør det forventede forbrug i 2019 i alt 3.163,2 mio.
kr. opgjort som bruttoudgifter, dvs. uden modregning af indtægter ved salg og statslige tilskud.
Beløbet kan sammenlignes med de oprindeligt afsatte 2.854,3 mio. kr. til sundhedsområdet (inkl. kvalitetsfondsprojekter). På denne baggrund kan det konstateres, at udgiftsniveauet i 2019 på sundhedsområdet aktuelt er 308,9 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret.
Det kan oplyses at virksomhederne i forbindelse med 3. økonomirapport indmeldt et samlet forventet på 3.331,9 mio. kr. svarende til en forventet overskridelse i forhold til det aftalte niveau på 477,6 mio. kr.
På grundlag af denne økonomirapport vil der senere, blive udarbejdet og indberettet en
standardiseret økonomiopfølgning efter udløbet af 3. kvartal, jf. økonomiaftalen.

Regionens likviditet er fortsat tilstrækkelig. Den gennemsnitlige likviditet skønnes til ca.
3,4 mia. kr. og 1,0 mia. kr. i deponerede midler. Den gennemsnitlige likvide beholdning i
2019 skønnes at ligge 0,8 mia. kr. over det budgetterede niveau og opfylder statens krav
(1.000 kr. pr. indbygger).
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Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.
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Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

I de følgende afsnit gennemgås status for de enkelte bevillingsområder.
I tabellen vedr. økonomi angiver farven den forventede budgetoverholdelse (excl. overførsler til næste budgetår). Grøn angiver forventet mindreforbrug, gul angiver forventet
budgetbalance og rød angiver forventet merforbrug.
I aktivitetstabellen angiver pilen udviklingen af den forventede aktivitet siden sidste økonomirapport. Opadpegende pil angiver at den forventede årsaktivitet er højere end forventet ved sidste økonomirapport og vice versa.
Enkelte bevillingsområder anvender andre typer tabeller gr. særlige forhold på det konkrete område.
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Amager og Hvidovre Hospital forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 30 mio. kr.
til 2020. Budgetoverførslen vedrører primært uforbrugte midler til intern forskning og
uforbrugt reserve.

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018, da det endelige regnskab endnu ikke foreligger.
Der arbejdes løbende med at opnå balance i forhold til aktivitetsbudgettet. Der er dog en
vis usikkerhed forbundet med konsekvenserne for aktiviteten af omlægning til mere værdibaseret styring og det nære sundhedsvæsen.
Implementeringen af LPR3 har medført, at der endnu ikke er valide data, til brug for opgørelse af aktiviteten 2019. Hospitalet forventer at være på niveau med 2018 aktiviteten.
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Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer budgetoverholdelse efter overførsel af
147,6 mio. kr. til 2020.
Budgetoverførslen vedrører en række forskellige områder herunder bl.a. tidsforskydning
af en række byggeopgaver og opsparing til effektiviseringskrav og fremtidige flytninger.
Hospitalet oplyser, at prognosen er behæftet med ekstra usikkerhed gr. igangværende rokadeplan med flytning af senge fra Frederiksberg Hospital til Bispebjerg Hospital.

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018, da det endelige regnskab endnu ikke foreligger.
Der arbejdes løbende med at opnå balance i forhold til aktivitetsbudgettet. Der er dog en
vis usikkerhed forbundet med konsekvenserne for aktiviteten af omlægning til mere værdibaseret styring og det nære sundhedsvæsen.
Implementeringen af LPR3 har medført, at der endnu ikke er valide data, til brug for opgørelse af aktiviteten 2019. Hospitalet forventer at være på niveau med 2018 aktiviteten.
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Bornholms Hospital forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 1,2 mio. kr. til 2020.
Det forventede merforbrug ved 2. økonomirapport skyldes en periodeforskydning af indtægter vedr. udenlandske patienter. Denne periodeforskydning er nu indarbejdet i hospitalets indtægtsbudget.
Der pågår erstatningssag vedr. tab af arbejdsevne. Sagen er uafklaret, men kan medføre en
ekstraordinær udgift på op til 4,5 mio. kr. Denne udgift er ikke medtaget i hospitalets
prognose.

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018, da det endelige regnskab endnu ikke foreligger.
Der arbejdes løbende med at opnå balance i forhold til aktivitetsbudgettet. Der er dog en
vis usikkerhed forbundet med konsekvenserne for aktiviteten af omlægning til mere værdibaseret styring og det nære sundhedsvæsen.
Implementeringen af LPR3 har medført, at der endnu ikke er valide data, til brug for opgørelse af aktiviteten 2019. Hospitalet forventer at være på niveau med 2018 aktiviteten.
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Herlev og Gentofte Hospital er økonomisk udfordret og forventer et merforbrug i 2019 på
30 – 50 mio. kr. Hospitalet har iværksat en genopretningsplan med henblik på at minimere ubalancen i 2019.

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018, da det endelige regnskab endnu ikke foreligger.
Der arbejdes løbende med at opnå balance i forhold til aktivitetsbudgettet. Der er dog en
vis usikkerhed forbundet med konsekvenserne for aktiviteten af omlægning til mere værdibaseret styring og det nære sundhedsvæsen.
Implementeringen af LPR3 har medført, at der endnu ikke er valide data, til brug for opgørelse af aktiviteten 2019. Hospitalet forventer at være på niveau med 2018 aktiviteten.
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Steno Diabetes Center Copenhagen forventer budgetoverholdelse i 2019.

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018, da det endelige regnskab endnu ikke foreligger.
Der arbejdes løbende med at opnå balance i forhold til aktivitetsbudgettet. Der er dog en
vis usikkerhed forbundet med konsekvenserne for aktiviteten af omlægning til mere værdibaseret styring og det nære sundhedsvæsen.
Implementeringen af LPR3 har medført, at der endnu ikke er valide data, til brug for opgørelse af aktiviteten 2019. Hospitalet forventer at ligge over niveau for 2018 aktiviteten.
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Nordsjællands Hospital forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 20 mio. kr. til
2020.
Mindreforbruget er relateret til stillingsvakancer, tidsforskydning af projekter og anskaffelser i driften samt generel tilbageholdenhed på hospitalets fælleskonti.
Nordsjællands Hospital oplyser, at prognosen for mindre forbruget er behæftet med en vis
usikkerhed. Dette skyldes, at det er relativt tidligt på året og dels, at der er en mindre usikkerhed i forhold til afdelingernes økonomi, hvor der i det første halvår har været pres på
øvrig drift. Der er igangsat en analyse af årsager til presset og herunder, hvilke muligheder der er for genopretning.

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018, da det endelige regnskab endnu ikke foreligger.
Der arbejdes løbende med at opnå balance i forhold til aktivitetsbudgettet. Der er dog en
vis usikkerhed forbundet med konsekvenserne for aktiviteten af omlægning til mere værdibaseret styring og det nære sundhedsvæsen.
Implementeringen af LPR3 har medført, at der endnu ikke er valide data, til brug for opgørelse af aktiviteten 2019. Hospitalet forventer at være på niveau med 2018 aktiviteten.
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Region Hovedstadens Psykiatri forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 46,2 mio.
kr. til 2020. Budgetoverførslen skyldes bl.a., at det ikke har været muligt at få igangsat
planlagte projekter i forhold til renovering og istandsættelser.
Region Hovedstadens Psykiatri oplyser, at prognosen er behæftet med en vis usikkerhed
som følge af udfordringer med afregningen for udenregionale patienter.

Der foreligger ikke en konkret prognose for aktiviteten på Region Hovedstadens Psykiatri. Administrationen forventer dog en aktivitet på niveau med 2018.
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Rigshospitalet forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 148,7 mio. kr. til 2020.
Mindreforbruget er fortrinsvis relateret til tidsforskydning af projekter samt generel tilbageholdenhed.

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018, da det endelige regnskab endnu ikke foreligger.
Der arbejdes løbende med at opnå balance i forhold til aktivitetsbudgettet. Der er dog en
vis usikkerhed forbundet med konsekvenserne for aktiviteten af omlægning til mere værdibaseret styring og det nære sundhedsvæsen.
Implementeringen af LPR3 har medført, at der endnu ikke er valide data, til brug for opgørelse af aktiviteten 2019. Hospitalet forventer at være på niveau med 2018 aktiviteten.
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Akutberedskabet forventer et merforbrug på 35-40 mio. kr. i 2019, hvilket kan henføres til
primært to aktivitetsområder. De 18 mio. kr. vedrører Akuttelefonen 1813, som over en
årrække har oplevet en markant stigning i antal opkald. Det andet område er den siddende
patientbefordring, som er i en omlægningsfase efter indgåelse af nye kontrakter.
Akutberedskabet har iværksat en række tiltag for at begrænse aktivitets- og udgiftspresset.
Der henvises til bilag 3, hvor et notat beskriver status med vægt på Akuttelefonen 1813.
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Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse i 2019.
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Center for IT, Medico og Telefoni forventer budgetoverholdelse i 2019 efter overførsel af
20,8 mio. kr. til 2020.
Der er i 2. økonomirapport bevilget 40 mio. kr. til optimering af det billeddiagnostiske
område, som er ved at blive detailbudgetteret. En væsentlig del vil skulle flyttes til 2020,
og der forventes en endelig afklaring af beløbets størrelse i 4. økonomirapport.
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Der forventes budgetoverholdelse efter overførsel af 10,0 mio. kr. til kompetenceudvikling
og uddannelsesprojekter.
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Center for Ejendomme forventer et merforbrug på 32,2 mio. kr., hvoraf 29,7 mio. kr. kan
henføres til drift af et stigende antal kvadratmeter i takt med færdiggørelsen af en række
byggerier.
De nye byggerier skal forsynes med el, vand og varme ligesom udearealer og byggerier
skal vedligeholdes. Der pågår i øjeblikket en afdækning af behov og principper for finansiering heraf. Regionens samlede antal kvadratmeter vil stige i de kommende år som følge
af de nye byggerier og samtidigt vil der i en overgangsperiode også være dobbelt drift.
I 2. økonomirapport er Center for Ejendomme tilført 27 mio. kr. vedr. manglende prisregulering på forsyningsområdet i 2017-18. Fra 2019 og frem anvendes den generelle prisregulering, som p.t. ikke vurderes at afvige væsentligt fra den gennemsnitlige, vægtede
prisudvikling.
Der er som opfølgning på merforbruget i 2018 på 58 mio. kr., hvoraf 42 mio. kr. vedrørte
forsyningsområdet, sat en række initiativer i gang for at forbedre og understøtte økonomistyringen i Center for Ejendomme bl.a. gennem SAP.
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I lighed med 2. økonomirapport 2019 ventes et merforbrug på ca. 20 mio. kr.
Det forventede merforbrug er nettoeffekten af flere modsatrettede bevægelser. I forhold til
private hospitaler ventes et faldende forbrug som følge af indsats i forhold til at minimere
forbruget og reducerede priser på nogle områder. På øvrige områder ventes et stigende
forbrug.
Prognosen er særligt usikker vedr. udgifter til behandling af borgere fra Region Hovedstaden i andre regioner. Manglende data som følge af overgangen til LPR3 umuliggør løbende opfølgning på dette område.
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Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner:
 Førtidsindfrielse af leasinggæld til medicopuljer, strålekanoner og lokale leasingrammer på i alt -111 mio. kr.
 Budgetkorrektion ift. den siddende patientbefordring på -111 mio. kr., hvor budgettet
er flyttet fra hospitalerne til Akutberedskabet som følge af beredskabsmodellen
 Implementering af Den Regionale Sterilcentral på -24 mio. kr. til Rigshospitalet og
CIMT
 Køb af PET scanner til Rigshospitalet (jf. 2. økonomirapport) på -16 mio. kr.
 Optagelse af Steno i Sundsplatformen med en udgift på -10 mio. kr. til finansieret af
mindreforbrug i tidligere år.
 Regulering af kliniske basisuddannelsesstillinger (KBU) læger i Center fra hospitalerne på 10 mio. kr.
 Tilpasning af medicinbudgettet på -10 mio. kr.
 Reduktion i SOSU elevbudgettet på 9 mio. kr. i Center for HR
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Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Mindreforbruget på de 457 mio. kr. finansierer nye tiltag som besluttes i de tre økonomirapporter. Ud af de 457 mio. kr. er de 392 mio. kr. disponeret ved 1. og 2. økonomirapport, hvilket giver en forskel på 65 mio. kr. Lægges de 65 mio. kr. til de forventede overførsler på 108 mio. kr. giver det forskellen på de 173 mio. mellem nyt budget og forventet
regnskab.

Der blev i 2018 fremrykket medicinindkøb på 215 mio. kr. fra 2019. Det giver et
tilsvarende mindreforbrug i 2019.

Der blev i forbindelse med 4. økonomirapport 2018 ekstraordinært indfriet leasinggæld
som medfører en mindreudgift på 18 mio. kr. varigt fra 2019. Projekterne som blev
indfriet var ift. medicotekniske puljer, lokale leasingrammer, sundhedsplatformen samt
køl og nødstrømsanlæg på Glostrup Hospital. Der forventes er mindreforbrug på 47 mio.
kr. på leasingydelser.
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Genforsikring af tjenestemandspensioner i 2018 frigiver 7 mio. kr. varigt fra 2019.

Det vurderes, at der vil være en vækst på
samlet ca. 70 mio. kr. for medicin og
behandlingssærydelser i 2019, hvilket
betyder, at hospitalerne skal tilføres knap
60 mio. kr., sv.t. 80 pct. Puljen indeholder
aktuelt knap 150 mio. kr., hvilket
indebærer, at der ventes et mindreforbrug
på 90 mio. kr.

Kompensation for vækst i medicinudgifter
Hospitalerne kompenseres for 80 pct. af væksten i medicinudgifter. De sidste 20 pct. afholdes inden for hospitalernes egen ramme.
Der er et loft for hospitalernes egenbetaling, der
betyder, at når væksten i medicinudgifterne svarer til 2,5 pct. af hospitalets driftsbudget, dækker den centrale medicinpulje 100 pct. af væksten derover.

Der er store modsatrettede bevægelser i
medicinforbruget i 2019, idet der er vækst i en række dyre lægemidler til kræftbehandling,
bl.a. immunterapi, samtidig med at der er store besparelser på biosimilære præparater til
bl.a. gigtbehandling (primært Humira).

Der forventes ligesom i 2. økonomirapport en mindreudgift på 15 mio. kr. i 2019 til
aflønning af personale, som assisterer hjemmeboende respirationspatienter, samt til
anskaffelse af respiratorer til patienterne. Der er aktuelt omkring 200 hjemmeboende
respiratorpatienter. I prognosen er der forudsat en mindre tilgang af hjemmeboende
respiratorpatienter i 2019.

Der forventes lige som i 1. og 2. økonomirapport en mindre udgift til administration af
patienterstatninger på 10 mio. kr. i forhold til budgettet på 91 mio. kr. De mindre udgifter
skyldes det faldende antal skadesanmeldelser.

Der forventes lige som i 2. økonomirapport en mindreudgift på 15 mio. kr. De resterende
midler forventes anvendt på bl.a. ekstra operationskapacitet og ombygning i patologien på
Herlev og Gentofte Hospital.
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På elevområdet forventes et mindre forbrug på 37 mio. kr., hvilket er 9 mio. mere end i 2.
økonomirapport. I 2018 var optaget 152 elever på januar og april holdene mod kun 40 elever i 2019. Den aftalte årlige dimensionering er på 430 elever.
Faldet af ansættelser på social- og sundhedsassistentuddannelsen skyldes to ting. En vigende søgning både i regioner og kommuner til uddannelsen, hvor udfordringen i hovedstadsområdet er særlig stor pga. den brede pallette af uddannelsestilbud i og omkring København for målgruppen. Elever får efter OK 18 med ansættelse i en kommune ca. 2.000
kr. mere i løn om måneden end ved ansættelse i en region. Således får Region H nu halvt
så mange ansøgere som før OK 18, og ansøgerne, trækker deres ansøgning, hvis det lykkes i stedet at få ansættelse i en kommune.
Denne problematik vil blive løst pr. 1. januar 2020, hvor kommunerne overtager det fulde
ansættelsesansvar, og dermed den samlede dimensionering, for nye social- og sundhedsassistentelever. Region Hovedstaden vil fortsat have uddannelsesansvar, da alle social- og
sundhedsassistentelever også skal i hospitalspraktik i løbet af uddannelsen. Det bemærkes, at der er forhandlinger mellem KL og DR ift. afgivelse af budget til SOSU som overgår til kommunal adm. pr. 1. januar 2020.

Der er i budget 2019 afsat 40 mio. kr. til mindreindtægter for patientbehandling fra andre
regioner.
Efter overgangen til LPR3 i februar måned, har det ikke været teknisk muligt at afregne
mellemregionalt. Ligeledes er der stor usikkerhed om ativiteten, da data fra
Sundhedsdatastyrelsen endnu kun har været stillet til rådighed som testdata.
I 3. økonomirapport er udmøntet 1,1 mio. kr. til Rigshospitalet, til behandling af patienter
fra Region Sjælland på særlige områder.
Med en forventning om, at hospitalernes aktivitet er på niveau med 2018, vil de afsatte
midler ikke skulle bruges i 2019.

Regionens budget for 2019 blev fremskrevet med den forventede udvikling i priser og
lønninger (p/l) i forhold til 2018. På baggrund af den realiserede p/l korrigeres regionens
samlede budget i løbet af efteråret. Der foreligger endnu ikke en endelig beregning på forskellen mellem den skønnede og realiserede p/l, men foreløbige tal indikerer en negativ
justering på ca. 70 mio. kr.
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I efteråret 2018 var der et ekstraordinært højt antal KBU-læger og hospitalerne blev derfor
tilført ekstra midler i forbindelse med 2. økonomirapport 2018. Opgørelsen af KBU-læger
for 2019 viser et fald i antallet af KBU-læger set i forholdet til 2018. Dette fald modsvares
dog til dels af en stigning i andre grupper af uddannelseslæger. Der forventes derfor en
mindreudgift på 10 mio. kr.
Der forventes en merudgift på 10 mio. kr. til trafikale forhold ift. hospitalsbyggerier. De
10 mio. kr. vedrører udbygningsaftalen vedrørende Nyt Nordsjællands Hospital.

Der er i budget 2019 afsat 67,7 mio. kr. til kapacitetsudvidelser. Der er som konsekvens af
ibrugtagning af Dansk Center for Partikelterapi udmøntet en bevilling på 0,3 mio. kr. til
Herlev og Gentofte Hospital.
Herefter er der et forventet merforbrug på pulje til kapacitetsudvidelser på 3,4 mio. kr.

Der er i budget 2019 afsat 6,1 mio. kr. til vækst i forbruget af diabetespumper og sensorer.
Der forventes et merforbrug på ca. 8 mio. kr. Væksten skyldes særligt, at der i
merforbruget er en forventning om ½ års effekt, af implementering af ny vejledning
vedrørende udlevering af glukosemålere (FreeStyle Libre) til voksne dysregulerede
patienterne.

Der er i budget 2019 afsat 6,6 mio. kr. til vækst i forbruget af høreaparater.
Der forventes ikke udmøntet midler fra puljen til hospitalerne.

I budget 2019-2022 er afsat 60 mio. kr. i 2019 til idriftsættelsen af Den Regionale
Sterilcentral. I 2. økonomirapport blev Rigshospitalet tilført 30 mio. kr. til uddannelse,
projektledelse, test mv. Derudover er der i 2. økonomirapport tilført 4,2 mio. kr. til CIMT
til afholdelse af udgifter til licenser mv. I 3. økonomirapport er de resterende midler tilført
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Rigshospitalet og CIMT. Der blev i 2. økonomirapport afsat 10 mio. kr. yderligere til
idriftsættelse af sterilcentralen.

Der resterer efter 3. økonomirapport i alt 33,9 mio. kr. til sundhedsstrategien, der fordeler
sig som følger.

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Der er ikke i forbindelse med 3. Økonomirapport udmøntet nogle midler fra puljen.
De resterende midler fra kvalitetspulje forventes i al væsentlighed anvendt til en række
projekter indenfor værdibaseret styring i 2019.

Regeringen offentliggjorde i august 2018 ”Patienternes Kræftplan IV”. Den første kræftplan er fra 2000.
Der er med de respektive kræftplaner blevet truffet beslutninger, udmøntet midler, prioriteret og sat fokus på initiativer med henblik på, at styrke kræftindsatsen i Danmark. Med
Kræftplan IV er der blandt andet afsat midler til øget kapacitet og effektiv anvendelse af
ressourcer, som skal imødekomme den demografiske udvikling, hvor antallet af gennemførte undersøgelser og behandlinger på kræftområdet forventes at stige.
Der er til Region Hovedstaden afsat driftsmidler for i alt 19,2 mio. kr. i 2018, 47,9 mio.
kr. i 2019 og 86,2 mio. kr. i 2020 og frem. Midlerne skal blandt andet bruges til at sikre,
at der fremadrettet er personale nok til at håndtere en stigning i antallet af patienter, der
skal behandles for kræft.
Der resterer efter 3. økonomirapport 2019 i alt 13,6 mio. kr. til finansiering af aktiviteter i
Kræftplan IV, som vil blive udmøntet/afregnet i 2019 til følgende aktiviteter:


Udbredelse af beslutningsværktøjer hvor der er afsat 3,8 mio. kr.
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Screening for livmoderhalskræft hvor der er afsat 0,7 mio. kr.
Høj og ensartet kvalitet hvor der er afsat 7,5 mio. kr.
Udvikling af nye og målrettede behandlingsformer hvor der er afsat 1,6 mio. kr.
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På praksisområdet forventes et samlet mindreforbrug på ca. 48 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes mindreforbrug vedr. almen lægehjælp, tandlægeområdet og øvrige områder. I forhold til almen lægehjælp er udviklingen bl.a. påvirket af den nye overenskomst i 2018 og udflytningen af kronikere fra hospitalerne.
På medicinområdet forventes et merforbrug som primært skyldes stigende udgifter til diabetes og blodpropforebyggende medicin.
Området er i øvrigt kendetegnet af overenskomst vedr. praktiserende læger, hvor patienter
med diabetes 2 og KOL skal varetages af egen læge i stedet for på hospitalerne.
Administrationen følger udviklingen i forbindelse med denne udflytning, og der gennemføres en samlet opfølgning senere på året.
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Bevillingen på social- og specialundervisningsområdet er omkostningsbaseret. Kommunale takstindtægter indgår som en del af Den Sociale Virksomheds bevilling. Nettobevillingen i det vedtagne budget svarer til den del af fællesomkostningerne i koncernadministrationen, som skal dækkes af Den Sociale Virksomhed (DSV), samt et eventuelt indregnet over- eller underskud fra tidligere år i takstgrundlaget.
Omkostningsbevillingen for DSV er specificeret i tabellen nedenfor:

Samlet set forventes budgettet for 2019 at blive overholdt under forudsætning af, at de
søgte korrektioner bevilges.
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Det regionale udviklingsområde er omfattet af krav om balance mellem ressourceforbrug
og indtægter opgjort efter udgiftsbestemte principper dog opgøres området efter omkostningsbaserede principper ift. det akkumulerede resultat.
For eksternt drevne projekter gælder særlige regler svarende til de statslige regler vedr.
håndtering af tilsagn om tilskud på statens område. Dette betyder, at når regionen giver
tilsagn om projekttilskud inden for disse områder, skal hele det beløb, bogføres i det år tilsagnet gives, uanset om en del af tilsagnet først udbetales i senere år. Tilsagnsbudgettering sker i overensstemmelse med den Regionale udviklingsstrategi.
De indirekte administrationsomkostninger er i 1. til 3. økonomirapport steget med i alt 1,0
mio. kr. ift. det budgetterede, stigningen skyldes primært genbevillinger. Når overførsler
til 2020 indarbejdes i 4. økonomirapport 2019 forventes denne stigning at blive udlignet.
Stigningen er derfor ikke indarbejdet i budgettet under det regionale udviklingsområde.
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Omkostninger regional udvikling i alt:

Ved indgangen til 2019 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret
overskud på 194,7 mio. kr. De opsparede midler kan grundet budgetloftet teknisk set ikke
anvendes i budgetåret 2019. Det forventes at når de opsparede midler frigives vil det være
en politisk opgave at beslutte til hvilke områder inden for regional udvikling midlerne
skal anvendes. Det akkumulerede overskud er afsat på status.
De hensatte forpligtelser ift. tilsagnsbudgetterede projekter på området udgør primo 2019
i alt 191,8 mio.kr. Som følge af lov om erhvervsfremme overgår en del de hensatte midler
til Erhvervsstyrelsen, i alt. forventes overført ca. 71 mio. kr.
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Der forventes budgetoverholdelse.
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Der forventes budgetoverholdelse.
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For området øvrig regional udvikling er der ikke lavet overførsler fra tidligere år grundet
budgetloftet der betyder, at disse ikke må anvendes. De opsparede midler er hensat i balancen og udgør samlet for det regionale udviklingsområde primo 2019 194,7 mio. kr. Det
forventes, at når de opsparede midler frigives vil det være en politisk opgave at beslutte til
hvilke områder inden for regional udvikling midlerne skal anvendes.
Der forventes budgetoverholdelse.
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Administrationen forventer et mindreforbrug på ca. 3,7 mio. kr. efter overførsel af 19,5
mio. kr. til 2020.
En del aktiviteter under administrationsområdet er af en særlig karakter, således finansieres bl.a. diverse fælles udgifter for hele Region Hovedstaden såsom tjenestemandspension, forsikringsområdet, revision samt udgifter til fælles økonomi- logistik og lagersystem.

På administrationsområdet opdeles omkostningsbevillingen på de tre aktivitetsområder:
Sundhed, Social- og specialundervisning samt regional udvikling. Den samlede omkostningsbevilling fordeles ud fra en fordelingsnøgle, svarende til de tre aktivitetsområders
budgetsummer, og er et udtryk for, hvor meget de tre områder trækker på den fælles administration.
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Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2019 udgør 2.050
mio. kr. Det korrigerede investeringsbudget for regionens seks kvalitetsfondsprojekter udgjorde ved 2. økonomirapport 2019 2.016,3 mio. kr.
I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 183,6, der vedrører tidsforskydninger af projekterne i 2019, idet bevillinger og rådighedsbeløb i 2019 er
tilpasset til de aktuelle forventninger til regnskab 2019. Det korrigerede budget udgør herefter 1.832,7 mio. kr.

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Der henvises i øvrigt til bilag 2 for yderligere information.

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Punkt nr. 6 - 3. økonomirapport 2019
Bilag 1 - Side -50 af 59

Det vedtagne investeringsbudget for 2019 vedrørende øvrige projekter udgjorde 829,3
mio. kr., og efter 2. økonomirapport 2019 udgør budgettet vedrørende øvrige projekter
udgør 1.410,1 mio. kr.
I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt 104,9 mio. kr.
Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter vil således efter 3. økonomirapport udgøre 1.515,0 mio. kr.

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.
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Vedrørende tabellen kan uddybende oplyses:
 På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital omplaceres der midler fra hospitalets
driftsramme til den lokale investeringsramme for 3 mio. kr.
 På Bornholms Hospital omplaceres der midler fra hospitalets driftsramme til den
lokale investeringsramme for 0,3 mio. kr.
 På Nordsjællands Hospital omplaceres 13,8 mio. kr. fra hospitalets driftsramme
til den lokale investeringsramme.
 På Amager og Hvidovre Hospital omplaceres 8 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme.
 På Rigshospitalet omplaceres 20 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale
investeringsramme.
 I Center for It, Medico og Telefoni flyttes der midler fra centrets driftsramme til
centrets lokale investeringsramme for 25,6 mio. kr. som følge af forventet aktivering af anskaffelser.
Samlet udgør ovenstående bevægelser mellem virksomhedernes drifts- og lokale investeringsrammer 70,7 mio. kr.
Der overføres netto 7,1 mio. kr. til Center for Ejendomme til finansiering af mindre ombygningsprojekter på hospitalerne. Disse projekter finansieres af ledige midler på hospitalets driftsramme.
Herlev Hospital fik på mødet i december 2016 godkendt donationen af en PET/CT-forskningsskanner. Det har siden vist sig fordelagtig at opgradere skanneren. Opgraderingen
beløber sig til 7,5 mio. kr., hvoraf 2,5 mio. kr. finansieres af bod fra leverandøren af regionens nye MR-stråleacceleratorer som følge af forsinkede leverancer. De øvrige 5 mio. er
finansieret fra regionens medicotekniske pulje for 2019 (leasing).
Der overføres netto 0,4 mio. kr. til Center for Ejendomme fra hospitalernes driftsrammer
til etablering af flere fødestuer i de eksisterende bygninger. Samtidig udmøntes de 7,2
mio. kr. afsat på investeringsbudgettet i 2019 til etablering af flere fødestuer på de eksisterende hospitaler.
Regionsrådet godkendte på mødet i juni 2013 en investeringsbevilling på i alt 13,2 mio.
kr. til finansiering af trafikale omlægning i forbindelse med de igangværende byggeprojekter på Herlev-matriklen. Midlerne er siden da i økonomirapporteringen løbende udmøntet i takt med byggeriernes fremdrift. Ved 3. økonomirapport udmøntes de resterende
3,3 mio. kr. fra regionens centrale pulje til finansiering af trafikale omlægninger i forbindelse med byggerierne.
I forbindelse med 2. økonomirapport godkendte regionsrådet at udskifte en udtjent
PET/CT skanner på Rigshospitalet. Der overføres derfor i forbindelse med 3. økonomirapport 15,5 mio. kr. til Rigshospitalet til indkøb af en ny PET/CT-skanner.
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Bispebjerg Hospital har fra genanskaffelsespuljen i 2019 fået bevilget en udskiftning af en
skanner. Hospitalet overfører 0,8 mio. kr. fra driftsrammen til regionens centrale leasingkonto til finansiering af en opgradering af den nye skanner.
Regionsrådet godkendte på mødet i december 2018 købet af den tidligere sundheds- og
sygeplejeskolebygning ved Bornholms Hospital. Nu er forhandlingerne med sælger (Staten) afsluttet. I henhold til december-sagen trækkes i forbindelse med 3. økonomirapport
6,1 mio. kr. fra regionens kassebeholdning.
Der henvises i øvrigt til bilag 2 for yderligere information.
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Der er ingen ændringer i 3. økonomirapport 2019.

Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske udvikling til og med medio august 2019
samt konsekvenserne af bevillingsændringerne under såvel driftsrammen som investeringsrammen.
Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes til en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 3,4 mia. kr. og 1,0 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 4,4 mia. kr.,
som forrentes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til 1,2 % p.a.
Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2019 skønnes at ligge 0,8 mia. kr. over det oprindeligt budgetterede gennemsnitlige likvide beholdning.
Den langfristede gæld inkl. leasinggæld er på 5,461 mia. kr. ultimo 2018 og forventes at
andrage 5,646 mia. kr. ultimo 2019. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til en
gennemsnitlig forrentningsprocent på knap 0,2 % p.a. for 2019.
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Budgettet til renter i 2019 forventes at blive forbedret med 16 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport 2019. Således skønnes der nettorenteindtægter på 16 mio. kr. for året
2019. I forhold til det vedtagne budget er der budgetforbedring 46,5 mio. kr.

Renteindtægter af likvide aktiver skønnes til 40 mio. kr. svarende til en forbedring på 14
mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport 2019. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente
på 1,2 % p.a. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2019 på 3,4 mia. kr. til
forrentning, hovedparten af de likvide midler er placeret i obligationer. Der er p.t. kalkuleret
med en rentesats på bankindskud på - 0,65 % og med godt 1,4 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen.
Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender er nu budgetteret til 6,3 mio. kr.
Renteindtægten er et statsligt rentetilskud vedr. finansieringen af Kennedy Centret på 5,9
mio. kr. og andre indtægter på 0,4 mio. kr.
Renter af langfristede tilgodehavender skønnes nu 7 mio. kr. svarende til en forbedring på
4,0 mio. kr. i forhold til seneste økonomirapport. Renter af kvalitetsfondsmidler skønnes til
0 mio. kr. og 7,0 mio. kr. i renteindtægter vedr. deponering for lejemål. Der forventes en
forrentningsprocent på gennemsnitlig 0,7 % p.a.
Renter af kortfristet gæld skønnes fortsat til en udgift på 7,5 mio. kr. Renteudgifterne vedrører udgifter til patienterstatninger med 6,0 mio. kr. og øvrige renteudgifter på 1,5 mio. kr.
især vedrørende oparbejdningsrenter vedr. finansiel leasing.
Renter af langfristet gæld skønnes nu til 7 mio. kr. mod forudsat 8 mio. kr. i 2. økonomirapport. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 0,2 % p.a. for hele låneporteføljen for 2019. Den variable rente er meget lav. Den budgetteres med en variabel rente på
- 0,25 % for det resterende del af året.
Kurstab og kursgevinster. Der skønnes et kurstab på obligationsbeholdningen på 7 mio.
kr. for 2019. Dette modsvares af renteindtægter under likvide aktiver med 8 mio. kr.
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Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedr. renter: Investeringsudgifter for social- og specialundervisningsområdet finansieres af regionen og tilbagebetales som forrentning og afskrivning via den kommunale takstbetaling på området.
Forrentningen fastsættes på basis af markedsrenten. Der er fastsat en rente i 2019 på 0,82
pct. p.a. beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i Kommunekredit. Med hensyn til social- og specialundervisningsområdet udgør beregningsgrundlaget for renteberegningen
værdien af de materielle anlægsaktiver til knyttet området samt årets nettodriftsudgifter og
årets investeringer.
Der forventes en udgift på social- og specialundervisning på 3,5 mio. kr. og -34,4 mio. kr.
til sundhed og -0,9 mio. kr. til regional udvikling.
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Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres jf. tabellen nedenfor. Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsforværring på 8,8 mio. kr. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimo likviditet på 164,0
mio. kr.
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De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekterne finansieres regionens udlæg
af de deponerede midler. Der er nu indregnet det fulde forbrug for alle projekterne. Kortfristede tilgodehavender (mellemregning af kvalitetsfondsudgifter) viser en teknisk indtægt, som modsvares af udgifterne til kvalitetsfondsprojekter i investeringsbudgettet i 2019.
Der forventes nu et forbrugt på projekterne på 1.832,6 mio. kr. i 2019 svarende til et mindreforbrug på 183.7 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport 2019.
Deponeringer vedrørende lejemål m.v. er reduceret med netto 32,2 mio. kr. i forhold til 2
økonomirapport 2019. Deponeringssaldoen er skønnet til 384 mio. kr. ultimo 2019. Forbedringen. Forbedringen vedrører især frigivelse af deponeret midler for fjernvarmekonverteringen og nødstrømsanlæg på Bispebjerg hospital.
Nedenfor er vist den skønnede udvikling i deponerede midler vedrørende kvalitetsfondsprojekterne.

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Punkt nr. 6 - 3. økonomirapport 2019
Bilag 1 - Side -58 af 59

Finansieringsprofilerne for regionens kvalitetsfondsprojekter mangler en opdatering fra
ministeriets side for projektet vedrørende Bispebjerg.
Finansieringen af projekterne sker ved en statslig finansiering på 60 pct. og en egenfinansiering på 40 pct. Af egenfinansieringen kan 12,5 pct. lånefinansieres. Låneoptagelsen er
fastlagt ud fra Sundheds- og Ældreministeriets reviderede finansieringsprofiler. Lånene til
kvalitetsfondsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og forventes optaget ultimo 2019.
Ved udgangen af 2019 skønnes der et samlet forbrug på kvalitetsfondsprojekterne på
7.714 mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør 4.612 mio. kr., hvoraf der
p.t er skønnes likviditetsfinansieret 3.754 mio. kr. ultimo 2019 Det vil sige, at regionen
har et likviditetsudlæg på 858 mio. kr.

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændring i afdrag og lånoptagelse på netto
226,6 mio. kr.
Der er budgetteret i 2019 med et afdrag på 444,8 mio. kr. og med en lånoptagelse på 206
mio. kr. til refinansiering af årets afdrag svarende til den meddelte dispensation fra ministeriet.
I budget 2019 var der budgetteret med en lånoptagelse til energiinvesteringer på 12,2 mio.
kr. svarende til de budgetterede anlægsudgifter på området; idet der er mulighed for at
låne 100 % af udgifterne til dette formål.
Afdrag og lånoptagelse i det vedtagne budget og nu forventet i 2019 fordeler sig således:

Finansieringen af projekterne sker ved en statslig finansiering på 60 pct. og en egenfinansiering på 40 pct. Af egenfinansieringen kan 12,5 pct. lånefinansieres. Låneoptagelsen er
fastlagt ud fra ministeriets reviderede finansieringsprofiler for de enkelte projekter og regionens vurdering af lånebehovet.
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Lånene til kvalitetsfondsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og forventes optaget
ultimo 2019. Lånoptagelsen på 250,5 mio.kr. har regionen fået lånedispensation fra ministeriet.

Nedenfor er der skematisk vist den faktiske leasinggæld ultimo 2018 og den nu forventede udvikling i 2019 baseret på Kommuneleasingstal medio august 2019.

Dette er beregnet ud fra de eksisterende aftaler og budgetforventninger. Det er i ovenstående indregnet en førtidsindfrielse på 242,6 mio. kr. i 2019. Dette er besluttet i regionsrådet på mødet den 25. juni 2019.
Der er indregnet en ordinær leasingydelse på 124,4 mio. kr. i 2019.
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De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, forøges med
0,2 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i Den Sociale Virksomheds resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen.
I budgettet for Den Sociale Virksomhed er der ikke indregnet en nedsættelse af den kommunale
takstbetaling, som skal finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud.
Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2019
var der et akkumuleret overskud på 39,8 mio. kr. I forbindelse med denne 3. økonomirapport 2019
er der et underskud på 10,4 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2018. Ultimo 2019 forventes et akkumuleret overskud på 29,6 mio. kr.
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Center for Økonomi
Kongens Vænge 2
DK - 3400 Hillerød

NOTAT
Til:

Forretningsudvalget

Opgang
Afsnit
Telefon
Mail

Blok C - 1. sal
Budget og Økonomistyring
3866 5000
center-foroekonomi@regionh.dk
Web www.regionh.dk
EAN-nr.: 5798001476515
CVR/SE-nr.: 30113721
Ref.: ulrsta
Dato: 10. september 2019

Status for Akuttelefonen 1813
Indledning
Ved 2. økonomirapport 2019 blev der givet en status for det økonomiske pres,
som Akutberedskabet havde konstateret for 2019. Administrationen lovede at
vende tilbage i forbindelse med 3. økonomirapport 2019 med en beskrivelse af
de udfordringer, der relaterede sig til Akuttelefonen 1813, herunder igangsatte
tiltag. I det følgende er beskrevet hvordan, det ser ud ved 3. økonomirapport.
Generelt vurderes det, at Akutberedskabet ved 3. økonomirapport står overfor
en samlet udfordring i 2019 på 35-40 mio. kr. som dels relaterer sig til implementeringen af den siddende patientbefordring og dels til Akuttelefonen 1813.
Merforbruget ved Akuttelefonen vurderes i øjeblikket til ca. 18 mio. kr. i 2019.
Aktivitetsudviklingen for 1813
For Akuttelefonens vedkommende er den væsentligste forklaring er, at der har
været en stigning i antallet af opkald til 1813. Fra 2016 til 2018 steg antallet fra
923.000 opkald til 979.000 opkald, og en prognose ud fra det 1. halvår af 2019
peger i retning af 1.020.000 opkald i indeværende år. Dette svarer til en stigning på ca. 11 % siden 2016.
Stigningen i antal opkald skyldes flere faktorer. Det kan bl.a. nævnes at



Der har været mange opkald i dagtiden (ca. 400-500) fra borgere, som
i stedet burde ringe til deres egen læge.
Akuttelefonen har fået flere opkald fra kommunale bosteders akutfunktioner.

Status for Akuttelefonen 1813
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Over de senere år har det været en prioritering at overholde servicemålet
vedr. andelen af opkald besvaret indenfor 3 min. For at kunne opfylde og fastholde andelen af besvarede opkald er der blevet ansat ekstra personale, hvilket har genereret merforbruget.
Det har også vist sig, at opkaldene til Akuttelefonen tager længere tid end oprindeligt forudsat. Ved oprettelsen af 1813 var der en forventning om, at det i
gennemsnit var muligt at tage otte opkald i timen for den enkelte medarbejder
målt henover hele døgnet. Det har vist sig, at det i praksis ikke er muligt at
holde denne produktivitet over hele døgnet, og i realiteten besvares der syv
opkald i timen for både læger og sygeplejersker.
Tiltag
Der er både igangsat tiltag, der skal påvirke aktivitetsniveauet, og tiltag, der
skal påvirke udgiftsniveauet.


Vedrørende de mange opkald i dagtiden fra borgere, som burde ringe
til egen læge, er det aftalt med Akutberedskabet, at disse typer opkald
så vidt muligt henvises til egen læge. Endvidere foregår der en dialog
med PLO Hovedstaden omkring, hvordan denne udfordring kan håndteres.



Akutberedskabet har fra ultimo maj i år indført et ansættelsesstop og
er i gang med at reducere vagtsætningen således, at det forventede
merforbrug reduceres. Det må forventes, at denne tilpasning kan have
indflydelse på svartiderne.



Akutberedskabet har indført et stop for uddannelses- og øvelsesaktivitet gældende for resten af 2019.



Akutberedskabet har indhentet besparelser via enhedschefer, medarbejdere og VMU. Det forventes at give 8,5 mio. kr. i varig tilpasning,
hvoraf de 2 mio. kr. er særskilt på administrative funktioner. For 2019
vil det være muligt at realisere ca. 2 mio. kr.



Akutberedskabet har indskærpet krav om budgetoverholdelse generelt
i 2019 for alle øvrige områder under Akutberedskabet og ser fortsat på
muligheder for at lave interne omprioriteringer.

Det er samlet set forventningen, at det vil være muligt at nedbringe merforbruget ved Akuttelefonen med yderligere 6 mio. kr., således at udgiftspresset i
2020 udgør 12 mio. kr.
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Økonomisk status
3. økonomirapport 2019

Teknisk gennemgang
24. september 2019
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Agenda

Kontekst
Prognose 2019
Dispositioner
Teknisk gennemgang af 3. ØR 2019
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Økonomirapportens kontekst
• Genbevilling fra
sidste år

• Udgiftsloft og
overførsel til
næste år

Teknisk gennemgang af 3. ØR 2019
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• Status indgår i
budgettet

1.
ØR

2.
ØR

4.
ØR

3.
ØR
• Sidste
dispositioner
• Bemyndigelse til
administrationen
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Hovedstaden
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3. økonomirapport
2019
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-4 af 16for Økonomi

Økonomirapportens kontekst
•Genbevilling fra
sidste år

•Status indgår i
budgettet

1.
ØR

4.
ØR
•Udgiftsloft og
overførsel til
næste år

2.
ØR

3. økonomirapport:
Prognose pr. juli
Reducerede muligheder for
dispositioner i klinikken

3.
ØR
•Sidste
dispositioner og
bemyndigelse til
administrationen

Fokus på udgiftsloft
Bemyndigelse til administrationen

Teknisk gennemgang af 3. ØR 2019
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Kontekst
Prognose 2019
Dispositioner
Teknisk gennemgang af 3. ØR 2019
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-6 af 16for Økonomi

Prognose 2019
Dispositioner fra 2018: 240 mio. kr.
Øvrige afvigelser: 177 mio. kr.

= Forventet mindreforbrug: 417 mio. kr.

Budgetforligskredsmøde vedr. 3. ØR 2019
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Prognose 2019
Dispositioner fra 2018: 240 mio. kr.
Fremrykket
medicinindkøb:
215 mio. kr.

Besparelser vedr.
leasinggæld:
18 mio. kr.

Besparelser vedr.
tjenestemandspensioner:
7 mio. kr.

Øvrige afvigelser: 177 mio. kr.
= Forventet mindreforbrug: 417 mio. kr.

Budgetforligskredsmøde vedr. 3. ØR 2019

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

29. august 2019

7

Hovedstaden
Punkt nr. 6 -Region
3. økonomirapport
2019
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-8 af 16for Økonomi

Prognose 2019
Dispositioner fra 2018: 240 mio. kr.
Øvrige afvigelser: 177 mio. kr.
Praksisområdet:
-48 mio. kr.

Akutberedskabet:
+40 mio. kr.

Leasingydelser:
-47 mio. kr.

Medicin:
-90 mio. kr.

SOSU-elever:
-37 mio. kr.

Center for
Ejendomme:
+32 mio. kr.

Mellemregionale
indtægter:
-40 mio. kr.

Fremmede
sygehuse:
+20 mio. kr.

Øvrige områder:
-7 mio. kr.

= Forventet mindreforbrug: 417 mio. kr.
Budgetforligskredsmøde vedr. 3. ØR 2019
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-9 af 16for Økonomi

Prognose 2019 – disponering af mindreforbrug
før nye dispositioner

Ekstra
lægesekretærer
10 mio. kr.

Patientrettigheder
32 mio. kr.

CT-skannere
55 mio. kr.

Billeddiagnostik
40 mio. kr.

Talegenkendelse
(SP)
18 mio. kr.

Infusionspumper
(SP)
8 mio. kr.

Mellemfinansiering
af energiscreening
(ESCO)
20 mio. kr.

PET/CT-skanner
16 mio. kr.

Indfrielse af
leasinggæld
195 mio. kr.

Ikke disponeret
25 mio. kr.

Teknisk gennemgang af 3. ØR 2019
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Punkt nr. 6 -Region
3. økonomirapport
2019
Center
for Økonomi
Bilag 4 - Side
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Herlev og Gentofte Hospital
Forventede merudgifter: 50
mio. kr.
(2. ØR: økonomi under pres,
men balance)

Handleplan på baggrund af
dialog med Administrationen

Fødeområdet
• Mgl. Jordemødre -> eksterne vikarer

Kvalificeret ansættelsesstop

Kræftområdet
• Øget aktivitet mhp. patientgarantier

Inddragelse af reserver

Medicinsk område
• Højere belægning

Reduceret kapacitet

Manglende effektuering af besparelser
og omprioriteringer fra 2019

Særskilt redegørelse
FU’s møde 17-9

Budgetforligskredsmøde vedr. 3. ØR 2019
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Region Hovedstadens Akutberedskab

Forventede merudgifter: 40 mio. kr.
(2. ØR: 40 mio. kr.)
Heraf Akuttelefonen: 14 mio. kr. (2. ØR: 19,5 mio. kr.)
• Stigende antal opkald, men fortsat under oprindelig forudsætning
• Stigende tyngde i opkald
• Opbremsning af udgifter

Heraf siddende patientbefordring: 26 mio. kr. (2. ØR: 20 mio. kr.)
• Forskelle i kontraktvilkår
• Indkøringsudgifter vedr. organisation og kapacitet
• Optimering pågår

Budgetforligskredsmøde vedr. 3. ØR 2019
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2019
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for Økonomi
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Center for Ejendomme
Forventede merudgifter:
32 mio. kr.
(2. ØR: 34 mio. kr.)
Stigende antal kvm
• Nye byggerier
færdiggøres
• Vedligehold, el, vand og
varme m.v.
• Dobbeltdrift i en
overgangsperiode
• Behov og finansiering er
under afklaring

Budgetforligskredsmøde vedr. 3. ØR 2019
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Øvrige områder
Regulering vedr.
stigende
forsyningspriser

Forbedringer af
økonomistyring
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Hovedstaden
Punkt nr. 6 -Region
3. økonomirapport
2019
Center
for Økonomi
Bilag 4 - Side
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Udgiftsloftet
Regnskab 2018 under udgiftsloft

Fokus på bedre udnyttelse i 2019
Råderum ift. udgiftsloft
God likviditet
Anbefaling: Dispositioner mhp. fuld udnyttelse af udgiftsloft

Budgetforligskredsmøde vedr. 3. ØR 2019
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2019
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for Økonomi
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Kontekst
Prognose 2019
Dispositioner
Teknisk gennemgang af 3. ØR 2019
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Dispositioner

Ibrugtagning 2020

Lettelse af hospitaler

• Rigshospitalet
50 mio. kr.
• Herlev og Gentofte
Hospital
50 mio. kr.

• Personaleuniformer
5 mio. kr.
• Senge
5 mio. kr.
• Instrumenter
10 mio. kr.
• PC’ere
10 mio. kr.

Budgetforligskredsmøde vedr. 3. ØR 2019
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Bemyndigelse
• Administration
bemyndiges til at
udnytte udgiftsloft
via medicinindkøb,
tjenestemandspensioner eller
andre værktøjer.
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Hovedstaden
Punkt nr. 6 -Region
3. økonomirapport
2019
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for Økonomi
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-16 af 16

Spørgsmål?

Teknisk gennemgang af 3. ØR 2019
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Punkt nr. 7 - Økonomisk status for Herlev og Gentofte Hospital
Bilag 1 - Side -1 af 9

NOTAT
Til:

Center for Økonomi

Genopretningsplan, 2019-2020
Indledning
Herlev og Gentofte Hospital er økonomisk udfordret og forventer et merforbrug
i 2019 på 30-50 mio. kr. Hospitalet har, foranlediget af udgiftspresset, iværksat
en genopretningsplan med henblik på at minimere ubalancen i 2019 og med
henblik på at forebygge lignende udgiftspres i 2020.
Hospitalet har reduceret eller lukket fysisk kapacitet ned, hvor det er muligt og
hvor den ikke har konsekvenser for udrednings- og behandlingsgarantierne.
Samtidig fastholdes stillinger vakante i størst muligt omfang i resten af 2019.
I indeværende notat er vurderingen af udgiftspresset foretaget pr. juli 2019,
hvor hospitalet har et samlet merforbrug på 40 mio. kr., jf. figur 1.
Figur 1: Budget, forbrug og afvigelser i 2019

Forventningen til resultatet i 2019 er baseret på, at udviklingen resten af året
vil ligne 2018 (best case 30 mio. kr.). Hvis det er tilfældet, vil merforbruget
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falde med 10 mio. kr. I værste fald (worst case 50 mio. kr.) vil hospitalets merforbruget stige med 10 mio. kr. som følge af nye uforudsete eller ufravigelige
udgifter, der vil reducere hospitalets reserver/råderum – og dermed belaste
årets resultat.
I figur 1 er HGH’s budget og forbrug vist for 2019. Figuren viser det samlede
driftsforbrug (ekskl. medicin) og samler således lønudgifter såvel som øvrig
drift. Afvigelserne mellem budget og forbrug fremgår af de stiplede linjer, som
viser udviklingen i 2018 og status på det akkumulerede merforbrug i 2019.
Hvis udviklingen i resten af 2019 følger samme retning som 2018, vil forbruget
falde yderligere i august/september og stige svagt i fjerde kvartal. Det er dog
hospitalets forventning, at den skærpede indsats på forbrugsudviklingen vil afbøde dele af stigningen i november/december. Ligeledes kan ansættelsesstoppet påvirke udviklingen i en mere positiv retning.
Aktivitetsudvikling i 2019
I 2019 er Landspatientregistret opdateret til LPR3. Det har medført, at hospitaler (generel) ikke teknisk har mulighed for at opgøre DRG-værdien af den gennemførte patientbehandling.
I Sundhedsplatformen kan vi imidlertid se, at antallet af ambulante besøg er
konstant og antallet af indlagte patienter er steget. Det passer også med det
billede vi har af, at hospitalets kapaciteter generelt er hårdere udnyttet i år end
i tidligere år.
I forhold til 2017 er antallet af indlæggelser (i perioden fra januar til august)
steget med 950 kontakter. I forhold til samme periode i 2018 (januar til august)
er antallet af indlæggelser steget med 1.800 kontakter. Hvis patientsammensætningen ikke er ændret væsentligt siden 2017, svarer udviklingen til, at
HGH har en produktion som ligger 45-90 mio. DRG kr. højere i 2019 end de to
foregående år.
Det er i den sammenhæng værd at bemærke, at Herlev Hospital traditionelt
har været et af landets mest produktive hospitaler og at det fusionerede hospital fortsat har regionens højeste produktivitet (HGH’s produktivitet ligger i indeks 106, hvor Regions Hovedstaden samlet ligger i indeks 99).

Genopretningsindsatser i 2019
Hospitalets udgiftspres er overvejende koncentreret omkring; fødeområdet,
kræftområdet, akut medicinsk behandling og billeddiagnostik. Hospitalet har
afsat midler til at dække dele af merforbruget, men forventer ikke at kunne
dække den fulde budgetoverskridelse i år.
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Fødeområdet
I fødeområdet er der mangel på jordemødre. Herlev og Gentofte Hospital
manglede ved indgangen til 2019 omkring 35 jordemødre i det akutte fødeområde og arbejder fortsat på at rekruttere jordemødre for at kunne balancere
vagtplanlægningen.
En konsekvens af manglen på jordemødre har været, at hospitalet har planlagt med brug af eksterne vikarer for at dække vagter. I 2018 var udgifterne til
eksterne vikarer i det akutte fødeområde 19,2 mio. kr. (som er en stigning ift.
2017 på 15 mio. kr.). I 2019 forventes udgifterne at udgøre omkring 12-14 mio.
kr. Udgifterne har været faldende i takt med, at hospitalet har rekrutteret flere
nyuddannede jordemødre samt anvendt regional FEA-aftale (aftale om frivilligt
ekstraarbejde). Det er forventningen, at vikarforbruget ophører pr. 1. november 2019 på Fødeområdet.
Regionen har for at imødekomme manglen på jordemødre indgået decentrale
aftaler, der på HGH har medført, at udgifter til overarbejde og ekstraordinært
frivilligt arbejde alene i fødemodtagelsen (det akutte fødeområde) udgør knap
8 mio. kr. til og med august 2019. Det forventes, at fødeområdet samlet vil
overskride budgettet i 2019 med 30-35 mio. kr.
Det akutte fødeområde mangler fortsat jordemødre. Området rekrutterer fortsat mange (fortrinsvis nyuddannede) jordemødre og forventer først balance i
løbet af 1. halvår 2020.
Kræftområdet
Kræftområdet har siden implementering af SP øget antallet af udrednings- og
behandlingsspor for at overholde områdets garantier. Som en konsekvens
bruger området mere end 7 pct. flere læge- og plejeressourcer og forventer
ved årets udgang at overskride budgettet med 12-15 mio. kr.
Det akutte medicinske område
Det akutte medicinske område har i 2018 og 2019 haft markant højere belægning og har som en konsekvens øget pleje- og lægeforbrug. Det forventes, at
området overskrider budgettet med godt 5 pct. som svarer til 10 mio. kr. i
2019.
Det billeddiagnostiske område
Det billeddiagnostiske område mangler radiologer og har på trods af udfordringer med nyt Ris-Pacs system øget aktiviteten med 10 pct. årligt. Området
mangler ressourcer til billedbeskrivelse og har indgået FEA aftaler med egne
medarbejdere og med eksterne konsulenter.
Området overskrider lønbudgettet med 10 pct., som forventes at udgøre 12-15
mio. kr. i 2019.
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Gennemførte og planlagte tiltag
Herlev og Gentofte Hospital har siden midten af 2018 haft en skærpet overvågning af forbruget på flere områder af hospitalets drift (jf. områderne beskrevet ovenfor). Samtidig har hospitalet nøje fulgt udviklingen i de besparelsesforslag, som er udmøntet de seneste år. For flere afdelingers vedkommende er
besparelserne ikke realiseret. Det gælder på Afdeling for Urinvejssygdomme,
Børn og Unge Mave-, Tarm- og Leversygdomme, Medicinske Sygdomme og
Røntgen og Skanning. På disse afdelinger har det ikke været muligt at realisere besparelserne, som direktionen efterfølgende har dækket. På andre afdelinger er besparelserne ikke fuldt realiseret – hvilket ligeledes belaster hospitalets økonomi. De samlede ikke-realiserede besparelser, som er dækket af
hospitalet, udgør i 2018 og 2019 godt 29 mio. kr.
Det er i den sammenhæng værd at bemærke, at 2019 er det første år siden
fusionen mellem Herlev Hospital og Gentofte Hospital i 2015, at hospitalet er i
ubalance efter at have finansieret (ud over de årlige regionale besparelser og
omprioriteringer internt mellem afdelinger på hospitalet):
• Fusionsbesparelser på 50 mio. kr.
• Vækst i medicinudgifter på 45 mio. kr. (egenfinansieringsandel)
• Besparelser udmøntning ifm. HOP2020 på 26 mio. kr. (inkl. underfinansiering ved overtagelse af RHEL-funktioner på 10 mio. kr.).
Genindførelse af kvalificeret ansættelsesstop
Som led i genopretningen har Direktionen i april 2019 indført kvalificeret ansættelsesstop. Det kvalificerede ansættelsesstop medfører, at det er direktionen, der direkte beslutter, om en stilling kan genbesættes eller om ansættelsestidspunktet skal skubbes. Ligeledes er anvendelsen af vikarer begrænset
mest muligt.
Handleplan for balanceret forbrug (genopretning)
I juni 2019 har direktionen bedt alle afdelinger om at udarbejde handleplaner
for de konkrete indsatser, der på kort og længere sigt skal genoprette hospitalets økonomi. Disse handlinger er iværksat eller iværksættes hurtigst muligt
(vedlagt som bilag).
Skærpet opfølgning med de afdelinger, som er særligt udfordret
Fra august 2019 har Direktionen skærpet indsatsen overfor de afdelinger (Fødeområdet, Kræftområdet, Det akutte medicinske område, Mave- og tarmkirurgisk og Billeddiagnostik og Skanninger), som er særligt udfordret. Direktionen mødes månedligt med afdelingsledelserne med henblik på at drøfte fremdrift i genopretningen, herunder
• Forventninger til årets resultat
• Gennemgang af igangsatte genopretningsindsatser (f.eks.):
 Reduktion af overarbejde
 Tilbageholdelse af stillinger
 Reduktion af sengemassen
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 Driftsbesparelser (øvrig drift)
• Indsatser som videreføres eller etableres i 2020
• Risici
Kapacitetsjusteringer
Direktionen har i dialog med afdelingerne lukket kapacitet ned for resten af
året i den udstrækning, at justeringerne ikke har konsekvenser for vores udrednings- og behandlingsgarantier. Justeringer forventes at bidrage til at reducere hospitalets merforbrug med 7,5 mio. kr. i 2019. Der er primært tale om justeringer inden for det kirurgiske område, men også i Akutklinikken og i det
mave-, tarmkirurgiske område.
Justering af personaleforbrug
Direktionen og afdelingerne har ligeledes gennemgået konkrete områder, hvor
vakante stillinger kan fastholdes ubesat i 2019. Desuden er der i flere afdelinger sat yderligere fokus på at optimere vagtplanlægning samt at bremse brugen af mer- og overarbejde. Samlet forventer hospitalet at reducere merforbruget med op til 20 mio. kr. i 2019. Der bliver løbende fulgt op på, om genopretningsindsatserne har for store uhensigtsmæssige konsekvenser for patientrettighederne, arbejdsmiljøet og fastholdelsesindsatser.
Øvrige indsatser
Hospitalet har fundet en række konkrete indsatser som reducerer forbrug af
utensilier og medicinske hjælpemidler, udskyder videreuddannelsesindsatser,
m.fl. Indsatserne forventes samlet at reducere forbruget i 2019 med op til 6
mio. kr.
Det forventes at de igangsatte genopretningsforslag samlet vil reducere udgiftspresset i 2019 med op til 33,5 mio. kr.

Genopretningsindsatser i 2020
Ved indgangen til 2020 vil Herlev og Gentofte Hospital være udfordret af regnskabsresultatet for 2019, af behovet for at balancere udgiftspresset i afdelingerne samt af behovet for omprioriteringer, som udgør omkring 60 mio. kr. til
• Vækst i medicinudgifter
• Direktionens prioriteringspulje
• Ibrugtagning af nyt sterilcentralkoncept (merudgifter ift. planlagte kvalitetsløft)
• Vækst i Barselsfonden
• Effektiviseringskrav ved ibrugtagning af Nyt Hospital Herlev (NHH)
Foruden ovenstående udgiftspres forventer hospitalet at afholde udgifter ved
indflytning i NHH i september 2020. Disse bidrager Region Hovedstaden til,
ved at fremrykke indkøb på 50 mio. kr. til 2019.
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Den opbremsning der er foretaget i 2019 (rettet mod balancering af afdelingernes forbrug) videreføres i 2020, hvis indsatserne ikke har vidtrækkende arbejdsmiljømæssige konsekvenser (fx ved fastholdelse af vakante stillinger) eller konsekvenser for patienters udrednings- og behandlingsgarantier. Desuden vil hospitalet vurdere omstillinger i kapacitetsplanlægningen efter, om flere
indsatser kan understøtte principperne om nærhedsfinansiering og dermed
skabe større nærhed i sundhed. Dog uden at hospitalet som en konsekvens
unødigt belaster øvrige hospitaler, herunder også sender flere patienter til privathospitaler.
Balancering af udgiftspresset i afdelingerne
Personalemangel
En væsentlig forklaring på ubalancerne i 2019 vedrører personalemangel,
særligt i fødeområdet og på det billeddiagnostiske område. Hospitalet har som
en konsekvens målrettet indsatser mod at rekruttere jordemødre og speciallæger inden for radiologi.
I fødeområdet har der inden for det seneste år været en nettotilgang af jordemødre på 15 stillinger. Området forventer at lukke for brugen af vikarer med
udgangen af oktober 2019 og vil med effekt fra 1. kvartal 2020 reducere omfanget af FEA-aftaler, der er indgået med henblik på at reducerer personaleudgifterne. Det er hospitalets vurdering, at udgiftspresset ikke kan balancere
inden for det nuværende budget – og at der derfor skal tilføres midler (fra direktionens prioriteringspulje) før området igen balancerer. Opdriften forventes
at udgøre 4-6 mio. kr.
Billeddiagnostikken har en vækst på omkring 10 pct. årligt som en konsekvens
af nye behandlinger. Hospitalet arbejder målrettet med at rekruttere og optimere (primært billedbeskrivelsesfunktionerne) i området, men er også udfordret af behovet for mere strategiske indsatser – f.eks. en regional billedbeskriver funktion. Som et eksempel på en ny behandling, der skal implementeres
kan vi pege på udredning af TCI-patienter (mistænkt for apopleksi) som i dag
er indlagt, men som fremover udredes ambulant. Indsatsen kræver øget MRkapacitet og vil reducere antallet af indlæggelser fra tre dage pr. patient til ambulant udredning. Forudsætningen er imidlertid, at hospitalet kan rekruttere radiologer, eller at den initiale udredning kan varetages af neurologer (superviseret af radiologer).
Gennemgang af lokalaftaler
Hospitalet har iværksat en systematisk gennemgang af indgåede lokallønsaftaler med henblik på kortsigtet at reducere udgiftspresset og på længere sigt
balancere brugen af f.eks. FEA-aftaler. HGH er administrativt gået i gang med
gennemgang af alle aftaler.
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Analyse af hospitalets plejenormeringer
Hospitalet har iværksat en gennemgående analyse af plejenormeringen. I første omgang på de kirurgiske sengeafsnit, men efterfølgende også på de medicinske sengeafsnit. Analysen fokuserer på at vurdere antallet af belagte senge
pr. plejenormering, der kan medføre justeringer i afdelingernes økonomi. Analysen er påbegyndt i august 2019 og vil løbe ind i 2020.
Tilpasning til nærhedsfinansiering
Med henblik på at reducere ressourceforbruget på hospitalet arbejdes der
med fire indsatsområder:
•
•
•
•

Omlægning ambulante besøg til telefon/mail-konsultationer
Initiativer til opgaver ud i praksis
Initiativer til opgaver ud til/samarbejde med kommuner
Omlægning til ambulant behandling, reduktion i ambulante besøg.

I forbindelse med den løbende økonomiopfølgning på afdelingsniveau arbejdes der pt. med at kvantificere afdelingernes indsatser, f.eks. ændringer i
vagtbelastning som følge af omlægning til ambulant aktivitet, reduktion i fremmøde som følge af færre ambulante besøg.
Kapacitetsjusteringer
Følgende områder er i genopretningsindsatsen gennemgået med henblik på
midlertidig eller varig reduktion i kapaciteten:
Akutklinikken på GEH har 20 senge. Belægningen er på ca. 40 pct. Fem
senge er efter sommerferien 2019 lukket og lukningen permanentgøres i
2020, hvis perioden frem til da er forløbet uproblematisk.
I Gastroenheden er der fem senge, der ikke er blevet genåbnet efter sommerferien. Sengelukningen vurderes at kunne fortsætte ind i 2020, hvis der sker
den nødvendige omlægning til dagkirurgi.
Afdeling for medicinske sygdomme. har efter sommerferien ikke genåbnet
senge inden for primært det lungemedicinske område for, at personalet kan
afspadsere optjent overarbejde. Det vurderes om lukningen kan permanentgøres.
Forløb for TCI-patienter i neurologien ændres således, at disse behandles ambulant. Herved kan der nedlægges 12 ud af 36 senge på sengeafsnit. Der sker
reduktion af plejepersonale, men ændringen er afhængig af, om der kan foretages MR-skanninger om aftenen indtil kl. 22. Afdeling for Hjerne- og nervesygdomme. og Afdeling for Røntgen og Skanning drøfter pt. mulighederne.
Estimeret effekt: 6,0 mio. kr.
Efter gennemgang af operationskapaciteten vurderes det, at der kan nedlægges 1,5 dagkirurgisk leje på Gentofte matriklen. Den tilbageværende kapacitet
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fordeles mellem afdelinger, der anvender det dagkirurgiske afsnit. Der forventes ikke aktivitetsnedgang. Det vurderes tillige om 1,5 leje i idrætskirurgi fortsat skal være lukket i 2020. Pt. er lejet lukke pga. ubesat lægestilling i idrætskirurgi.
Dagkirurgien på HEH-matriklen har behov for en omorganisering. Det overvejes pt, om organiseringen skal ændres eller om afsnittet helt skal lukkes – evt.
flyttes til GEH.
Lav belægning på Gynækologisk afdeling i weekenden betyder, at de ca. 5-6
patienter, der er i sengeafsnittet, kan flyttes til et afsnit i weekenden, der har
kapacitet til at modtage patienterne. Gynækologisk sengeafsnit har et fremmøde på 3 plejepersonaler i dagtid, 2 i aften og 2 i nat. Estimeret effekt: 2,0
mio.kr.
Fødeområdet har i et projektforløb oprettet otte stillinger i en kendt jordemoderordning. Ordningen suspenderes til medio 2020 og vil frigøre jordemoderressourcer som kan indgå, med en højere effektiv normering i det akutte område. Dermed aflast forbruget af eksterne vikarer. Estimeret effekt: 1,2-6,4
mio. kr. (tilpasning af normtid eller reduktion i vikarforbrug). Er iværksat.
På Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling på Herlev matriklen er der gennem årene indført en uhensigtsmæssig og tung organisering
af ledelseslagene i plejegruppen.
Intensiv afsnittet på Gentofte matriklen råder over 5 senge. 1 seng lukkes.
Estimeret effekt: 3,5 mio.kr.
Der foretages tilpasning af kapaciteten på de hæmatologiske sengeafsnit. Der
forventes ikke aktivitetsnedgang. Estimereret effekt: 3,0 mio. kr.
Der er en højere rengøringsnorm på Herlev matriklen ift. Gentofte matriklen.
Standarden ensrettes.
Hospitalet har gennemført en analyse af portørernes arbejdsgange efter ibrugtagning af ”Columna”. Der forventes et effektiviseringspotentiale på omkring
10 mio.kr.
Det nye madkoncept vil indebære årlig udgiftsreduktion på ca. 2,5 mio.kr. Der
vil kun være delårseffekt i 2020.
Hospitalet skal årligt fra 2020 bidrage med ca. 5 mio.kr. til finansiering af automatiseringen i Klinisk Biokemisk Afdeling. Dette finansieres ved besparelser
på reagenser. Det nye automatiserede laboratorium er indviet i august 2019.
På baggrund af forbruget i den resterende del af 2019 skal der ske en vurdering af eventuelle yderligere marginale gevinster.
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Samtidig med ombygning af Klinisk Biokemisk Afdeling har hospitalet finansieret et nyt og udvidet rørpostsystem, der skal sikre hurtigere prøvesvar og
større mulighed for, at der kan foretages hurtigere vurdering af patienterne i
sengeafdelingerne, hvilket kan føre til hurtigere udskrivninger. Et yderligere
tidsbesparende tiltag ville være at flytte blodprøvetagningen ud i afdelingerne.
Men det skal diskuteres nærmere med afdelingerne, da blodprøvetagningen
ofte vil komme til at foregå i den tid på døgnet, hvor der i forvejen er stor aktivitet.

Konsekvenser
Det er en fundamental overligger for indsatserne i genopretningsarbejdet, at
patienters rettigheder til sygehusbehandling, herunder specifik rettet til udredning og behandling ikke tilsidesættes. Direktionens og afdelingsledelserne
handlinger koncentrerer sig således om at finde indsatser, der kan reducere
kapacitetsbehovet uden at tilsidesætte patientrettighederne. Samtidig koordineres overvejelserne i genopretningen med de generelle indsatser i omstillingen til nærhedsfinansiering. Dvs. at frigjort kapacitet som konsekvens af færre
sygehusforløb samt omstilling fra stationær til ambulant behandling indgår i
genopretningsindsatserne. Arbejdet koordineres af stabsfunktionerne og der
rapporteres løbende på såvel projekter inden for helhedsledelseskonceptet og
i forhold til konkrete genopretningsinitiativer, herunder på:
• Fremdrift i projektet
• Omfang af kapacitet/aktivitet der omstilles (reduktion i antal sengedage/besøg/telefonkonsultationer, m.fl. samt DRG-værdi, som følge af omstilling
rettet mod praksis og kommuner

Risici
Der er i genopretningsindsatsen væsentlige risici, som kan reducere eller
bremse potentialerne. Nogle er knyttet til de processer, som indsatserne følger, andre er underlagt forhold som hospitalet kun i begrænset omfang kan
kontrollere, det gælder f.eks. de store rekrutteringsudfordringer. Samtidig er
der områder, hvor HGH har indflydelse, men også er afhængig af samarbejdet
med andre aktører (det er f.eks. tilfældet på jordemoderområdet, hvor konsekvenserne af den regionalt indgåede FEA-aftale er afhængig af samarbejdet
mellem regionens fødemodtagelser).
Direktionen følger løbende udviklingen i hospitalets økonomi og de indsatser,
som er etableret i genopretningsplanen. På de kritiske indsatser er overvågningen intensiveret og baseret på månedlig rapportering i forhold til fremdrift.
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Økonomi

Direkte 38672181

NOTAT
Dato: 23. september 2019

Til:

Regionsrådet

Svar på spørgsmål vedr. sag 6, FU
møde 17.september 2019
Der er i notat vedr. Herlev og Gentofte Hospitals genopretningsplan
2019/2020 af 2. september på side 7 beskrevet, at antallet af disponible senge
som reduceres i genopretningen, udgør fem senge. Det er ikke korrekt. Antallet af disponible senge som efter sommerferien er lukket, udgør fire senge.
Det bemærkes, at de fire senge er lukket efter sommerferien 2019 og
lukningen bibeholdes i 2020, hvis perioden frem til da er forløbet
uproblematisk.
Spørgsmål
1. Hvorfor er bilaget fortroligt? Store
dele (hvis ikke alt) bør kunne offentliggøres.

Svar
Bilaget er nu åbent.
Dele af materialet har ikke været endeligt
drøftet i Virksomheds-MED-udvalget
(VMU) eller behandlet i relevante
Lokale MED-udvalg (LMU)
2. Der omtales 40 % belægning af de Der er ikke foretaget konkrete indsatser,
20 senge. Hvad er baggrunden/årsagen der har reduceret belægningen på Akutklitil den manglende belægning? Hvilken nikken. Hospitalet har ikke lavet egentlige
periode er der det tal et udtryk for?
analyser af området, herunder om patientsammensætning er ændret, men har kunnet
konstatere at belægningen siden foråret
2019 har vist et faktisk fald.
Der henvises til vedlagte notat.
3. Hvordan har den historiske belægning været de seneste 3 år? (Tal på månedsbasis bedes oplyst)
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4. Hvilken betydning vurderes den af
administrationen planlagte permanente lukning af de 5 senge at have i en
kommende influenzasæson?

Ingen. Ifm. med spidsbelastningssituationer
i akutklinikken – f.eks. som følge af en influenzasæson – vil der på normal vis ske en effektiv visitation af relevante patienter mhp.
indlæggelse i sengeafsnit i regi af Medicinsk
Afdeling, Gentofte Hospital.

5. Der står at administrationen midlertidigt har lukket 5 senge efter sommerferien. Hvornår er lukningen præcist
sket og hvorfor?

Lukningen er sket som en forlængelse af
den planlagte sommerferielukning pr. 1. juli
2019 mhp. at reducere lønudgifter gennem
afspadsering og reduktion i mer-/overarbejde.

6. Oprettes der 5 nye medicinske senge
på Herlev-matriklen, ved den af administrationen planlagte permanente lukning af de 5 senge på Gentofte-matriklen?
7. Planlægges der med oprettelse af
nye senge på Herlev-matriklen ved en
permanent lukning af de 5 senge på
Gentofte-matriklen?
8. Set i lyset af den politiske beslutning
af 38 af regionsrådets 41 medlemmer
om emnet, hvilke overvejelser har man
da gjort sig i hhv. hospitals- og koncerndirektionen, der har ført frem til,
at det politiske niveau ikke har skulle
spørges endsige orienteres om den
midlertidige lukning af 25 % af sengene?
9. Hvilken rolle vurderes Akutteamet;
igangsat af Rudersdal, Gladsaxe og
Gentofte Kommune, at have haft på
belægningsprocenten? Findes der tal
herpå?

Nej

Nej

Hospitalet har forud for beslutning om at
forlænge sommerferielukningen og dermed
reducere antallet af disponible senge i Akutklinikken præsenteret forslaget i regi af genopretningsindsatsen

”Midtvejsevalueringen af akutteamet i Gentofte-, Gladsaxe- og Rudersdal Kommune”
af 23. august 2019, konkluderer, at der ved
gennemgang af selvrapporterede data er indikation for, at akutteamet har bidraget til
at begrænse unødvendige indlæggelser
(mellem 10-15 pr. måned målt i perioden
fra november 2018 til marts 2019 for borgere i Gentofte Kommune).
10. Er det ændringer i visitationskriteri- Nej
erne der har haft betydning for belægningsprocenten?
11. Har ansættelsesstoppet og/eller
Nej
mangel på medarbejdere betydet, at
patienter der ellers ville være blevet
indlagt på Gentofte-matriklen i stedet,
er blevet indlagt på Herlev-matriklen,
og dermed været årsag til 40 % belægning?
Nej
12. Er der sket en personalemæssig
nednormering på Gentofte-matriklen
til fordel for Herlev-matriklen?
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13. Ved den af administrationen planlagte permanente lukning af de 5
senge, hvad påtænker man da at bruge
de frigjorte m2 til?
14. Har administrationen ligeledes skåret i antallet af medicinske senge på
Herlev-matriklen?
15. Er der andet man mener vi politikere burde vide i denne sag?

Det er ikke på nuværende tidspunkt vurderet, hvordan frigjort areal i givet fald mest
hensigtsmæssigt kunne anvendes til anden
patientaktivitet.
Ja, der er også foretaget lukning af disponible senge på Herlev matriklen. Dette med
henblik på at reducere lønudgifterne ved afspadsering og reduktion i mer-/overarbejde.
Hospitalet har løbende i økonomirapporter
orienteret om udviklingen og efter anmodning fra Center for Økonomi udarbejdet relevant dokumentation om genopretningsindsatsen.
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Økonomi

Direkte 38672181

NOTAT
Dato: 23. september 2019

Til:

Regionsrådet

Supplerende spørgsmål til FU sag
nr. 6, FU-møde den 17. sept. 2019
I forlængelse af Forretningsudvalgsmødet den 17. september 2019 har udvalget bedt om supplerende redegørelse for:
 Besparelse i nyt madkoncept
 Aktivitetsudviklingen i 2019
 Belægningen i Akutklinikken specifikt og HGH generelt
Nyt Kostkoncept
Herlev og Gentofte Hospital har som led i ibrugtagning af Nyt Herlev Hospital
udarbejdet et a la carte kostkoncept til en fremtidig bespisning og forplejning
af patienter og pårørende. Beslutningen om, at hospitalet i løbet af 2020 overgår til et a la carte koncept er truffet ud fra hensyn til:
 Højere madkvalitet og forventet øget brugertilfredshed
 Større sikkerhed/præcision i forhold til ernæringsscreening og UTH
 Målrettet indsats for de ernæringstruede
 Øget patientinddragelse
 Øget standardisering af forplejning til korttidsindlagte patienter
 Mindre belastning af plejepersonalet
 Mindre madspild
 Øget økonomisk rentabilitet
Den primære besparelse i kostkonceptet skyldes mindre madspild, som forventes at udgøre 3,6 mio. kr. årligt. Konceptet forudsætter en øget bemanding
i Service og Logistik, hvormed det samlede gevinstpotentiale er opgjort til 2,5
mio. kr.
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Aktivitetsudvikling i 2019
Herlev og Gentofte Hospital har i genopretningsplan 2019-2020 redegjort for
aktivitetsudviklingen i 2019 sammenholdt med aktiviteten i 2017 og 2018 (i perioden jan.-aug.). Det er en grundlæggende forudsætning, at opgørelse af aktivitet er behæftet med en betydelig usikkerhed, fordi overgang til LPR3 og ny
version af SP reducerer sammenlignelighed på tværs af årene. Det er med
disse forbehold hospitalets vurdering, at aktiviteten i 2019 ligger på niveau
med 2018 med en meraktivitet i forhold til indlæggelser.
Hospitalet arbejder på at udvikle en opgørelse, hvor der i størst mulig grad tages højde for den ændrede registreringspraksis, overgang til LPR3 og strukturelle tilpasninger.
Med omlægning til nærhedsfinansiering er aktivitetsvækst ikke i samme grad
som tidligere et styringsparameter. Men HGH er specifikt opmærksom på konsekvenser af aktivitetsvækst, fordi hospitalet som en strukturel præmis har en
markant højere produktivitet end resten af regionens hospitaler. Ved aktivitetsstigninger risikerer hospitalet således, at kapaciteten vanskeligt kan følge med
– hvormed grænseomkostningerne stiger. Konsekvenserne forstærkes, når
dele af hospitalets behandlingskapacitet er underlagt udfordringer med rekruttering (primært jordemødre og radiologer og generelt for sygeplejersker), fordi
aflønningen stiger markant gennem brug af vikarer eller FEA-aftaler.
Belægning i Akutklinikken specifikt og generelt på HGH
I genopretningsplan 2019-2020 har hospitalet redegjort for, at det fagligt, er
forsvarligt at reducere antallet af disponible senge i bl.a. Akutklinikken på Gentofte Hospital. Reduktion i disponible senge giver på kort sigt mulighed for at
lette presset på driftsøkonomien og afspadsere optjent mer-/overarbejde. Dermed har indsatsen direkte betydning for hospitalets forbrug – uden at gå på
kompromis med patientsikkerhed eller øvrige tilbud til patienter generelt (og
benyttes i øvrigt som generelt styringsværktøj af afdelingsledelserne ved sygdom, ferieafvikling, m.m.). I genopretningsplanen peger hospitalet således på
flere områder, hvor antallet af disponible senge på kort og eventuelt længere
sigt kan reduceres, herunder:







Akutklinikken på Gentofte Hospital
Intensiv terapi, Gentofte Hospital
Afdeling for Medicinske Sygdomme på Herlev Hospital
Afdeling for Blodsygdomme på Herlev Hospital
Afdeling for Mave-, Tarm og Leversygdomme på Herlev Hospital
Afdeling for Nerve- og Hjernesygdomme på Herlev Hospital

Belægning i Akutklinikken på Gentofte Hospital
Hospitalet har opgjort belægningsprocenten for indlagte patienter i Akutklinikken på Gentoftematriklen. Opgørelsen er foretaget på baggrund af data fra
Sundhedsplatformen.
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I stedet for som normalt at opgøre belægningsprocenten kl. 23.00, er beregningen foretaget ved at opgøre den gennemsnitlige belægningsprocent kl. 8
dagligt. Det er tidspunktet på dagen, hvor akutklinikkens senge er mest belastet. Den månedlige værdi er herefter opgjort som et simpelt gennemsnit.
Beregningen er foretaget ved at se på antallet af indlagte patienter pr. seng i
akutklinikken. Opgørelsen er foretaget på dagsbasis for 2017 - 2019 og herefter er det månedlige gennemsnit beregnet.
Gennemsnitlig belægning kl. 08.00 i Akutklinikken, Gentofte Hospital

Hospitalet har i Genopretningsplan 2019-2020 anført at belægningen er på ca.
40 pct. Det skal præciseres, at det har gjort sig gældende for enkeltstående
dage, men kan ikke bekræftes på månedsplan. Dog viser nærmere analyse, at
der i perioden september 2018 til august 2019 har været 75 dage, hvor belægningen målt kl. 16.00 lå under 40 %.
Det skal til ovenstående figur bemærkes, at belægningen i juli-sept. 2019 er
opgjort efter antallet af disponible senge, er reduceret. Det fremgår således, at
belægningen opgjort månedligt ligger på 65-75 pct., hvilket svarer til at hver
fjerde seng i gennemsnit ikke er benyttet.
Der tages i opgørelsen generelt forbehold for de tidligere nævnte registreringsmæssige udfordringer.
Udvikling i belægningen for hele hospitalet
Belægningen for alle sengeafsnit på Herlev og Gentofte Hospital er opgjort i
nedenstående figur kl. 08 og kl. 16. Belægningen er opgjort på månedsbasis
for perioden 2017-2019.
Af figuren fremgår, at der også her ses en faldende tendens. Belægningen i
januar 2017 er 90 pct. mens den i januar 2019 er 84 pct. Belægningen er generelt højere kl. 08 end kl. 16.
Gennemsnitlig belægning kl. 08 og kl. 16 på Herlev og Gentofte Hospital
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En del af ændringen i belægningen er for flere afdelingers vedkommende tilsigtet og en konsekvens af omlægning af patientforløb fra stationær til ambulant behandling – blandt andet afledt af afdelingernes arbejde med principperne i nærhedsfinansiering.
I vinterkvartalet 2017 og 2018 var der influenza- og mykoplasmaepidemier,
som belastede de medicinske sengeafsnit. Samme epidemier er ikke set i
2019. Det forklarer store dele af faldet i belægning, jf. nedenstående figur hvor
tendensen er vist henholdsvis med og uden korrektion for epidemierne. Korrigeret for epidemier er den gennemsnitlige belægning faldet fra et niveau på
omkring 82 pct. i starten af 2017 til 80 pct. i august 2019.
Gennemsnitlig belægning kl. 08 korrigeret for influenza- og mykoplasmaepidemi i 2017 og 2018
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