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Forslag til kommissorium for opgaveudvalg for børn og unge som patienter
Baggrund og formål
Region Hovedstaden ønsker at finde nye veje til at forbedre borgernes sundhed. Det skal ske i en tæt dialog med borgere og kommuner. Derfor etableres
der en række opgaveudvalg, hvor politikerne, borgere og kommuner sammen
skal finde løsninger på konkrete udfordringer i sundhedsvæsenet. Opgaveudvalgene skal bidrage med nye ideer til fremtidens velfærd i Region Hovedstaden, så det nære og sammenhængende sundhedsvæsen bliver omdrejningspunktet for bedre patientforløb.
Det første udvalg skal finde nye løsninger i forhold til de udfordringer, som
syge børn og unge, der er indlagte eller har længerevarende kontakt til hospitalsvæsenet og deres familier oplever, når de er patienter. Udvalget skal pege
på, hvordan regionen kan bidrage til mere sammenhæng og styrke samarbejdet med og om patienten i hele patientforløbet.
Alle børn har ret til et godt liv
Mange forhold har betydning for, om børn og unge i regionen får et godt liv
sammen med deres familier og venner, også selvom de er syge. Der er en
lang række særlige problemstillinger, når børn og unge er indlagte over længere tid og ofte er på hospitalet. Det gælder især i forhold til at få hverdag med
venner og familieliv til at fungere, på trods af sygdommen og særligt hvis det
er tale om alvorligt eller kronisk sygdom. Men problemstillingerne kan også
handle om mulighederne for at modtage undervisning, deltage i familiearrangementer og i et socialt liv eller at have et ungdomsliv, der så vidt muligt ligner
andre unges.
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På alle regionens børne- og ungeafdelinger bliver der allerede i dag arbejdet
med at forbedre kvaliteten af den behandling og den oplevelse, patienter og
familier får. Der er særligt fokus på at tilrettelægge indsatsen over for børn og
unge på hospitalerne, så det så vidt muligt matcher børnefamiliernes og de
unges behov.
For at få et nyt perspektiv på, hvordan sundhedsvæsenet skal udvikles de
kommende år på dette område, er der brug for at inddrage de børn og unge
og deres familier, som får behandling på børne- og ungeafdelingerne.
Forslag til temaer for udvalgets arbejde
Temaerne for udvalgets arbejde kan tage udgangspunkt i de emner, der beskrives herunder. Fælles for dem er, at det er emner, der allerede arbejdes
med i regionen, men hvor patienter og pårørendes erfaringer i højere grad
skal være del af de beslutninger, der træffes i Region Hovedstaden. Målet er,
at syge børn og unge, der har tilknytning til et hospital i længere tid, oplever
bedre patientforløb.
Bedre behandlingsforløb
Hvordan får børn og unge og deres familier gode forløb, der er tilpasset deres
situation og vilkår, når de er indlagte? Det er en særlig udfordring at sikre, at
de syge børn og unge får indflydelse på egen situation, på en måde så det
styrker og understøtter deres ressourcer og kompetencer. Det skal ske på en
måde, så familierne kan rumme det.
Hospitalsafdelingerne arbejder hele tiden med at imødekomme de unge og
den moderne familie, der har øgede forventninger til fleksibilitet og tilgængelighed. Det gælder også for familier, der kommer langvejs fra til behandling i Region Hovedstaden. Hvad skal der til, for at det i højere grad kan ske?
Med flere digitale muligheder og udvikling af tilbuddene til syge børn og unge
er det et udviklingsområde, at skabe mere tryghed og behandling tæt på familiernes hverdagsliv, med venner, søskende og socialt liv. Hvilke forudsætninger for familierne skal der imødekommes, for at det i højere grad kan ske?
Hverdag, familie og undervisning
Familier med et barn eller ung, der er indlagte i længere tid har på mange områder de samme behov, som de fleste andre familier, men oplever ofte en
større belastning end andre familier. Det gælder særligt for familier med et alvorligt eller kronisk sygt barn eller ung. Hvordan tilgodeses familiernes behov,
når familierne er indlagte med deres børn eller når en ung er indlagt i længere
tid?
Samtidig tages børn og unge ud af deres hverdag i forbindelse med indlæggelser og kan f.eks. have svært ved fastholde venskaber eller at passe deres
uddannelse, skolegang eller have tilknytning til børnehaven, hvis indlæggelse
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eller f.eks. genoptræning tager lang tid. Det er også en udfordring, som familierne har efter en indlæggelse, som udvalget kan komme med anbefalinger til
hvordan det bedst håndteres.
Fra barn til voksen
Der er i dag en udfordring med at sikre en glidende overgang, når unge skal
overgå til behandling på afdelingerne for voksne. Børne- og ungeafdelingerne
arbejder tværgående med de børn og unge, der har komplekse sygdomme eller flere samtidige sygdomme. Hvad efterspørger de unge og deres pårørende
og hvordan kan koordineringen af forløbene ved overgangen til voksenafdelingerne gøres mere smidig?

Udvalgets opgaver
Udvalgets opgave er at foreslå principper for og evt. anbefalinger til, hvordan
Region Hovedstaden kan forbedre patientforløbene for syge børn og unge og
deres familier, der er indlagte i længere tid.
Udvalgets anbefalinger er rettet mod regionens opgaver på området og snitflader til andre myndigheder og samarbejdspartnere.

Sammensætning af udvalget
Udvalget sammensættes af:
- Tre medlemmer af regionsrådet i Region Hovedstaden (heraf en formand
og en næstformand)
- To kommunalpolitikere udpeget af KKR fra kommuner omkring Herlev
Hospital (optageområde MIDT)
- 10 borgere fra området omkring Herlev Hospital (Optageområde MIDT)
med følgende profil:
o To-tre børn eller unge i alderen 13-18 år, der har været indlagt eller
haft kontakt med et hospital i længere tid inden for den seneste tid.
o To-tre unge i alderen 18-25, som har overgået fra behandling på en
børne- og ungeafdeling til en voksenafdeling.
o To-tre pårørende eller familiemedlemmer til et barn eller ung, der
har været indlagt eller gennem længere tid har haft kontakt med en
børne- og ungeafdeling.
o To-tre børn/unge/venner/forældre som på grund af deres sygdom
og/eller hospitalsindlæggelse har oplevet udfordringer med at
følge skolegang/uddannelse eller at opretholde det sociale liv under og efter indlæggelse.
Der vil blive lagt vægt på, at både børn og unge med kronisk sygdom og alvorlige sygdomme og deres pårørende kan deltage i udvalget.
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Arbejdsform
Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform på det første møde. Opgaveudvalget skal arbejde inddragende og derigennem sikre, at de nødvendige kompetencer og relevante perspektiver indgår i principper og anbefalinger for, hvordan regionen kan arbejde med at styrke nærhed og sammenhæng på tværs.
Der skal sikres koordination og sammenhæng i politikudviklingen til relevante
stående udvalg.
Der kan inddrages yderligere interessenter og personer med særlig viden til
møderne eller ved afholdelse af workshops, offentlige møder mv.
Udvalgets møder afholdes som udgangspunkt på Herlev Hospital. Der kan aflægges besøg på andre hospitaler, institutioner mv.

Tidsplan
Udvalget nedsættes i en periode på maksimalt et år. Udvalgets første møde
afholdes i efteråret 2019 og afsluttes senest september 2020, hvor udvalget
præsenterer sine anbefalinger på et fællesmøde med regionsrådet forud for,
at opgaveudvalgets konklusioner forelægges på regionsrådet.
Relevante stående udvalg får én gang i kvartalet en status på arbejdet i opgaveudvalget.

Økonomi
Hvis udvalget kommer med forslag, der kræver finansiering, vil det skulle
indgå i den almindelige budgetproces i regionen.
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Plan for rekruttering af borgere
I forbindelse med nedsættelsen af opgaveudvalget for børn og unge som patienter, vil der, såfremt udvalgskommissoriet godkendes, skulle identificeres interesserede borgere til udvalget.
Administrationen har følgende plan for rekruttering, der har til formål at sikre,
at borgerne bliver opmærksomme på muligheden for at melde sig som interesserede i at deltage i opgaveudvalgets arbejde. Der vil snarest muligt blive lavet opslag på regionh.dk, så interesserede borgere kan læse mere om opgaveudvalgene og få oplysninger om kontaktperson mv. Borgerne kan ligeledes
tilkendegive deres interesse for deltagelse via regionh.dk.
For at få en bred borgerinddragelse vil rekrutteringen foregå via flere medier
og platforme, herunder:
•

Lokale medier der dækker planområderne.

•

Sociale medier: Dels gennem f.eks. annoncering på Facebook og Instagram målrettet målgruppen. Dels via opslag på regionens facebookside, som kan deles af relevante patientforeninger med mange følgere
og interesserede borgere.

•

Medlemsblade/fagmedier: Annoncer og omtale i relevante fagmedier
og evt. patientforeningers medlemsblade.

•

Flyers/plakater på hospitaler: Sættes op på relevante afdelingers
venteværelser og opholdsrum.

Annoncering vil bestå af et billede og en kort tekst - og med henvisning til
at læse mere om opgaveudvalget på regionh.dk.
For at nå målgruppen så præcist som muligt, vil administrationen indhente
input fra relevante hospitalsafdelinger, børne- og ungdomsorganisationer
og patientforeninger med fokus på børn og unge.
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Forord
I 2016 igangsatte Region Hovedstaden et forsøg med værdibaseret styring på Bornholms Hospital
under navnet Udviklingshospital Bornholm. Forsøget indebar bl.a., at Bornholms Hospital blev undtaget fra regionens takststyringssystem i en treårig periode ud fra en hypotese om, at det ville skabe
større incitament til at styre efter, hvad der skaber værdi for patienterne. Hospitalet definerede derudover et projektprogram med otte delprojekter og har arbejdet med hospitalets kultur for samarbejde på tværs af enheder og tilrettelæggelse af patientforløb med udgangspunkt i den enkelte patients præferencer.
VIVE har på opdrag fra Region Hovedstaden gennemført en evaluering af forsøget med værdibaseret styring på Bornholms Hospital. Evalueringen er gennemført med udgangspunkt i tre delevalueringer gennemført undervejs i den treårige projektperiode. I denne rapport præsenteres resultaterne fra slutevalueringen af Udviklingshospital Bornholm, hvor det samlede udbytte og processen
med at definere, implementere og justere i de valgte indsatser bliver undersøgt.
Evalueringen er baseret på henholdsvis en kvalitativ og en kvantitativ undersøgelse. Den kvalitative
undersøgelse har haft til formål at undersøge og dokumentere processen med at udvikle, implementere og forankre de enkelte indsatser knyttet til Udviklingshospital Bornholm. Desuden er det
undersøgt, hvordan ledere og medarbejdere på Bornholms Hospital oplever udbyttet af Udviklingshospital Bornholm, og hvilke virkningsmekanismer de fremhæver. Den kvantitative undersøgelse
har haft til formål at undersøge effekten af Udviklingshospital Bornholm med udgangspunkt i udviklingen i hospitalets aktivitet og produktivitet i projektperioden. I begge del-undersøgelser indgår en
sammenligning af udviklingen på Bornholms Hospital med udviklingen på Nordsjællands Hospital
med det formål at kunne relatere eventuelle forandringer på Bornholms Hospital til mere generelle
udviklingstendenser.
Denne rapport er rettet mod ledere og beslutningstagere i det danske sundhedsvæsen. Den beskriver resultaterne af slutevalueringen og diskuterer, hvilke af erfaringerne fra Bornholms Hospital der
kan generaliseres til en bredere kontekst.
VIVE retter en stor tak til alle på Bornholms Hospital, på Nordsjællands Hospital og i Region Hovedstaden, der har hjulpet med at fremskaffe relevante data samt planlægge og deltage i interview.
Pia Kürstein Kjellberg
Forsknings- og analysechef for VIVE Sundhed
2019
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Sammenfatning
I 2016 blev Bornholms Hospital udnævnt som udviklingshospital for forsøg med afprøvningen af
værdibaseret styring i Region Hovedstaden. Formålet med Udviklingshospital Bornholm var at afprøve, om ændrede styringsmæssige rammebetingelser ville styrke hospitalet i at skabe størst mulig
værdi for patienterne inden for de givne økonomiske rammer.
Forsøget indebar, at Bornholms Hospital blev undtaget fra Region Hovedstadens takststyringsmodel i en treårig periode (2016-2018). Inden for denne ramme havde hospitalet relativt frie rammer
og valgte at udarbejde et projektprogram med otte delprojekter, som skulle understøtte udviklingshospitalets formål om bedre patientoplevet kvalitet, højere faglig kvalitet af pleje og behandling og
bedre ressourceudnyttelse. Sidenhen blev udviklingsprojektet udvidet til også at inkludere en strategi for en kulturudviklingsproces. Formålet var at inspirere ledere og medarbejdere til at tilrettelægge behandling og patientforløb, så det gav størst mulig værdi for patienten og gav ledere og
medarbejdere friere handlemuligheder i mødet med patienterne.
En evaluering i tre dele
VIVE har fulgt Udviklingshospital Bornholm i den treårige projektperiode. Evalueringen er gennemført som tre delevalueringer, der samlet set har haft til formål:
▪

at undersøge og dokumentere effekten af de ændrede økonomiske og styringsmæssige rammevilkår for Bornholms Hospital

▪

at undersøge og dokumentere effekten af de otte delprojekter, der blev igangsat på hospitalet

▪

at undersøge og dokumentere arbejdet med at implementere, justere og forankre de indsatser,
der er blevet sat i gang under Udviklingshospital Bornholm

▪

at diskutere mulighederne for at udbrede resultaterne i en bredere regional kontekst.

Første delevaluering, som blev gennemført et år efter projektstart (december 2016), havde særlig
fokus på betydningen af hospitalets fritagelse fra aktivitetsafregning. Anden delevaluering (midtvejsevalueringen) blev gennemført cirka halvejs i projektperioden (april-august 2017) og havde særlig
fokus på processer og resultater i de otte delprojekter, der var defineret som del af projektprogrammet.
Denne delevaluering (slutevalueringen) er den sidste i rækken. Den undersøger, dels hvordan den
sidste del af projektperioden er forløbet, dels hvilket udbytte der samlet set har været af Udviklingshospital Bornholm. På denne baggrund foretages en samlet analyse og evaluering af hele forsøget.
Evalueringens hovedfund
Udviklingen i aktivitet og produktivitet på Bornholms Hospital: Effekten af de ændrede økonomiske
og styringsmæssige rammevilkår for Bornholms Hospital er bl.a. undersøgt ved en analyse af udviklingen i hospitalets aktivitet og produktivitet. Hypotesen bag undersøgelsen var, at en undtagelse
fra takststyring ville reducere hospitalets incitament til at styre efter aktivitet og i stedet skabe et
handlerum, hvor hospitalets ledere og medarbejdere i højere grad kunne tilrettelægge patientbehandling og -pleje efter det rette aktivitetsniveau – og dermed undgå unødig aktivitet. Der var med
andre ord en forventning om en reduktion i hospitalets aktivitet. Udviklingen i aktivitet og produktivitet
på Bornholms Hospital er sammenlignet med udviklingen på Nordsjællands Hospital for at undersøge, om en eventuel udvikling er unik for Bornholms Hospital, eller om den kan ses som del af en
mere generel udvikling i det danske hospitalsvæsen.
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Analysen viser et fald i både aktivitet og produktionsværdi på Bornholms Hospital fra 2016-2018.
Brydes analysen ned i forskellige aktivitetstyper (akut, planlagt og ambulant aktivitet samt indlæggelser), så ses yderligere et fald i antallet af indlæggelser og indlæggelsesdage på Bornholms Hospital og et tilsvarende fald i den generelle produktionsværdi på disse parametre. Faldet i indlæggelser og indlæggelsesdage manifesterer sig i 2017 og er mere markant på Bornholms Hospital end
på Nordsjællands Hospital. På Bornholms Hospital synes det endvidere at være de akutte indlæggelser og genindlæggelser, som driver reduktionen i indlæggelser. Disse fund indikerer, at der på
Bornholms Hospital er sket en forandring i måden at tilrettelægge patientforløbene på.
Effekten af de otte delprojekter: Effekten af de otte delprojekter, der blev igangsat som del af projektprogrammet for Udviklingshospital Bornholm, har vist sig vanskelig at undersøge og dokumentere. I alle delprojekter blev der brugt lang tid på at definere formål, mål og konkrete tiltag, der kunne
afprøves, og som ledere og medarbejdere på det udførende niveau opfattede som relevante og
mulige at gennemføre. Flere delprojekter var desuden udfordret af manglende engagement fra vigtige aktører på det udførende niveau, og ved projektafslutningen var der fortsat diskussion om relevansen og den konkrete udformning af hovedaktiviteterne i enkelte delprojekter.
Baseret på interview med ledere og medarbejdere, som har været i berøring med delprojekterne,
kan det imidlertid konkluderes, at delprojekterne generelt har medført en skærpet opmærksomhed
på de områder, som de hver især har beskæftiget sig med. Desuden har flere delprojekter bidraget
til konkrete, permanente forandringer på hospitalet. Hvordan disse forandringer påvirker aktivitet,
patientoplevet kvalitet, høj faglighed og økonomisk effekt, er det imidlertid ikke muligt at belyse. De
fleste delprojekter kom sent i gang, og flere af delprojekternes tiltag er gennemført i så lille skala, at
det ikke er muligt at udlede en større effekt. Det peger altså på, at det ikke er de enkelte delprojekter,
der kan forklare udviklingen i aktivitet og produktivitet på hospitalet. Data, som kan belyse målopfyldelsen, har i flere delprojekter desuden vist sig at være vanskelige at trække ud af Sundhedsplatformen, og flere delprojekter har rettet fokus mod mere kvalitative mål for patienters og medarbejderes vurdering af de tiltag, som er afprøvet.
Virkemidlerne til forandring: Analysen af arbejdet med at implementere, justere og forankre indsatserne i forsøget med værdibaseret styring på Bornholms Hospital tager udgangspunkt i de tre styringsstiltag, som har være taget i brug på Udviklingshospital Bornholm: den ændrede økonomiske
rammemodel, projektprogrammet med otte delprojekter og den efterfølgende strategi for kulturudvikling. Desuden inddrages de øvrige aktiviteter, der blev igangsat på hospitalet i projektperioden,
som medvirkende forklaringer på den udvikling, som har fundet sted på Bornholms Hospital.
Den ændrede økonomiske rammemodel har primært påvirket hospitalets hospitalsledelse og afdelingsledere, og her har det krævet tilvænning at ændre tankegang, så fuld udnyttelse af hospitalets
kapacitet (senge og ambulatorier) kunne træde i baggrunden. Der har desuden været efterspørgsel
på alternative pejlemærker til aktivitet, som afdelingerne kunne styre efter i tilrettelæggelsen af patientforløbet og det daglige arbejde. I nogle afdelinger har der været en oplevelse at være presset
på ressourcer, hvilket har medvirket til, at man ikke så meget har oplevet at styre efter værdi som
efter, hvad der kan lade sig gøre inden for den givne ressourcemæssige ramme (økonomi, tid, medarbejdere til rådighed). Undtagelsen fra takststyring har dog – ifølge ledere og medarbejdere på
Bornholms Hospital – med tiden udgjort en understøttede ramme for at arbejde mere på tværs internt på hospitalet og med udgangspunkt i patienternes perspektiv.
Selvom det ikke er muligt at tilskrive udviklingen i aktivitet og produktivitet til de enkelte delprojekter,
så fremhæver afdelingsledere på hospitalet alligevel, at der har været et massivt fokus på målopfyldelse i projektprogrammets otte delprojekter. Det har medvirket til mange mindre justeringer i hospitalets daglige drift og fremhæves som positivt. Kulturudviklingsprojektet har bidraget til et øget
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fokus på tværgående samarbejde internt på hospitalet og på at inddrage patienternes perspektiv i
planlægning af generelle såvel som individuelle patientforløb. Kulturforandringsprojektet og projektprogrammet har således udgjort to meget forskellige virkemidler, som henholdsvis er blevet oplevet
som frisættende og inspirerende samt topstyret og med stort pres på målopfyldelse.
I samme periode som projektperioden for Udviklingshospital Bornholm er der gennemført flere andre
udviklingsprojekter, herunder implementering af Sundhedsplatformen og en ny akutmodtagelse,
som kan have påvirket aktivitetsmønsteret. Interviewundersøgelsen peger på, at disse tiltag formentlig også har påvirket den udvikling, som ses i hospitalets aktivitet og produktivitet, men det er
ikke muligt at afgøre, hvilken betydning henholdsvis disse aktiviteter og de aktiviteter, der er sat i
gang som en del af Udviklingshospital Bornholm, har haft. Interviewundersøgelsen peger desuden
på, at de mange samtidige udviklingsprojekter har trukket på mange af de samme aktører i organisationen, og at det har været en barriere for fremdriften i Udviklingshospital Bornholm.
Hvad kan andre lære af erfaringerne fra Udviklingshospital Bornholm?
Den proces, som har fundet sted på Bornholms Hospital, er karakteriseret ved at have udviklet sig
undervejs og være tilpasset lokale forhold – og kan derfor ikke tages direkte i anvendelse på andre
hospitaler. Evalueringen af Udviklingshospital Bornholm peger dog på, at følgende forhold kan være
væsentlige at tage højde for i arbejdet med en ny styringsramme:
▪

At undtagelse fra takststyring ikke i sig selv er en drivkraft for forandring, men i højere grad kan
betragtes som en måde til at skabe en ramme for at organisere patientforløb med udgangspunkt
i patientpræferencer og -behov.

▪

At det er vigtigt, at der fra start er defineret en overordnet vision/et entydigt formål, som kan
fungere som pejlemærker for ledere og medarbejdere i udviklingsarbejdet og kan erstatte/supplere aktivitet som styringsmål. Dette gælder både på politisk niveau og på hospitalsniveau.

▪

At det er afgørende, at ledere og medarbejdere på hospitalerne anser delmål og metoder for at
være meningsfulde, og at der er mulighed for at bidrage til løbende udvikling heraf, så de understøtter og justerer allerede eksisterende praksisser.

▪

At det samtidig er vigtigt at stille klare krav til fremdrift, og at der foregår løbende monitorering
heraf (en balancegang mellem sikring af fremdrift og frihed til at definere og udføre udviklingsarbejdet lokalt).

▪

At det tager tid at omstille sig fra en styringsramme til en anden, og der derfor skal afsættes tid
til udviklingsprocessen, særligt hvis der er tale om grundlæggende forandringer, fx i måden at
samarbejde på, i måden at prioritere i det daglige kliniske arbejde og i måden at inddrage patienter på.

▪

At det er vigtigt, at forandringsprocesserne forankres tæt på det kliniske niveau, dvs. med tydelig
ledelsesforankring og med inddragelse af de aktører, som skal drive forandringen i den daglige
drift – herunder også en sikring af, at der er afsat ressourcer nok til at drive den ønskede udvikling. Dette gælder også, hvis kommuner og almen praksis skal inddrages i de ønskede forandringer.

Evalueringens metode og empiriske materiale
Denne slutevaluering er baseret på interview med hospitalsledelse, afdelingsledelse, personale,
eksternt tilknyttede konsulenter og patienter (68 i alt), erfaringsopsamlinger/statusrapporter udarbejdet i tilknytning til de otte delprojekter og registerdata over udviklingen i hospitalets aktivitet i projektperioden. Endvidere er der foretaget interview med afdelingsledere på Nordsjællands Hospital

8

Møde i REGIONSRÅD d. 25-06-2019

Punkt nr. 2 - Afsluttende evaluering af Bornholms Udviklingshospital
Bilag 1 - Side -9 af 105
(11 i alt) og analyse af registerdata fra Nordsjællands Hospital som sammenligningsgrundlag for
den udvikling, der foregår på Bornholms Hospital.
Interviewdata er indsamlet i perioden oktober-november 2018, og registerdata er trukket for perioden 2015-2018. Desuden inddrages den viden, der er indsamlet i de foregående delevalueringer,
som grundlag for at analysere og diskutere forløbet i Udviklingshospital Bornholm over tid.
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1

Indledning

I denne rapport præsenteres slutevalueringen af Udviklingshospital Bornholm. Udviklingshospital
Bornholm er et af Region Hovedstadens forsøg med alternative økonomiske styreformer inspireret
af Michael E. Porters ideer om Value Based Healthcare (på dansk oversat til: Værdibaseret Styring)1. Udviklingshospital Bornholm er som forsøgsprojekt2 gennemført i perioden februar 2016-december 2018. I denne periode har hospitalet været undtaget fra takststyring og har arbejdet med en
række udviklingstiltag inden for otte delprojekter samt en kulturforandringsproces.

1.1

Evalueringens formål og design

Denne slutevaluering er den sidste af i alt tre delevalueringer 3, hvor VIVE har fulgt Udviklingshospital
Bornholm i den treårige projektperiode. Formålet med evalueringen er følgende:
▪

at undersøge og dokumentere effekten af de ændrede økonomiske og styringsmæssige rammevilkår for Bornholms Hospital

▪

at undersøge og dokumentere effekten af de otte delprojekter, der blev igangsat på hospitalet

▪

at undersøge og dokumentere arbejdet med at implementere, justere og forankre de indsatser,
der er blevet sat i gang under Udviklingshospital Bornholm

▪

at diskutere mulighederne for at udbrede resultaterne i en bredere regional kontekst.

Evalueringen har søgt at besvare disse spørgsmål via 1) en registerbaseret analyse af aktiviteten
på Bornholms Hospital, hvori der foretages en sammenligning med udviklingen i aktiviteten på Nordsjællands Hospital for at vurdere, om en given udvikling kan tilskrives udviklingshospitalet eller er et
udtryk for en generel udvikling i samfundet, og 2) en interviewbaseret analyse af lederes, medarbejderes og hospitalets samarbejdspartneres vurdering af proces og udbytte af Udviklingshospital
Bornholm. Der er desuden gennemført interview med hospitals- og afdelingsledere på Nordsjællands Hospital med det formål at underbygge registeranalysen og undersøge, hvad der har haft
betydning for den udvikling i aktivitet og produktivitet, der har fundet sted her, herunder betydningen
af den eksisterende økonomiske styringsramme.
Første delevaluering blev gennemført et år efter projektstart (december 2016) og havde især fokus
på betydningen af hospitalets undtagelse fra aktivitetsafregning.
Anden delevaluering (midtvejsevaluering) blev gennemført cirka halvvejs i projektperioden (aprilaugust 2017) og havde især fokus på de aktuelle processer og resultater i de otte delprojekter.
Denne slutevaluering undersøger, hvordan den sidste del af projektperioden er forløbet, og hvilket
udbytte der samlet set har været af Udviklingshospital Bornholm. Det analyseres samtidig, hvilke
virkemidler der kan tilskrives de effekter, der ses i registerundersøgelsen, og som ledere og medarbejdere på hospitalet giver udtryk for.

1
2
3

Danske Regioner har siden valgt at bruge betegnelsen Værdibaseret Sundhed, men i denne rapport bevares termen Værdibaseret Styring, da denne term fortsat anvendes i Region Hovedstaden.
Hospitalet er efter endt projektperiode fortsat med at kalde sig Udviklingshospital Bornholm.
Der var oprindelig planlagt fire delevalueringer, men det blev aftalt mellem VIVE og Region Hovedstaden, at den ene delevaluering blev erstattet af en analyse af patientperspektiver på regionens projekter vedrørende Værdibaseret Styring. Denne
analyse afrapporteres særskilt.
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Slutevalueringen er baseret på interview med hospitalsledelse, afdelingsledelse, personale og patientrepræsentanter fra Bornholms Hospital samt eksternt tilknyttede samarbejdspartnere (68 i alt),
interview med hospitalsledelse og afdelingsledere fra Nordsjællands Hospital (11 i alt), erfaringsopsamlinger/statusrapporter udarbejdet i tilknytning til de otte delprojekter og registerdata over udviklingen i hospitalets aktivitet i projektperioden. Interviewdata er indsamlet i perioden oktober-november 2018, og registerdata er trukket for perioden 2015-2018. Desuden inddrages den viden, der er
indsamlet i de foregående delevalueringer som grundlag for at analysere og diskutere forløbet i
Udviklingshospital Bornholm over tid.

1.2

Læsevejledning

Rapportens første kapitel introducerer konceptet ’værdibaseret styring’ (kapitel 2). Her beskrives
værdibaseret styring, som det oprindeligt blev defineret af Micheal E. Porter; hvordan værdibaseret
styring blev introduceret i det danske sundhedsvæsen, og hvordan det siden har udviklet sig. Dernæst beskrives, hvordan man har arbejdet videre med værdibaseret styring på Bornholms Hospital
(kapitel 3). I dette kapitel indgår en kort opsummering af hovedkonklusionerne fra de to foregående
delevalueringer.
I kapitel 4 præsenteres analysen af udviklingen i hospitalets aktivitet og produktivitet baseret på
registerdata. Resultaterne af denne analyse suppleres med fundene fra interviewundersøgelsen
med henblik på at udlede mulige årsagsforklaringer på udviklingen.
I kapitel 5 præsenteres udviklingen i og resultaterne fra de delprojekter, der har indgået som en del
af Udviklingshospital Bornholm. Der er tale om en tværgående sammenfatning af udbytte og læringspunkter. I Bilag 2 findes dybdegående beskrivelser af hvert delprojekt.
Udviklingshospital Bornholm har overordnet set bestået af tre primære styringstiltag: en ændret økonomisk styringsramme, arbejdet med de otte delprojekter og en kulturforandringsproces. Betydningen af disse tre styringstiltag ifølge ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere i almen praksis og
Bornholms Regionskommune beskrives i kapitel 6. I dette kapitel analyseres desuden, hvilken betydning de øvrige udviklings- og implementeringsprojekter har haft på den udvikling, der ses på
hospitalet.
I kapitel 7 diskuteres slutevalueringens resultater i relation til anden forskning om værdibaseret styring og implementering af store og komplekse interventioner. Det diskuteres desuden, hvilken læring
man kan trække ud af erfaringerne med Udviklingshospital Bornholm, og dermed hvorvidt evalueringens fund kan udbredes til andre hospitaler.
I kapitel 8 fremgår slutevalueringens konklusioner.
Bilag 1 viser en udførlig metodebeskrivelse og beskrivelse af det empiriske materiale, som slutevalueringen er baseret på.
Bilag 2 indeholder som tidligere nævnt de detaljerede beskrivelser af hver af de otte delprojekter.
Bilag 3 viser udviklingen i besvarelser af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser
(LUP) gennemført på Bornholms Hospital i projektperioden for Udviklingshospital Bornholm.
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2

Værdibaseret styring i en dansk kontekst

I dette kapitel introduceres begrebet værdibaseret styring og den måde, det er blevet omsat på i en
dansk kontekst. Kapitlet indledes med en beskrivelse af, hvordan værdibaseret styring oprindeligt
blev defineret af den amerikanske økonom Michael E. Porter. Dernæst beskrives, hvordan konceptet blev introduceret i det danske sundhedsvæsen, hvor det er blevet omsat til en mindre økonomisk
og mere organisatorisk tilgang.

2.1

Value Based Health Care

Begrebet værdibaseret styring er den danske oversættelse af Value Based Healthcare defineret og
beskrevet første gang af de amerikanske økonomer Michael E. Porter og Elizabeth O. Teisberg i
2006. (Porter, Teisberg, 2006).
Værdibaseret styring kan beskrives som et ideal for organiseringen og styringen af sundhedsvæsenet med fokus på at sikre de bedst mulige resultater i forhold til ressourceanvendelsen. Værdi defineres på følgende måde (Porter, 2010):
𝑣æ𝑟𝑑𝑖 =

𝑆𝑢𝑛𝑑ℎ𝑒𝑑𝑠𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 (𝑜𝑢𝑡𝑐𝑜𝑚𝑒) 𝑎𝑓 𝑏𝑒𝑡𝑦𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛
𝑂𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟, 𝑑𝑒𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑙ø𝑏

I forhold til tidligere styringspraksis i sundhedsvæsenet kan værdibaseret styring anses for at være
en modreaktion på et hidtidigt styringsfokus på input (aktivitet) frem for outcome.
Værdibaseret styring består, jf. Porter og Teisberg, desuden af seks komponenter, som beskriver
forslag til sundhedsvæsenets indretning (Porter, Teisberg, 2006):
▪

Behandlingen skal organiseres i integrerede enheder: Behandlingsindsatsen skal organiseres i enheder omkring den enkelte patientgruppes behov – dette som en modsætning til en
organisering baseret på lægefaglige specialer.

▪

Resultat (outcome) og omkostninger skal opgøres for hver enkelt patient: For hver patient
opstilles de ønskede resultater (outcome) på kort og lang sigt.

▪

Samlet betaling for hele pakkeforløb (bundled payments): Dette i modsætning til enkeltydelser.

▪

Et integreret sundhedsvæsen, hvor aktiviteterne for en patientgruppe samles og koordineres.

▪

Udvidelse af geografisk optageområde: Der sikres et tilstrækkeligt patientgrundlag til at opretholde kvaliteten i den leverede behandling og dermed en mere omkostningseffektiv anvendelse af ressourcer.

▪

Opbygning af relevant IT-platform: Det skal være let at udtrække resultater af det enkelte
patientforløb og udveksle relevante data og dermed at understøtte det kliniske arbejde og sikre
en omkostningseffektiv behandling.
(Beskrivelsen af de enkelte komponenter er taget fra: Højgaard, Wolf & Bech, 2016, s. 27-28).
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2.2

Introduktionen af værdibaseret styring i Danmark

I Danmark kom værdibaseret styring for alvor på dagsordenen i 2015, hvor ideen om at skifte fokus
fra aktivitet til kvalitet i styringen af sundhedsvæsenet havde været til debat i en årrække. Den eksisterende økonomiske styring, hvor aktivitetsafregning og årlige krav om produktivitetsstigninger udgjorde en væsentlig del, havde været udsat for kritik, og der var efterspørgsel efter en alternativ
styreform (Møller Pedersen, 2017, Burau et al., 2018). Værdibaseret styring blev bl.a. af Danske
Regioner introduceret som et muligt alternativ, og i økonomiaftalen for 2016 mellem regeringen og
Danske Regioner blev der afsat udviklingsmidler til forsøg med værdibaseret styring på udvalgte
danske hospitaler. I økonomiaftalerne for 2016 står der følgende om baggrunden for at igangsætte
regionale forsøg med nye styrings- og afregningsmodeller:
”Det hidtidige fokus på aktivitet har medvirket til at øge produktiviteten i sygehusvæsenet.
Fremadrettet tænkes dette sammen med udvikling af styring og incitamenter, der ligeledes sætter fokus på kvalitet og resultater. Konkret igangsættes regionale forsøg på udvalgte områder med at udvikle og afprøve nye styrings- og afregningsmodeller med afsæt
i værdibaseret styring”. (Regeringen, Danske Regioner, 2015, s. 45)
Her argumenteres således for at kombinere et fokus på aktivitet og produktivitet med et fokus på
kvalitet og resultater. I dette citat formuleres altså en opfattelse af, at den eksisterende økonomiske
styringsmodel har skabt incitament på hospitalerne til at styre efter kvantitet, og at en ny økonomisk
styringsramme giver forsøgshospitalerne frihed til også at arbejde mere målrettet med kvalitet. Konkret består denne nye ramme af, at takststyring erstattes med et rammebudget.
I alle regioner blev der i de følgende år igangsat flere forskellige forsøgsordninger under overskriften
’værdibaseret styring’. Allerede i december 2016 udkom den første kortlægning af regionernes forsøg med værdibaseret styring. Denne kortlægning viste, at alle regioner havde udpeget hospitaler
eller hospitalsafdelinger til at indgå i forsøg med værdibaseret styring (Højgaard, Wolf & Bech,
2016). Kortlægningen viste imidlertid også, at disse forsøg kun i begrænset omfang tog afsæt i
Porters model for værdibaseret styring, idet der specifikt manglede et fokus på det samlede forløb
og på opfølgning på outcome og omkostninger. Flere af de regionale forsøg inkluderede en fritagelse fra regionernes sædvanlige afregningsmodeller, der delvist inkluderer et element af aktivitetsstyring. I kortlægningen understreges det dog, at undtagelsen fra aktivitetsstyring ”ikke i sig selv er
et element i værdibaseret styring, men det skaber mulighed for, at hospitalet kan fokusere på at
styre efter værdi frem for kvalitet” (Ibid., s. 35). Derudover fremhæves det i denne kortlægning, at
værdibaseret styring langt fra er et færdigudviklet koncept for styring af sundhedsvæsenet, men at
det skal operationaliseres, og der skal udvikles en række værktøjer (fx effektmål og datakilder), som
kan understøtte ønsket om, at værdi for patienterne bliver et styringsparameter (Ibid., s. 52).
I de seneste år er arbejdet med værdibaseret styring fortsat, men det er med udgangspunkt i ovenstående ikke nogen overraskelse, at det også har undergået en forandring, således at Porters værdibrøk og seks komponenter er gledet lidt i baggrunden. Desuden har bl.a. Danske Regioner fravalgt
betegnelsen værdibaseret styring og bruger i stedet værdibaseret sundhed. I det følgende fremgår
en række af de overordnede temaer, som synes at knytte sig til værdibaseret styring/sundhed.
Værdi for patienterne: Fokus på, hvad der giver værdi for patienterne, er det åbenlyse mantra,
som gentages igen og igen, når værdibaseret styring skal defineres og beskrives. På Danske Regioners hjemmeside står der øverst under temaet ’Værdibaseret Sundhed’: ”Med patienten i centrum:
Hvad giver størst værdi for patienterne?”4. At fokusere på patienternes præferencer er ikke nyt, idet
4

https://www.regioner.dk/sundhed/tema-vaerdibaseret-sundhed, 22. februar 2019.
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eksempelvis brugerinddragelse og fælles beslutningstagen har været på dagsordenen før værdibaseret styring/sundhed, men knyttes i denne sammenhæng til effektiv ressourceudnyttelse, idet et
fokus på ’værdi for patienterne’ også skal udgøre en ramme for at fravælge de ydelser, som ikke
bibringer patienterne værdi (se fx (Region Hovedstaden, Center for Økonomi og Center for HR,
2018)). ’Værdi for patienterne’ skal således ses i relation til den kritik, der har været af takststyringssystemet, som medvirkede til at øge antallet af unødvendige ydelser alene af økonomiske hensyn.
Effektmål og datakilder: På Danske Regioners hjemmeside5 fremgår det, at værdibaseret sundhed
handler om 1) at skabe større viden om, hvad patienterne får ud af sundhedsvæsenet, fx i form af
færre smerter eller bedre funktionsniveau, og 2) at viden om patientrelaterede effekter skal tilvejebringes ved at spørge patienterne selv, fx via PRO-spørgeskemaer6. I et temanummer af Tidsskrift
for Dansk Sundhedsvæsen fremgår det ligeledes, at omdrejningspunkterne i et værdibaseret sundhedsvæsen er et større fokus på, hvad der reelt giver værdi for patienterne, og at det indebærer et
ændret fokus fra kvantitet til kvalitet samt udvikling af nye patientnære effektmål og bedre datakilder,
som defineres på tværs af sektorgrænser (Wolf, 2018). Dette har man bl.a. arbejdet med i regi af
Danske Regioner, idet der er defineret effektmål for syv sygdomsområder 7 og udarbejdet en oversigt
over metoder og datakilder til opgørelser af omkostninger for samlede patientforløb (Danske Regioner, 2018). Det er imidlertid også et område, som er i en relativt tidlig udviklingsfase og kun i begrænset omfang er i brug (Region Hovedstaden, Center for Økonomi og Center for HR, 2018).
Rammer og incitamenter: Danske Regioner har alene og i samarbejde med Danske Patienter og
Lægeforeningen bl.a. beskrevet afregningsmodeller til at understøtte værdibaseret styring (Danske
Regioner, Team Styring og Sammenhæng, 2016) og formuleret principper for styring af et sammenhængende sundhedsvæsen (Danske Regioner, Lægeforeningen & Danske Patienter, 2018). Der
argumenteres bl.a. for, at afregningsmodeller skal understøtte, at sundhedsvæsenets ydelser finder
sted, så de understøtter, at sundhedsvæsenets ressourcer bruges mest hensigtsmæssigt og sætter
personalet i stand til fokusere på det, der er vigtigst for patienterne (Danske Regioner, Lægeforeningen & Danske Patienter, 2018). Desuden argumenteres der for, at der skal indføres incitamenter,
som sikrer effektive forløb (herunder fælles mål på tværs af sektorgrænser), og at de enkelte sundhedsaktører har fokus på og handler efter, hvad der giver værdi for patienterne (Wolf, 2018). Herunder indgår også synspunkter om, at der er behov for mere rum til lokal ledelse, dvs. mindre styring
og mere tillid til, at de ydelser, der leveres på lokalt niveau udføres med øje for at løse patientens
problemer, og for at stoppe ydelser, der ikke giver værdi for patienterne (fx Wisborg, 2018, Region
Hovedstaden. Udvalget for Værdibaseret Styring, 2018).
Kultur og kompetencer: Et sidste tema, som primært fremføres i relation til de enkelte lokale forsøg
med værdibaseret styring, er behovet for en kulturforandring (eller et ændret mindset, som det også
kaldes flere steder) – herunder i Udviklingshospital Bornholm. Når ”mere af det samme er slidt op”
(Jensen, 2018, s. 23) som styringsprincip, og der skal mere fokus på, at patienterne skal være med
til at definere resultatmålene for sundhedsvæsenets ydelser, er der behov for kulturændring og kompetenceudvikling blandt ledere på alle niveauer i sundhedsvæsenet (Wisborg, 2018).
Det er inden for denne udviklingsramme, at Udviklingshospital Bornholm har befundet sig. Formål
og hovedaktiviteter i dette specifikke forsøg med værdibaseret styring udfoldes i det følgende kapitel.

5
6
7

https://www.regioner.dk/sundhed/tema-vaerdibaseret-sundhed, 22. februar 2019.
Patient Reported Outcome Measures.
https://www.regioner.dk/sundhed/tema-vaerdibaseret-sundhed/nationalt-projekt-om-vaerdibaseret-sundhed, 22. februar 2018.
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3

Udviklingshospital Bornholm

Udviklingshospital Bornholm består af flere samtidige indsatser, hvoraf nogle blev defineret ved projektets start og andre kom til i løbet af projektperioden. Derudover foregik der i samme periode en
række relativt store udviklings- og implementeringsprocesser på hospitalet, fx implementering af
Sundhedsplatformen, som også har bidraget til udviklingen og bør tages med i analysen af, hvad
der har medvirket til eventuelle forandringer på Bornholms Hospital. Disse delelementer indgår som
del af analysen af, hvilke virkemidler der har bidraget til den udvikling, som har fundet sted på Bornholms Hospital (kapitel 6), og beskrives derfor i det følgende. Endelig beskrives hovedkonklusioner
fra de øvrige delevalueringer, som VIVE har gennemført af Udviklingshospital Bornholm.

3.1

Undtagelse fra takststyring

I budgetaftalen fra 2015 følger Region Hovedstaden op på regeringens beslutning om at lave forsøg
med en ny økonomisk styringsmodel, hvor kvalitet, service og sammenhængende patientforløb
fremhæves som styringsmål, der skal supplere aktivitet og produktivitet.
”Partierne er enige om at etablere et forsøg med en ny økonomisk styringsmodel, der
kan styrke hospitalernes rammebetingelser for at skabe størst mulig værdi for patienterne
inden for de givne budgetter. Det kunne f.eks. være bedre kvalitet, service eller sammenhængende patientforløb”. (Region Hovedstaden, 2015)
I Region Hovedstaden besluttede regionsrådet at undtage Bornholms Hospital fra regionens takststyring, således at hospitalet i en treårig periode (februar 2016-december 2018) var givet et rammebudget. Inden for denne årrække skulle hospitalet ”gøre erfaringer med styring efter, hvad der giver
værdi for patienten” (Region Hovedstaden, 2016b, s. 2). Projektet fik titlen ’Udviklingshospital Bornholm’, og følgende formål blev defineret i projektgrundlaget:
▪

Bedre patientoplevet kvalitet af behandlingen og øget tilfredshed med kontakten til hospitalet

▪

Højere faglig kvalitet af pleje og behandling

▪

Bedre økonomisk effekt, herunder at opnå og udbrede erfaringer med aftalte værdimål og afprøve økonomiske styringsformer koblet til værdimålene (Region Hovedstaden, 2016b, s. 4).

Udviklingshospital Bornholm udgør et ud af flere forsøg med værdibaseret styring i Region Hovedstaden (Region Hovedstaden, Center for Økonomi og Center for HR, 2018). Det udmærker sig ved,
at det er hele hospitalet, der er fritaget fra takststyring. I de øvrige forsøg med værdibaseret styring
er det kun en enkelt afdeling eller et enkelt center, der er fritaget fra takststyring. Det har bl.a. skabt
mulighed for et stærkt fokus på tværgående samarbejde inden for hospitalets organisatoriske enheder.

3.2

Et projektprogram med otte delprojekter

Der var ikke knyttet andre økonomiske styringsmodeller til projekter ud over undtagelsen fra takststyring, og hospitalet havde desuden relativt frie rammer til at definere en konkret strategi i forhold
til at nå de ønskede mål. I efteråret 2016 blev der udarbejdet et projektgrundlag for Udviklingshospital Bornholm, hvor der blev beskrevet otte delprojekter, som skulle understøtte de overordnede
mål for Udviklingshospital Bornholm (Region Hovedstaden, 2016b). Disse delprojekter blev konkre-

15

Møde i REGIONSRÅD d. 25-06-2019

Punkt nr. 2 - Afsluttende evaluering af Bornholms Udviklingshospital
Bilag 1 - Side -16 af 105
tiseret i løbet af 2016, idet der i marts 2016 blev der afholdt et kick-off-seminar, hvor flere oplægsholdere gav deres input til arbejdet med værdibaseret styring, og sidenhen deltog politikere, borgere,
ledere og medarbejdere fra hospitalet samt repræsentanter fra almen praksis og Bornholms Regionskommune i workshops med henblik på at bidrage med konkrete forslag til projektgrundlaget.
Dette projektgrundlag – og dermed de otte delprojekter – blev godkendt af regionsrådet i Region
Hovedstaden i september 2016 (se kapitel 5 for en præsentation af disse delprojekter). Figur 3.1
illustrerer milepæle for Udviklingshospitalets opstart i 2016.
Figur 3.1

Tidslinje – Beslutning om og opstart af Udviklingshospital Bornholm

December 2015
•

Regionsrådet godkender projektet ”Udviklingshospital Bornholm” og hospitalets fritagelse fra DRG-afregning
Februar 2016

•

Bornholms Hospital fritages fra DRG-afregning
Marts 2016

•

Kick-off-seminar med deltagelse fra borgere, politikere, personale, brugerråd, kommune og almen praksis
Juni 2016

•

Temadag med deltagelse fra brugere, medarbejdere og udviklingshospitalets Advisory Board. Drøftelse af foreløbigt projektgrundlag
September 2016

•

Endeligt projektgrundlag for Udviklingshospital Bornholm godkendes af Regionsrådet
Efteråret 2016

•

Nedsættelse af projektgrupper for de otte delindsatser og udarbejdelse af delprojektbeskrivelser

Kilde:

3.2.1

Tidslinjen er udarbejdet til afrapportering af den første delevaluering af Udviklingshospital Bornholm (Madsen, Bolvig et al.,
2017).

Projektorganisation

I relation til de otte delprojekter blev der i 1.-3. kvartal 2017 etableret en projektorganisation bestående af otte projektledere, projektgrupper og styregrupper, som havde ansvar for at sikre fremdrift i
de enkelte delprojekter. Projektlederne bestod i flere af delprojekterne af ledelseskonsulenter ansat
på hospitalet, og i andre delprojekter af eksterne konsulenter fra fx regionens Kompetencecenter for
Patientoplevelser og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Projektgrupper og styregrupper var sammensat af ledere og medarbejdere fra hospitalet, og i nogle delprojekter indgik også repræsentanter
fra almen praksis og Bornholms Regionskommune.
Der blev desuden etableret en styregruppe, en administrativ referencegruppe og et ’Advisory Board’
(se Figur 3.2) for det samlede udviklingsprojekt. Styregruppen bestod af hospitalsdirektøren samt
repræsentanter for hospitalets ledere og medarbejdere, for almen praksis på Bornholm, for Bornholms Regionskommune, for hospitalets brugerråd, for regionens koncernledelse og for det Regionale Forum for Kvalitet. Det nedsatte Advisory Board havde til hensigt at bibringe faglig sparring,
input og kvalificering til udviklingshospitalet og bestod af faglige eksperter samt repræsentanter for
faglige organisationer og interesseorganisationer.
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Figur 3.2

Kilde:

Projektorganisering, Udviklingshospital Bornholm

Projektgrundlag for Udviklingshospital Bornholm (Region Hovedstaden, 2016b).

Fra politisk hold blev Udviklingshospital Bornholm oprindeligt fulgt af Region Hovedstadens Regionsråd, Forretningsudvalg, Sundhedsudvalg og IT- og afbureaukratiseringsudvalg og siden også af
det midlertidige udvalg for Værdibaseret Styring.

3.2.2

Forbedringsmodellen som udviklingsmetode

Af det oprindelige projektgrundlag for Udviklingshospital Bornholm (Region Hovedstaden, 2016b)
fremgår det, at man ønskede at arbejde efter den såkaldte forbedringsmodel 8. Forbedringsmodellen
er en metode til at afprøve og implementere forandringer, som indebærer, at forandringer først afprøves i lille skala, hvorefter der foretages løbende justeringer, indtil det ønskede udbytte er opnået
og med en indsats, som virker i en lokal organisatorisk kontekst. Der er således tale om en strategi,
der indebærer, at der ikke tages stilling til, hvad der skal implementeres permanent før sent i en
udviklingsproces. Efter etablering af projektorganisationen fulgte en proces med konkretisere de
første versioner af delprojekternes projektbeskrivelser. Disse projektbeskrivelser er siden blevet justeret i takt med, at projektgrupperne begyndte at arbejde med de definerede mål, målgrupper og
aktiviteter (Madsen, Buch et al., 2017). Det har desuden ad flere omgange været drøftet, om enkelte
delprojekter skulle lukkes. Kun et delprojekt (delprojekt 4, hvor målet var at udvikle et redskab til
patientrapporterede oplysninger, PRO) blev imidlertid lukket, og her var den primære begrundelse,
at der allerede var flere lignende udviklingsforsøg med PRO i gang i Danmark, og at det var begrænset, hvor meget Bornholms Hospital kunne bidrage med. Ved projektets afslutning havde de
syv tilbageværende delprojekter alle afprøvet konkrete forandringer i eksisterende rutiner eller afprøvet nye tiltag, hvoraf nogle fortsat blev anset for at være under udvikling, og andre blev beskrevet
som del af den daglige drift (se kapitel 5 for en uddybning heraf).

3.3

En kulturudviklingsproces

I løbet af det første år som udviklingshospital opstod der en stigende erkendelse hos hospitalsledelsen af, at undtagelsen fra takststyring og de otte delprojekter ikke alene kunne drive den udvikling,

8

Forbedringsmodellen er bl.a. beskrevet her: (Dansk Selskab for Patientsikkerhed, 2013).

17

Møde i REGIONSRÅD d. 25-06-2019

Punkt nr. 2 - Afsluttende evaluering af Bornholms Udviklingshospital
Bilag 1 - Side -18 af 105
man ønskede på hospitalet. Der var behov for en kulturændring, hvor hospitalets ledere og medarbejdere i højere grad begyndte at se sig selv som del af et samlet patientforløb. I 2017 blev der som
en del af det ene delprojekt (delprojekt 7) indført et forløb, der skulle understøtte en kulturforandring.
Formålet blev beskrevet på følgende måde:
”(…) at udvikle en kultur, hvor patienten er i centrum og bliver mødt med imødekommenhed. Samtidig er det et formål at udvikle en forbedringskultur, hvor forslag til forbedringer
fra medarbejdere og alle andre, der er i kontakt med hospitalet, er velkomne, og hvor der
bliver handlet på relevante forbedringer. (Projektbeskrivelse, november 2017, internt dokument)
Et væsentligt tiltag inden for dette formål har været afholdelsen af en række workshops med titlen
’Hverdagens udfordringer’ afholdt af direktøren for det københavnske Hotel Nimb, som med udgangspunkt i teorien om ’Service Profit Chain’ (Heskett et al., 1994) har søgt at inspirere til en kultur,
hvor hver enkelt leder og medarbejder skal have fokus på og selv tage initiativ til at lave de konkrete
forandringer, som skaber gode patientforløb. Hensigten er at efterstræbe en kultur, hvor man ikke
afventer større organisatoriske eller styringsmæssige forandringer, men reagerer på og forandrer
de ting, man kan i hverdagen. Konkret har der været afholdt en række workshops med ledere og
medarbejdere, som har haft til opgave at udpege områder eller forhold, som står i vejen for gode
patientforløb. Disse forhold er løbende samlet sammen, og der er udpeget personer, som har ansvaret for at tage hånd om de ønskede forandringer.
Derudover er der afholdt ledelsesudviklingsforløb og løbende dialogmøder for hele hospitalet (cafémøder) og i de enkelte afsnit (roadshows), hvor hospitalsledelsen har søgt en dialog med ledere og
medarbejdere om Udviklingshospitalets formål og sammenhængen mellem de forskellige delprojekter. Der har ifølge hospitalets direktør også været fokus på at nedtone et fokus på de enkelte afdelingers aktivitet og i stedet anerkende tiltag, der har bidraget til at styrke samarbejde og patientforløb,
der går igen på tværs af hospitalets afdelinger og på tværs af hospital, kommune og almen praksis.

3.4

Andre samtidige udviklingsprocesser

Ud over de tiltag, der var defineret som del af Udviklingshospital Bornholm, har Bornholms Hospital
også været præget af mange andre udviklingstiltag i projektperioden. I januar 2017 åbnede hospitalet en ny akutmodtagelse, og der er sidenhen sket løbende justeringer af bemanding og organisering i akutmodtagelsen. I 2017 gennemførte man desuden en organisationsændring, som bl.a. medførte en anden struktur for hospitalets sengeafsnit. Endelig blev Sundhedsplatformen implementeret
fra marts 2017. Disse samtidige udviklingstiltag har både konkurreret med Udviklingshospital Bornholm om de samme ressourcer (tid og personale) og givet nye betingelser for arbejdsgangene på
hospitalet. Desuden har implementeringen af Sundhedsplatformen helt konkret haft indflydelse på
muligheden for at trække data ud i de enkelte delprojekter.

3.5

VIVEs tidligere delevalueringer

I slutningen af 2016 gennemførte VIVE (tidligere KORA) den første delevaluering af Udviklingshospital Bornholm (Madsen, Bolvig et al., 2017). På dette tidspunkt var delprojekterne i en indledende
fase med at definere specifikke mål og aktiviteter, og den eneste reelle forandring på hospitalet som
følge af udviklingsprojektet var undtagelsen fra takststyring. Formålet med evalueringen var at undersøge betydningen af den ændrede økonomiske styringsmodel ud fra samme hypotese, som lægges til grund for analysen beskrevet i kapitel 4, nemlig at overgangen fra takststyring til rammestyring
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ville medvirke til mindre opmærksomhed på at holde hospitalets aktivitet oppe og derved give incitament til at styre efter andre typer af mål. Evalueringen, som var baseret på en analyse af registerdata over hospitalets aktivitet og interview med hospitalets direktion og afdelingsledere, viste, at der
ikke kunne spores et fald i aktiviteten på Bornholms Hospital, men at dette ikke kunne henføres til
den ændrede økonomiske ramme. Interviewene viste, at afdelingslederne havde svært ved at forlade et fokus på aktivitet som styringsmål og bekymrede sig over, om der ville følge økonomiske
sanktioner med en eventuel nedgang i aktiviteten. Derudover tog de mange samtidige udviklingsprojekter, herunder implementeringen af Sundhedsplatformen, opmærksomheden fra arbejdet og
intentionerne med Udviklingshospital Bornholm.
VIVEs anden delevaluering (midtvejsevaluering) (Madsen, Buch et al., 2017) fokuserede alene på
delprojekternes udvikling og eventuelle resultater. Midtvejsevalueringen var baseret på data om
målopfyldelse, som var samlet ind i delprojekterne, samt interview gennemført i efteråret 2017 med
ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere i almen praksis og Bornholms Regionskommune. På
denne baggrund blev det konkluderet, at der i alle delprojekter foregik et arbejde med at forberede
og afprøve konkrete aktiviteter, men afprøvningen af konkrete aktiviteter var sket i så lille en skala,
at det på tidspunktet ikke var muligt at efterprøve effekten. Der blev identificeret en række årsager
til den begrænsede fremdrift:
▪

Det havde været nødvendigt at foretage en reformulering af projektgrundlaget (formål, mål og
aktiviteter) i flere af delprojekterne. Blandt ledere og medarbejdere på hospitalet var der en oplevelse af, at de ikke havde været med til at definere delprojekternes fokus og indhold, og at der
var behov for en tilpasning til deres oplevede behov og hverdag.

▪

I nogle delprojekter manglede der opbakning og deltagelse fra nøgleaktører på Bornholms Hospital. Det skyldtes bl.a.:

▪

―

en oplevelse af, at de aktiviteter, som var defineret inden for nogle delprojekter, ikke gav
mening og forstyrrede øvrige aktiviteter og rutiner på hospitalet

―

flere samtidige udviklings- og forandringsprocesser, der tog tid og overskud fra de personer,
som også skulle bidrage til delprojekternes fremdrift.

Beslutningsvejene blev oplevet som uklare i nogle delprojekter, hvilket forsinkede beslutningen
om justeringer og fremdrift. Konkret blev det fremhævet, at styregruppernes mandat var uklart,
særligt i de delprojekter, hvor der ikke indgik en afdelingsleder fra den afdeling, hvor forandringen skulle finde sted. Der blev også nævnt eksempler på, at den overordnede styregruppe for
Udviklingshospital Bornholm gennemtrumfede beslutninger uden om delprojekternes styregrupper.

De to første delevalueringer giver samlet et billede af en udviklingsproces, hvor det har taget tid at
definere klare mål og konkrete forandringer under Udviklingshospital Bornholm. Undtagelsen fra
takststyring var ikke i sig selv medvirkende til den forandring, man ønskede at understøtte – i hvert
fald ikke på kort sigt – og i delprojekterne var der behov for justeringer, som sikrede relevans og
motivation af de aktører, som skulle udføre forandringerne i praksis. Endelig har Udviklingshospital
Bornholm udspillet sig på samme tidspunkt som andre store udviklingsprojekter, der har taget fokus
og kræfter fra udviklingsprojektet. I de følgende kapitler præsenteres resultaterne af slutevalueringen, som samler op på proces og effekt i den sidste del af projektperioden for Udviklingshospital
Bornholm.
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4

Udviklingen i aktiviteten på Bornholms Hospital

I dette kapitel præsenteres udviklingen i aktivitet og produktivitet på det somatiske område på Bornholms og Nordsjællands Hospitaler for årene 2016-2018 (1.-3. kvartal). Analysen er opbygget som
et komparativt registerstudie, hvor udviklingen i centrale aktivitets- og kvalitetsmål for Bornholms
Hospital sammenholdes med udviklingen på Nordsjællands Hospital 9.
Hvad er aktivitet og produktionsværdi?
Den samlede aktivitet måles som antallet af leverede ydelser i en given periode. Det er hospitalsaktiviteter, hvor taksten på en ydelse ikke tæller med. En indlæggelse tæller som én aktivitet. Ud over den samlede
aktivitet ser vi også på antal unikke patienter behandlet, antal indlæggelser, antal indlæggelsesdage, antal
ambulante ydelser, antal akutte ydelser og antal planlagte ydelser.
Produktionsværdien opgøres samlet som summen af den værdi, de leverede ydelser har. Værdien er
baseret på DRG-takster, dvs. den fælles nationale værdisætning af ydelser i sygehussektoren. I analysen
opgøres produktionsværdien som udviklingen i produktionsværdi for ambulante ydelser, indlæggelser samt
for akutte og planlagte ydelser.

Først præsenteres den overordnede aktivitetsudvikling og udvikling i produktionsværdi. Herefter vises udviklingen i aktivitet (antal kontakter og patienter) særskilt for bl.a. akutte ydelser og indlæggelser. Til sidst vises resultaterne for udviklingen i produktionsværdi, herunder også for undertyper
af ambulante ydelser og indlæggelser samt for akutte og planlagte ydelser. Analyserne af udviklingen i aktivitet og produktivitet suppleres med fundene fra interviewundersøgelsen med henblik på
at bidrage med mulige forklaringer på den udvikling, der ses. Vi anvender i analysen en ’differencein-difference’-strategi, hvor en udvikling lokalt på Bornholm altid holdes op mod udviklingen på referencesygehuset Nordsjælland Hospital. Vi karakteriserer dermed resultater som enten relative reduktioner eller relative stigninger for Bornholms Hospital i relation til udviklingen på Nordsjællands
Hospital.
Når vi ser på udviklingen i aktivitet og produktionsværdi, er det nødvendigt at korrigere for udviklingen med hensyn til andre faktorer, der kan have indflydelse på den målte aktivitet. Vi korrigerer
således for patientsammensætning og takstregulering. Derfor er hospitalsaktiviteten opgjort i
samme takstsystem, dvs. takstsystemet for 2018. Herved sikres det, at vi analyserer på den konkrete udvikling i aktivitet og ikke på ændringer i takster og grupperinger10.
Alle aktivitetstal korrigeres for udviklingen i patientsammensætning. Vi benytter sammensætningen
af patienter i 1. kvartal 2016 som udgangspunkt for aktiviteten. Dette sikrer, at resultaterne korrigeres for de demografiske ændringer, som sker over tid, hvor Bornholms Hospital fx har oplevet større
vækst i ældre patienter end Nordsjællands Hospital. På den måde sikrer vi, at den observerede
udvikling ikke skyldes en forskel i udviklingen i patientsammensætning.
Da Nordsjællands Hospital har udvidet optageområdet i løbet af observationsperioden, har vi ekskluderet ydelser, hvor aktionsdiagnosen falder inden for de områder, hvor den strukturelle forandring
har øget antallet af patienter på Nordsjælland Hospital. Det drejer sig om gynækologi, obstetrik samt
9

10

Nordsjællands Hospital er valgt, fordi det ligesom Bornholms Hospital hører til de mindre hospitaler i regionen, og fordi Sundhedsplatformen blev indført samtidig på de to hospitaler. En sammenligning med alle øvrige hospitaler i Region Hovedstaden
ville inkludere specielle funktioner, som kun ydes på eksempelvis Rigshospitalet. Dette kunne skabe et skævt sammenligningsgrundlag.
Den DRG-korrigerede produktionsværdi kan dog ikke følges længere tilbage end 2016.
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ortopædi. Dette valg er foretaget for at sikre størst mulig sammenlignelighed mellem Nordsjællands
og Bornholms Hospitaler. Eksklusionen af disse ydelser betyder dog, at vi kun viser udviklingen for
en del af ydelserne på de to hospitaler. Dette er vigtigt at være opmærksom på ved sammenligning
af andre, lignende opgørelser af hospitalernes samlede ydelser.
Detaljer om data og den anvendte metode findes i Bilag 1.
Sådan læses graferne
I analysen vises grafer for udviklingen i forskellige parametre for aktivitet og produktionsværdi. Ved at følge
udviklingen for hospitalerne i en længere periode er det muligt at observere, om der sker et ”knæk” i udviklingen fra 2016 til 2018 på Bornholms Hospital, som ikke ses tilsvarende på Nordsjællands Hospital. Hvis
et sådant knæk observeres, kan det indikere, at undtagelsen fra takststyring eller nogle af de andre tiltag,
som er sat i gang under Udviklingshospital Bornholm, har påvirket aktiviteten på Bornholms Hospital. Samtidig er det også muligt, at de samtidige udviklingsprojekter (implementering af Sundhedsplatformen, organisationsforandringer og implementering af akutmodtagelse) har påvirket aktiviteten.
Bornholms Hospital sammenlignes med Nordsjællands Hospital, og der korrigeres på flere måder for, at
de to sygehuse er forskellige i forhold til fx udbudte ydelser (jf. Bilagsfigur 1.2) og patienternes demografi.
Der indekseres efter niveauet af aktivitet/produktionsværdi i 1. kvartal 2016. Indekseringen betyder, at en
værdi på 110 ligger 10 % over niveauet i starten af 2016. Tilsvarende er en værdi på 50 udtryk for en
halvering siden 1. kvartal 2016. Punkterne i graferne er kvartalsvise summer, mens linjerne er en lokalt
vægtet gennemsnitskurve for disse punkter11.
Det skal bemærkes, at de vertikale aksers yderpunkter varierer, så kun det relevante udsnit af aksen vises.
Derfor kan nogle variationer se voldsomme ud, selvom det drejer sig om små procentvise variationer.
Ud over den grafiske fremstilling testes også forskellen på de to hospitaler. Når der observeres en statistisk
signifikant (p<0,05) forskel, er det noteret under figuren sammen med en fortolkning (relativ stigning eller
relativ reduktion på Bornholms Hospital i forhold til Nordsjællands Hospital).
I figurerne fremgår der konfidensintervaller, som indikerer usikkerheden ved analyserne af udviklingen på
de to hospitaler. Konfidensintervallerne er vejledende illustrationer og ikke statistiske signifikanstests.

4.1

Udvikling i samlet aktivitet og produktionsværdi

I dette afsnit vises udviklingen i de to hospitalers aktivitet og produktionsværdi samlet set.
Antallet af kontakter og den absolutte produktionsværdi fremgår af Tabel 4.1 og viser, at både aktivitet og produktionsværdi ligger noget højere på Nordsjællands Hospital. Den samlede produktionsværdi beregnet med de årlige takstsystemer ligger omkring 90 mio. kr. pr. kvartal på Bornholms
Hospital og ca. 600 mio. kr. på Nordsjællands Hospital.

11

Vi anvender ‘Locally Weighted Scatterplot Smoothing’ [Reference: Robust Locally Weighted Regression and Smoothing Scatterplots. William S. Cleveland. Journal of the American Statistical Association, Vol. 74, No. 368. (Dec., 1979), s. 829-836] til
beregning af grafernes kurver og konfidensintervaller. Kurven ligger ikke lige på indekspunktet (1. kvartal 2016), fordi den også
er påvirket af de nærmeste punkter.
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Tabel 4.1

Gennemsnitligt antal kontakter pr. kvartal og gennemsnitlig produktionsværdi pr. kvartal
Antal kontakter

Periode

Produktionsværdi

Nordsjælland

Bornholm

Nordsjælland

Bornholm

2016, 1. kvartal (indeksreference)

124.153

20.237

533.595

81.567

2016

125.468

20.718

528.868

82.437

2017

120.256

18.311

530.925

74.187

122.877

19.165

531.473

78.285

2018 (ekskl. 4. kvartal)
Note:
Kilde:

Produktionsværdien for 2018 er ekskl. 4. kvartal. Produktionsværdien er opgjort i 1.000 kr. Produktionsværdien er baseret
på DRG-gruppering for 2018. Tallene er vægtede efter udviklingen i den demografiske sammensætning af patienterne.
Data på hospitalskontakter fra Region Hovedstaden samt egen tilvirkning.

I Figur 4.1 ses den indekserede udvikling i antal kontakter og produktionsværdi på de to hospitaler.
For begge hospitaler ses en lille nedgang i antallet af kontakter, men nedgangen er størst på Bornholms Hospital. Forskellen i udviklingen i antallet af kontakter på de to hospitaler er ikke statistisk
signifikant. Det betyder, at selvom vi ser en anelse større reduktion i antallet af kontakter på Bornholms Hospital sammenlignet med Nordsjællands Hospital, så er forskellen mellem reduktionen på
de to hospitaler ikke stor nok til at være statistisk signifikant.
Udviklingen i produktionsværdi er stabil for Nordsjællands Hospital, men på Bornholms Hospital
falder produktionsværdien i løbet af observationsperioden. Den relative reduktion er statistisk signifikant og forekommer i overgangen fra 2016 til 2017. Den relative reduktion henviser til forskellen
mellem reduktionen på Bornholms Hospital og reduktionen på Nordsjællands Hospital. Dette kan
tyde på, at den reduktion, der ses på Bornholms Hospital, ikke er udtryk for en generel tendens i
hospitalssektoren, men kan være udtryk for den specielle udvikling, som har fundet sted på Bornholms Hospital i perioden.
Figur 4.1

Note:

Kilde:

Samlet udvikling i antal kontakter og produktionsværdi

Punkterne viser de kvartalsvise summer, mens linjerne er beregnede interpolerede grafer. De grå områder viser konfidensintervaller. Disse er vejledende illustrationer og ikke statistiske signifikanstests. For hver graf er der estimeret en test af
forskellen mellem punkterne i 2016 i forhold til punkterne i 2017 og 2018. Hvis der er signifikant forskel, fremgår p-værdien
af testet under grafen til højre. Punkterne er indekserede med 1. kvartal 2016 = 100.
Data på hospitalskontakter fra Region Hovedstaden samt egen tilvirkning.
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4.2

Udvikling i aktivitet opdelt på typer af kontakter

Udviklingen i aktivitet dækker over forskellige typer af kontakter (akut, planlagt, ambulant, indlæggelse) samt antallet af indlæggelsesdage og antallet af patienter (unikke cpr-numre). I dette afsnit
præsenteres udviklingen i disse undergrupper med henblik på at få en dybere forståelse af, hvad
der kan medvirke til at forklare den forskel, der er observeret for den samlede produktionsværdi
mellem Bornholms og Nordsjællands Hospitaler.
Figur 4.2 viser antal unikke cpr-numre over tid på de to hospitaler. Udviklingen i antallet af unikke
personer i behandling pr. kvartal er ensartet på Bornholms og Nordsjællands Hospitaler. Begge
hospitaler ligger stabilt henover observationsperioden med mindre udsving fra kvartal til kvartal, dog
med en opadgående tendens for Bornholms Hospital til sidst i perioden. Der er imidlertid ingen signifikante forskelle i udviklingen på de to hospitaler.
Figur 4.2

Note:

Kilde:

Udvikling i antal unikke patienter

Punkterne viser de kvartalsvise summer, mens linjerne er beregnede interpolerede grafer. De grå områder viser konfidensintervaller. Disse er vejledende illustrationer og ikke statistiske signifikanstests. For hver graf er der estimeret en test af
forskellen mellem punkterne i 2016 i forhold til punkterne i 2017 og 2018. Hvis der er signifikant forskel, fremgår p-værdien
af testet under grafen til højre. Punkterne er indekserede med 1. kvartal 2016 = 100.
Data på hospitalskontakter fra Region Hovedstaden samt egen tilvirkning.

Figur 4.3 viser udviklingen i aktiviteter fordelt på akutte, planlagte og ambulante kontakter samt på
indlæggelser. Der ses en rimelig ensartethed i udviklingen af både akutte og ambulante kontakter
på de to hospitaler. På Bornholms Hospital ses dog tydelige sæsonudsving for akutte kontakter,
som kan hænge sammen med, at andelen af sommerturister er højere på Bornholm end i Nordsjælland.
Derudover ses en nedgang i antal planlagte kontakter og indlæggelser på Bornholms Hospital.
Denne nedgang er relativt større end det, der observeres på Nordsjællands Hospital. Forskellen i
udviklingen i antallet af indlæggelser er dog ikke signifikant i den statistiske test, som tester forskel
i udviklingen fra perioden 1. januar-31. december 2016 til perioden 1. januar 2017-30. september
2018 på de to hospitaler. Nedgangen er således allerede begyndt i 2016 og slår derfor ikke ud i
testen. Reduktionen i planlagte kontakter på Bornholms Hospital er heller ikke statistisk signifikant.
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Evalueringens interviewundersøgelse peger på, at der er større opmærksomhed på at styre efter
patienters præferencer, og at der ikke længere er så stor opmærksomhed blandt afdelingslederne
på, om alle senge er fyldt (se afsnit 6.1). Det større observerede fald i indlæggelser på Bornholms
Hospital kan således skyldes en øget opmærksomhed på at undgå unødig aktivitet. I delprojekt 2
har der desuden være eksplicit fokus på at konvertere akutte henvendelser til subakutte tider i ambulatoriet, og etableringen af en ny akutmodtagelse med fokus på hurtigere udredning og behandlingsplaner12 på Bornholms Hospital kan også være en medvirkende forklaring på faldet i antal indlæggelser. Dette er undersøgt nærmere ved en yderligere opdeling på forskellige typer af aktivitet,
idet aktivitet og indlæggelser er inddelt i akut og planlagt aktivitet (Figur 4.3).
Figur 4.3

Note:

Kilde:

Udviklingen i antallet af kontakter på opdelt på forskellige typer aktivitet (akutte, planlagte, ambulante og indlæggelser)

Punkterne viser de kvartalsvise summer, mens linjerne er beregnede interpolerede grafer. De grå områder viser konfidensintervaller. Disse er vejledende illustrationer og ikke statistiske signifikanstests. For hver graf er der estimeret en test af
forskellen mellem punkterne i 2016 i forhold til punkterne i 2017 og 2018. Hvis der er signifikant forskel, fremgår p-værdien
af testet under grafen til højre. Punkterne er indekserede med 1. kvartal 2016 = 100. Der er overlap mellem kategorierne,
så akutte kontakter eksempelvis dækker over både ambulante behandlinger og indlæggelser, ligesom også indlæggelser
dækker over både akutte og planlagte indlæggelser.
Data på hospitalskontakter fra Region Hovedstaden samt egen tilvirkning.

I Figur 4.4 er udviklingen i ambulante besøg og indlæggelser opdelt på akutte og ambulante kontakter. Her ses en reduktion i antallet af akutte indlæggelser på Bornholms Hospital sammenlignet
med udviklingen på Nordsjællands Hospital og en relativt større stigning i antallet af akutte ambulante besøg på Bornholms Hospital sammenlignet med Nordsjællands Hospital. Kun reduktionen i
akutte indlæggelser er statistisk signifikant. Dette underbygger den forklaringsmodel, som fremgår
12

Jævnfør Sundhedsstyrelsens planlægningsgrundlag for det akutte område (Sundhedsstyrelsen, 2007).
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ovenfor om et øget fokus på at konvertere akutte henvendelser til subakutte tider – eller hurtigere
afklaring på, om patienterne skal indlægges eller modtage behandling og pleje i hjemmet fra andre
sundhedsaktører. Afdelingsledere fra begge hospitaler forklarede dog også, hvordan Sundhedsplatformen havde bidraget til en anden dokumentationspraksis, idet brugerfladen for akut indlagte patienter var mere besværlig at arbejde i end brugerfladen for akut ambulante patienter. Hvor der tidligere havde været økonomisk incitament til at registrere patienter som indlagte, var der nu et praktisk
incitament til at registrere dem som ambulante. Det er ikke muligt på baggrund af interviewene at
afgøre, hvor meget den ændrede dokumentationspraksis har betydet for den udvikling der kan ses
i Figur 4.4, men forskellen i udviklingen af akut indlagte patienter mellem de to hospitaler kan potentielt tilskrives det forhold, at der allerede fra 2016 skete en eliminering af det økonomiske incitament til at registrere patienter som indlagte på Bornholms Hospital. For de planlagte ydelser viser
figuren en relativ reduktion i planlagte ambulante ydelser og en relativ stigning i planlagte indlæggelser, dvs. der med reduktionen i akutte indlæggelser ses en modsvarende stigning i planlagte
indlæggelser. Kun stigningen i planlagte indlæggelser er dog statistisk signifikant.
Figur 4.4

Note:

Kilde:

Udviklingen i aktivitet opdelt på forskellige typer af aktivitet (akut og planlagt ambulant/akut og planlagt indlæggelse)

Punkterne viser de kvartalsvise summer, mens linjerne er beregnede interpolerede grafer. De grå områder viser konfidensintervaller. Disse er vejledende illustrationer og ikke statistiske signifikanstests. For hver graf er der estimeret en test af
forskellen mellem punkterne i 2016 i forhold til punkterne i 2017 og 2018. Hvis der er signifikant forskel, fremgår p-værdien
af testet under grafen til højre. Punkterne er indekserede med 1. kvartal 2016 = 100.
Data på hospitalskontakter fra Region Hovedstaden samt egen tilvirkning.

I Tabel 4.2 ses antallet af kontakter fordelt på de forskellige kontakttyper. Der er flere akutte end
planlagte indlæggelser, både på Bornholms og Nordsjællands Hospital, hvilket er grunden til, at det
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er udviklingen i akutte indlæggelser, som driver den samlede udvikling i antallet af indlæggelser,
som vi så i Figur 4.3.
Tabel 4.2

Gennemsnitligt antal kontakter pr. kvartal fordelt på type
Akut ambulant
Nordsjælland

Periode

Bornholm

Planlagt ambulant
Nordsjælland

Bornholm

Akut indlæggelse
Nordsjælland

Bornholm

Planlagt indlæggelse
Nordsjælland

Bornholm

2016, 1. kvartal
(indeksreference)

21.379

2.998

97.116

16.260

4.924

934

734

45

2016

21.909

3.388

97.820

16.396

4.985

889

754

45

2017

21.577

3.477

92.837

13.962

5.075

812

766

61

2018 (ekskl. 4.
kvartal)

22.809

3.808

94.272

14.470

5.040

825

756

62

Note:
Kilde:

Tallene er vægtede efter udviklingen i den demografiske sammensætning af patienterne.
Data på hospitalskontakter fra Region Hovedstaden samt egen tilvirkning.

Figur 4.5 viser udviklingen i antallet af indlæggelsesdage. Her ses en tydelig reduktion på Bornholms
Hospital fra slutningen af 2016 og frem. Både Nordsjællands og Bornholms Hospital oplever et fald
i indlæggelsesdage, men på Bornholms Hospital er faldet relativt større end på Nordsjællands Hospital. Knækket er karakteristisk og kan potentielt skyldes en eller flere af de udviklingstiltag, som er
gennemført i perioden. Forskellen mellem de to hospitaler er statistisk signifikant.
Figur 4.5

Note:

Kilde:

Udvikling i indlæggelsesdage

Punkterne viser de kvartalsvise summer, mens linjerne er beregnede interpolerede grafer. De grå områder viser konfidensintervaller. Disse er vejledende illustrationer og ikke statistiske signifikanstests. For hver graf er der estimeret en test af
forskellen mellem punkterne i 2016 i forhold til punkterne i 2017 og 2018. Hvis der er signifikant forskel, fremgår p-værdien
af testet under grafen til højre. Punkterne er indekserede med 1. kvartal 2016 = 100.
Data på hospitalskontakter fra Region Hovedstaden samt egen tilvirkning.

På Udviklingshospital Bornholm har flere af delprojekterne haft som mål at reducere antallet af indlæggelsesdage (delprojekt 2, 3 og 6, se kapitel 5 og Bilag 2), men da disse delprojekter enten er
gennemført i lille skala eller ikke længere benytter indlæggelsesdage som det primære mål, er det
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ikke sandsynligt, at dette er den primære årsag til faldet. Interviewpersoner knyttet til disse delprojekter vurderede således heller ikke indlæggelsesdage som det primære udbytte. På afdelingsledelsesniveau blev der givet udtryk for, at kapacitetsudnyttelse ikke har haft samme opmærksomhed i
den sidste del af projektperioden som i starten (se afsnit 6.1). Dette kan være en medvirkende forklaring på faldet i indlæggelsesdage.

4.3

Udvikling i produktionsværdi opdelt på typer af kontakter

I dette afsnit undersøges udviklingen på Bornholms og Nordsjællands Hospitaler i forhold til den
takstbaserede produktionsværdi. Her er ydelserne prissat ud fra DRG-takster.
Som det fremgår af Figur 4.6, ser vi et jævnt og statistisk signifikant fald i den samlede produktionsværdi på Bornholms Hospital i forhold til Nordsjællands Hospital. I figuren er produktionsværdien
brudt ned i akutte og planlagte ydelser samt ambulante ydelser og indlæggelser. Når produktionsværdien opgøres særskilt, ses små forandringer på Bornholms Hospital relativt til Nordsjællands
Hospital. Der ses først en relativ reduktion i produktionsværdien af akutte ydelser i 2017, som dog
ikke er statistisk signifikant. Både i produktionsværdien for planlagte ydelser og for indlæggelser ses
statistisk signifikante reduktioner på Bornholms Hospital relativt til Nordsjællands Hospital. Der er
ingen mærkbar forskel i udviklingen i produktionsværdien af ambulante ydelser. For begge hospitaler ses en svag, men parallel stigning i observationsperioden.
Figur 4.6

Note:

Kilde:

Produktionsværdi efter type af ydelse (akut, planlagt, ambulant og indlæggelser)

Punkterne viser de kvartalsvise summer, mens linjerne er beregnede interpolerede grafer. De grå områder viser konfidensintervaller. Disse er vejledende illustrationer og ikke statistiske signifikanstests. For hver graf er der estimeret en test af
forskellen mellem punkterne i 2016 i forhold til punkterne i 2017 og 2018. Hvis der er signifikant forskel, fremgår p-værdien
af testet under grafen til højre. Punkterne er indekserede med 1. kvartal 2016 = 100. Der er overlap mellem kategorierne,
så akutte kontakter eksempelvis dækker over både ambulante behandlinger og indlæggelser, ligesom også indlæggelser
dækker over både akutte og planlagte indlæggelser.
Data på hospitalskontakter fra Region Hovedstaden samt egen tilvirkning.
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Indlæggelser og ambulante kontakter deles yderligere op efter, om det er akutte eller planlagte ydelser. Forskellene i udviklingen fremgår af Figur 4.7. Her ses en markant relativ stigning i produktionsværdien for akutte ambulante ydelser for Bornholms Hospital. Knækket forekommer i starten af
2017. I de planlagte ambulante ydelser ses et relativt fald i produktionsværdien på Bornholms Hospital. Begge forskelle er statistisk signifikante, men med hver sin retning. Tendensen er den samme,
som vi så for antallet af kontakter i Figur 4.4; blot mere tydeligt for produktionsværdien af akutte
ambulante kontakter.
Figur 4.7

Note:

Kilde:

Produktionsværdi fordelt på akutte og planlagte ydelser

Punkterne viser de kvartalsvise summer, mens linjerne er beregnede interpolerede grafer. De grå områder viser konfidensintervaller. Disse er vejledende illustrationer og ikke statistiske signifikanstests. For hver graf er der estimeret en test af
forskellen mellem punkterne i 2016 i forhold til punkterne i 2017 og 2018. Hvis der er signifikant forskel, fremgår p-værdien
af testet under grafen til højre. Punkterne er indekserede med 1. kvartal 2016 = 100.
Evaluering af Udviklingshospital Bornholm, 2019.

Udviklingen i produktionsværdien af akutte indlæggelser viser en statistisk signifikant reduktion svarende til faldet i antallet af akutte indlæggelser, som fremgik af Figur 4.5. Produktionsværdien af
planlagte indlæggelser viser en relativ stigning på Bornholms Hospital i forhold til et svagt aftagende
niveau på Nordsjællands Hospital, men forskellen på udviklingskurverne er ikke statistisk signifikant.
I analysen er der også set på, hvor meget af den reducerede produktionsværdi for akutte indlæggelser der er drevet af en reduktion i produktionsværdien specifikt for genindlæggelser og forebyggelige genindlæggelser13. Denne udvikling kan ses i Figur 4.8, som viser et markant faldt i produk-

13

Genindlæggelser er akutte indlæggelser, som sker inden for 30 dage, efter seneste indlæggelse er afsluttet.
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tionsværdien for genindlæggelser på Bornholms Hospital sammenlignet med Nordsjællands Hospital. Reduktionen er ikke statistisk signifikant, da den allerede begynder i 2016. Den statistiske test
tester forskellen i udviklingen fra 1. januar-31. december 2016 til perioden 1. januar 2017-30. september 2018 for de to hospitaler. Det fremgår desuden, at reduktionen i produktionsværdien af de
samlede akutte indlæggelser ikke stammer fra forebyggelige genindlæggelser, som ligger på et stabilt niveau på begge hospitaler over tid.
Figur 4.8

Note:

Kilde:

4.4

Udvikling i produktionsværdi for genindlæggelser

Punkterne viser de kvartalsvise summer, mens linjerne er beregnede interpolerede grafer. De grå områder viser konfidensintervaller. Disse er vejledende illustrationer og ikke statistiske signifikanstests. For hver graf er der estimeret en test af
forskellen mellem punkterne i 2016 i forhold til punkterne i 2017 og 2018. Hvis der er signifikant forskel, fremgår p-værdien
af testet under grafen til højre. Punkterne er indekserede med 1. kvartal 2016 = 100.
Evaluering af Udviklingshospital Bornholm, 2019

Delkonklusion: udviklingen i hospitalsaktivitet og produktivitetsværdi

Der ses en ensartethed i udviklingen i det samlede antal kontakter og antallet unikke cpr-numre på
de to hospitaler, men produktionsværdien er faldende på Bornholms Hospital i forhold til Nordsjællands Hospital, og denne forskel er signifikant.
Når antallet af kontakter brydes ned på forskellige kontaktformer, ses der et signifikant fald i antallet
af indlæggelsesdage samt et markant fald i antallet af akutte indlæggelser, som begynder allerede
i 2016. Når vi også skelner mellem typen af kontakt, ses der også her et signifikant fald i produktionsværdien af indlæggelserne på Bornholms Hospital i forhold til udviklingen på Nordsjællands Hospital. Dette er primært drevet af et fald i akutte indlæggelser, herunder genindlæggelser. Der ses
således et niveaumæssigt fald i antal genindlæggelser, som det meste af perioden ligger ca. 15 %
under niveauet i første kvartal 2016, mens niveauet på Nordsjællands Hospital stiger i den samme
periode.
Der ses også et generelt og statistisk signifikant fald i produktionsværdien af de samlede planlagte
ydelser. Det samlede fald i produktionsværdi for Bornholm er dermed ikke kun drevet af et fald i
indlæggelser, men også et fald i produktionsværdien af planlagte ambulante ydelser. Faldet i produktionsværdien af planlagte ambulante ydelser er stort nok til at modvirke en stigning i produktionsværdien af akutte ambulante ydelser.
Mange faktorer kan have betydning for udviklingen på Bornholms Hospital relativt til Nordsjællands
Hospital. Selvom analyserne er korrigeret for alders- og kønssammensætning blandt patienter på
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hospitalerne, så er de fx ikke korrigeret for befolkningsgrundlagets udvikling i størrelse og sammensætning. De to befolkningsgrundlag er dog forholdsvis stabile over perioden med 2 % tilgang i Hillerød Kommune og 0,5 % tilbagegang på Bornholm. En anden faktor, der potentielt kan have haft
betydning for udviklingen, er, hvorvidt borgerne i stigende eller faldende grad får behandling på et
andet hospital (offentlig eller privat). Det har desværre ikke været muligt med de anvendte data at
undersøge, om dette er tilfældet, men flere faktorer peger på, at det ikke er en sådan tendens, der
har været drivende for den observerede udvikling. Blandt andet tyder det markante fald i antal genindlæggelser og det gennemsnitlige antal indlæggelsesdage på, at faldet i produktionsværdi ikke
udelukkende drives af stigende brug af andre hospitaler i regionen.
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5

Erfaringer og resultater fra projektprogrammets
otte delprojekter

Dette kapitel sammenfatter erfaringer og resultater fra Udviklingshospital Bornholms projektprogram
og de otte tilhørende delprojekter. Formålet er at give et indblik i, hvordan projekterne har udviklet
sig i løbet af projektperioden, hvilke resultater der er skabt, samt at vurdere, i hvilket omfang opnåede resultater modsvarer de initiale forventninger. Endelig diskuteres – med afsæt i det samlede
projektforløb – de forhold, der har henholdsvis understøttet og udfordret implementeringen og de
ønskede resultater.
Detaljerede beskrivelser af de syv gennemførte delprojekter fremgår af (Bilag 2).

5.1

Projektprogrammets formål og delprojekter

Som omtalt i kapitel 3 var projektprogrammets formål at understøtte en bevægelse mod bedre sammenhæng for den enkelte patient, en højere faglig kvalitet af pleje og behandling og bedre økonomisk effekt (Region Hovedstaden, 2016b). Projektprogrammet indeholdt fra starten otte delprojekter
med fokus på forskellige problemstillinger, patientgrupper og dele af patientforløb, hvor der ved opstarten af Udviklingshospital Bornholm blev set et særligt potentiale for forbedringer.
Rationalet var endvidere, at delprojekterne hver især skulle fungere som spydspidser for arbejdet
med at realisere de overordnede mål for Udviklingshospital Bornholm. For at understøtte helheden
var delprojekterne desuden valgt, så de dækkede over hospitalets ydelser fra indlæggelse og udskrivelse, tilrettelæggelse af forløb i ambulatorierne, effektiv diagnostisk understøttelse og udvikling
af redskaber og metoder til brugerinddragelse.
Tabel 5.1 nedenfor indeholder en oversigt over de igangsatte delprojekters formål og de succeskriterier, som i udgangspunktet var formuleret for disse. Tabel 5.1 illustrerer, dels at delprojekterne var
relativt forskellige hvad angår fokus, bredden af involverede afdelinger og fagpersoner, dels i hvilket
omfang de planlagte aktiviteter greb ind i eller forudsatte ændringer i det daglige kliniske arbejde.
Det fremgår også, at en stor del af de opstillede succeskriterier er udformet som kvantitative mål,
hvor det blev forudsat, at delprojekterne indsamlede data for baseline, samt at projekterne over tid
kunne følge og dokumentere målopfyldelsen, i takt med at indsatserne blev implementeret.
Efter godkendelsen af projektprogrammet i september 2016 begyndte arbejdet med at bemande og
konkretisere de enkelte delprojekter og den projektorganisation, der skulle understøtte arbejdet.
Som omtalt i kapitel 3 viste det sig i de fleste delprojekter at være en ressource- og tidskrævende
opgave at udmønte indsatsen i praksis, og at de fleste delprojekter har ændret sig undervejs. Det
næste afsnit følger op på denne udvikling og sammenfatter, hvordan delprojekterne så ud ved afslutningen af projektperioden og sammenligner dette med det oprindelige udgangspunkt.
Tabel 5.1

Oversigt over delprojekternes formål og succeskriterier
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Delprojekt

Formål

Succeskriterier

1: Fælles og fleksible ambulatorier

Samle aftaler for patienter med mange ambulante besøg og samtidige forløb på færre dage,
så patienterne oplever et mere passende antal
besøg og et bedre tilrettelagt forløb.

Mål: 10 % reduktion af antal ambulante besøg
for de inkluderede patienter.

Erstatte patienters fremmøde med telefonkonsultationer.

Patienterne oplever, at antallet af ambulante besøg er passende, og at deres ambulatorieforløb
er veltilrettelagt.

Koordinering og vidensdeling i patientforløb på
tværs af specialer med afsæt i ugentlige tværfaglige konferencer for læger tilknyttet medicinsk
afdeling.
2: Ny visitationsform for akutte
patienter

At give patienter, der henvender sig akut på hospitalet, det forløb, der giver størst værdi for dem.
Udarbejdelse af risikolister over patienter, som
hospital, kommune og almen praksis kan være
opmærksomme på og samarbejde om med henblik på at undgå indlæggelser.
Delprojektet vil i samarbejde med almen praksis
og kommunen designe nye forløb i forhold til ”de
tre døre”: et kommunalt pleje- eller rehabiliteringstilbud, en akuttid i ambulatoriet eller en indlæggelse.

Mål: 15 % øgning i antal telefonkonsultationer
for de inkluderede patienter.

50 % reduktion i antallet af:
- en-, to- og tredages indlæggelser for KOL-patienter
- ambulante besøg i akutmodtagelsen af patienter med kateterproblemer
- en-, to- og tredages indlæggelser af patienter
med kateterproblemer.
- forebygge indlæggelser og konvertere indlæggelser til ambulant udredning.

3: Fælles ansvar
for indlæggelse
og udskrivelse for
ældre patienter
mellem hospital,
kommune og almen praksis

Indsatsens overordnede mål var at styrke koordination og sammenhæng i patientforløbet for
65+-årige patienter ved indlæggelse og udskrivelse.

Fem afholdte konferencer pr. uge ved fuld implementering.

Udmøntet i et koncept for tværsektorielle videokonferencer, hvor hospital, egen læge, hjemmepleje og patient/pårørende lægger en fælles plan
for overlevering og videre forløb i primær sektor.

Inkluderede patienter og deres pårørende oplever velkoordinerede og trygge overgange ved
indlæggelse og udskrivelse.

4: Patientrapporterede oplysninger – PRO

Indsamle PRO-data for udvalgte patientgrupper
og behandlingsområder. Anvendelse af PROdata skal kobles til fælles beslutningstagning og
inddragelse af patienter i det enkelte patientforløb.

Efter to år er der etableret en organisering på
Bornholms Hospital og mellem primær og sekundær sektor, som samarbejder om forbedring
af forløb på baggrund af PRO-data på minimum
et sygdomsområde.

Antallet af (gen)indlæggelser for patientgruppen
reduceres med 10 %.

Medarbejderne inddrager PRO-data i dialogen
med patienterne, og patienterne oplever, at det
bidrager til en bedre og mere målrettet dialog og
bedre forløb.
5: Bedre bestilling
og brug af diagnostik

6: Bedre overblik
for patienten over,
hvad der skal ske
og hvornår

Sikre at ydelser og forløb i diagnostisk enhed giver mest muligt værdi for patienterne. Afdække
og adressere muligheder for at forbedre eksisterende arbejdsgange og understøtte effektiv ressourceudnyttelse.

Mindske antal unødvendige blodprøver og stik i
patienterne.

Forbedre planlægning og kvalitet af afdelingernes daglige stuegang.

Læger og sygeplejersker får fælles overblik over
stuegang ved møde kl. 9 hver morgen, eventuelt
ved brug af tavle.

Indsats udmøntes via daglige tværfaglige tavlemøder og fokuserede konsultationsstuegange
målrettet særligt komplekse patienter.

Øge andelen af koncise henvisninger til CT-,
MR- og UL-scanning med 40 %.
Halvere andelen af patienter, der venter mere
end 20 minutter på blodprøvetagning.

90 % af patienterne kender tidspunkt for deres
egen stuegang, og at denne foregår planlagt i et
separat rum med mulighed for deltagelse af pårørende.
90 % af patienterne har en dokumenteret forløbsplan inkl. forventet tidspunkt for udskrivelse
om dem 48 timer efter indlæggelse.
Den gennemsnitlige indlæggelsestid fastholdes
eller reduceres.
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Delprojekt

Formål

Succeskriterier

7: Kultur, rammer
og kompetencer

Skabe en kultur, hvor hospitalets personale møder patienter og pårørende ud fra en servicekultur, samt at hospitalets ansatte i højere grad er
opmærksomme på at se og handle på de forbedringer, de selv kan tage ansvar for i patienternes forløb.

Overordnet: 90 % af de patienter, der svarer i
DLP14, er tilfredse med behandlingen på Bornholms Hospital.

Forbedre fysiske rammer, så brugerne af hospitalet oplever god tilgængelighed og vejvisning
samt imødekommende venteområder og god
forplejning.

Kultur: > 90 % af patienterne oplever en god formidling af faglighed i mødet med en sundhedsfaglig person. Der gennemføres minimum 10 varige forbedringer, der har gjort hverdagen nemmere for patient, pårørende og medarbejdere i
2017 og minimum 20 i 2018.
Fysiske rammer: Maks. 4 månedlige henvendelser om mangel på ledige p-pladser, maks. 5
ugentlige henvendelser om dårlig wayfinding,
> 90 % af patienter og besøgende er tilfredse
med serviceydelserne i receptionen.
> 90 % af patienter og pårørende oplever venteområder indbydende.
Kompetencer: > 90 % af de indlagte multisyge
patienter er tilfredse med fagligheden og oplever
sig medinddraget i behandlingen.
> 30 % læringsudbytte målt på medianfremgang
efter undervisning.

8: Følg patienternes præference i
den sidste levetid

5.2

Udvikle en indsats til at håndtere og tale med
patienter om deres sidste levetid. Det har desuden været et formål at undersøge, hvordan
sundhedssektoren kan løfte og koordinere opgaven med at sikre, at den sidste tid bliver, som
patienter og pårørende ønsker det.

Patienter har samtale med sundhedsprofessionelle om ønsker til den sidste levetid.
Patienter og pårørende oplever den sidste tid på
den måde, de har ønsket.
Medarbejderne har kompetencer til at foretage
samtale om den sidste tid.

Delprojekternes gennemførelse og resultater

Delprojekternes gennemførelse og resultater er samlet i Tabel 5.2. Tabellen er opbygget på samme
måde som Tabel 5.1. Den giver et overblik over de overordnede erfaringer, indsatser og resultater,
der ved slutevalueringen blev fremhævet for de enkelte projekter i interview og statusopgørelser.
Tabellens indhold udfoldes i det følgende.

5.2.1

Projekternes udvikling og målopfyldelse

Når erfaringer og resultater i projektoversigten i Tabel 5.2 sammenlignes med de oprindelige formål
og succeskriterier fra Tabel 5.1, fremgår det, at næsten alle delprojekter i væsentlig grad har ændret
karakter undervejs. Ændringerne knytter sig både til definerede mål, målgrupper, aktiviteter og de
datakilder, der er brugt til vurdere de opnåede resultater.
Det er især de kvantitative kriterier, som er justeret eller helt frafaldet undervejs i udviklingsforløbet.
Der fremgår tre primære årsager til denne udvikling:
▪

For det første afkræftede det indledende analysearbejde i flere af delprojekterne de antagelser
om typen og omfanget af de problemer, som delprojektet skulle adressere.

▪

For det andet er de konkrete tiltag i de fleste delprojekter gennemført i så lille en skala, at det
ikke er muligt komme med valide konklusioner omkring delprojekternes målopfyldelse, selvom
der er indsamlet data.

14

Den Løbende Patienttilfredshedsmåling.
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▪

For det tredje har det i en række tilfælde – bl.a. på grund af indførelsen af Sundhedsplatformen
og de databrud, der fulgte med denne – ikke har været muligt at indsamle nødvendige data til
at afgøre, om målene er nået.

Ændringerne af de kvantitative kriterier skal også ses i sammenhæng med, at flere delprojekter er
stødt på udfordringer for fremdrift og resultater. Derfor er der brugt meget tid og mange ressourcer
på at oversætte og justere indsatserne til den kontekst, som de skulle implementeres i. Der er derfor
en klar tendens til, at delprojekternes fokus og aktiviteter er flyttet til mindre målbare kvalitetsforbedringer, fx i forhold til justering af arbejdsgange, samarbejdsflader og en lang række mindre justeringer af den daglige praksis, som skal forbedre patienternes forløb. I flere delprojekter er der som
konsekvens heraf gennemført kvalitative erfaringsopsamlinger blandt personale og kvalitative patientinterview, som er anvendt til at vurdere de opnåede resultater.
Målopfyldelsen i de enkelte delprojekter
Der er en tendens til, at de projekter (1, 2, 3, 6 og 8), der har fokuseret på afgrænsede målgrupper
og forudsat væsentlige ændringer i det daglige kliniske arbejde, i højere grad har ændret sig undervejs sammenlignet med de projekter (5 og 7), der har et bredere fokus og en mindre entydig kobling
til klinisk arbejde.
Delprojekterne 1, 2, 3, 6 og 8 har samtidig til fælles, at de i lille grad har haft mulighed for at vurdere
opfyldelsen af de kvantitative mål, der i udgangspunktet var opstillet. Alle seks projekter har også
haft væsentlige udfordringer i relation til implementering og fremdrift, og de opgørelser af aktiviteter
og oplevede resultater, der foreligger fra delprojekterne, handler primært om ændrede arbejdsgange
og vurderinger af oplevede forandringer og resultater. Når der ses på de enkelte indsatser, fremgår
følgende:
▪

I delprojekt 1 og 2 har der været tale om løbende tilføjelse af nye indsatser, og flertallet af de
interviewede deltagere oplever, at de indsatser, der arbejdes med, er nyttige, og at det på sigt
vil være muligt at komme i mål med implementeringen af de tiltag, der fortsat ikke er fuldt implementerede. De grundlæggende præmisser for indsatsernes berettigelse er således ikke længere til diskussion, og det er planlagt at konsolidere indsatserne yderligere efter projektperioden.

▪

I delprojekt 6 vurderes tavlemøderne at være fuldt implementeret på et sengeafsnit og godt på
vej i de øvrige sengeafsnit. Delprojektets oprindelige mål vurderes til gengæld at være irrelevant
for det udbytte, som rent faktisk opnås ved tavlemøderne.

▪

Fremtiden for delprojekt 3 og 8 fremstod mere uafklaret, og ved afslutningen af projektperioden
foregik der fortsat en diskussion af formål, indhold og relevans. Det er derfor også i disse delprojekter, at der i denne slutevaluering ses de mest blandede tilbagemeldinger på det oplevede
udbytte. Der er desuden fortsat en udbredt oplevelse af, at de valgte fremgangsmåder bør justeres, hvis det ønskes at arbejde videre med indsatserne.

▪

Delprojekt 5, som beskæftiger sig med forbedringer på det diagnostiske område, krævede en
del justeringer under opstarten, men har ikke i samme grad som de øvrige været berørt af udfordringer med Sundhedsplatformen. Samtidig har diagnostisk afdeling haft mange og meget
præcise data til rådighed, som både er anvendt til at kvalificere udmøntningen af konkrete indsatser og til at vurdere opfyldelsen af de definerede mål. Det ses i forlængelse heraf, at delprojektet har nået to ud af tre mål (henholdsvis færre stik/flere genbestillinger og bedre henvisninger
til billediagnostik). Det mål, som ikke er nået (reduceret ventetid til blodprøvetagning), begrundes med en øget aktivitet i diagnostisk afdeling i projektperioden. Herudover er der undervejs i
projektet identificeret en række mindre forbedringstiltag, som også er gennemført ved afslutningen af projektet.
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▪

Delprojekt 7 (kultur, rammer og kompetencer) er også kommet i mål med de planlagte ombygninger, og siden er kompetenceudviklingsforløb og et nyt forløb, ’Hverdagens udfordringer’,
kommet til. Delprojektet har ligeledes haft mulighed for at vurdere målopfyldelsen via fx deltagerevalueringer, patienttilfredsundersøgelser og aktivitetsopgørelser, og det fremgår, at delprojektet opfylder de fleste af de opstillede succeskriterier.

Som beskrevet i afsnit 3.2.2, så beskrev det oprindelige projektgrundlag, at man ønskede at tilrettelægge at arbejdet efter Forbedringsmodellen. Denne metode indebærer, at forandringer først afprøves i lille skala, hvorefter de justeres, indtil man har fundet en form, som passer til den organisatoriske virkelighed, hvor det skal implementeres. At der er sket flere justeringer i både mål, målgrupper
og indsatser inden for hvert delprojektet er i det lys ikke overraskende. I VIVEs anden delevaluering
fremgik det dog, at der blandt projektlederne var blandede erfaringer med at arbejde med Forbedringsmodellen (Madsen et al., 2017) – og dermed hvor meget af den udvikling, der er sket i delprojekterne, som kan tilskrives arbejdet med denne model. Det er imidlertid tydeligt i interviewene med
aktører knyttet til delprojekterne, at de har oplevet et pres fra hospitalsledelsen og hospitalets omverden på at levere resultater på de definerede mål, samtidig med at det har været nødvendigt at
sikre opbakning og motivation fra de ledere og medarbejdere, som skulle drive projekterne i hverdagen. Dette krydspres uddybes i afsnit 6.3.

5.2.2

Oplevet udbytte af delprojekterne

Det datagrundlag, der har været til rådighed for slutevalueringen, giver ikke mulighed for at vurdere,
hvorvidt de gennemførte aktiviteter har påvirket de overordnede mål med udviklingshospitalet, hverken for de enkelte delprojekter eller projektprogrammet som helhed. En del af deltagerne i den afsluttende interviewundersøgelse peger dog på, at arbejdet med de enkelte delprojekter og projektprogrammet som helhed har givet et udbytte, det er vanskeligt at indfange og dokumentere.
Interviewpersoner fra både hospitaler, Bornholms Regionskommune og almen praksis, som har været direkte involveret i et delprojekt med tværsektorielt islæt, beskriver også, at de har opnået et
større kendskab til deres samarbejdspartnere i andre sektorer. Der er både tale om et personligt
kendskab til de øvrige projektdeltagere og et øget kendskab til arbejdsgangene hos deres samarbejdspartnere i andre sektorer. Det udtrykkes samtidig, at det tværsektorielle samarbejde er et relevant fokusområde, der fortsat ønskes fokus på efter projektperiodens afslutning.
Øget opmærksomhed på det område, som de enkelte delprojekter har berørt, nævnes også som et
udbytte i langt de fleste interview med ledere og medarbejdere. Det er et udbytte, som kan være
svært at måle og derfor – ifølge særligt projektledere og afdelingsledere – ikke får en berettigelse,
når delprojekternes succes ønskes vurderet kvantitativt. Oplevelsen er derfor også, at nogle delprojekter (fx delprojekt 8 om patientens sidste tid) uretmæssigt har fået ry for ikke medvirke til forandringer, fordi der ikke har været den forventede aktivitet.
Tabel 5.2

Delprojekternes hovedaktiviteter og resultater ultimo 2018
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Delprojekt

Erfaringer og indsatser

Overordnede resultater

1: Fælles og fleksible ambulatorier

Der er i hele projektperioden arbejdet med at
samle og koordinere tider. Arbejdet har været
udfordret af, at ambulatorierne i udgangspunktet
havde forskellige åbningstider, ligesom det er
svært at koordinere samtidig tilstedeværelse af
læger fra forskellige specialer. Det er heller ikke
alle patienter, der kan overskue eller ønsker at
samle tider. Projektet har også:

Det er kun i begrænset omfang lykkedes at koordinere og samle tider på patienter med samtidige forløb, og det har ikke været muligt at indsamle data relateret til de succeskriterier, der fra
start var opstillet for indsatsen.

- haft fokus på at forbedre informationen om
mødetider og kontaktmuligheder i indkaldelser
til patienter
- frikøbt en forløbskoordinator til at hjælpe multisyge patienter med at overskue og håndtere
deres samlede forløb på hospitalet
- arbejdet med at konvertere fremmødekonsultationer til telefonkonsultationer

2: Ny visitationsform for akutte
patienter

Antallet af indlæggelsesforløb, der var i fokus,
viste sig at være langt mindre end antaget. Persondatalovgivningen og indførelse af Sundhedsplatformen stod også i vejen for ønsket om at arbejde med risikolister på tværs af sektorer, samt
forventningen om løbende at kunne trække præcise data for specifikke indlæggelsesforløb. Delprojektet er derfor justeret, så der i højere grad
er et kvalitativt fokus på at forbedre eksisterende
arbejdsgange og forløb for udvalgte patientgrupper. Konkret er der arbejdet med:

Praktiserende læger konfererer 2-3 indlæggelsestruede patienter om ugen med visitationsansvarlig overlæge. Ordning opleves velfungerende
og fortsætter.

- bedre arbejdsmiljø og bedre forløb i akutmodtagelsen for selvskadende patienter.
Implementering af videokonferencer har krævet
meget tid at forberede. Indførelse af Sundhedsplatformen, ny akutmodtagelse og oplevelse af
manglende relevans blandt projektdeltagere har
også udfordret fremdrift og resultater. Det er
desuden kun lykkedes at få 9 af øens 27 praktiserende læger med i ordningen, hvilket betyder,
at mange relevante patienter reelt ikke kan være
genstand for en videokonference.
Antallet af gennemførte konferencer er langt lavere end forventet. Derfor er man gået bort fra
de afgrænsede målgrupper, der i udgangspunktet var for projektet. Med afsæt i det lave antal
afholdte konferencer har det heller ikke givet
mening at fastholde målet om 10 % reduktion af
indlæggelser i patientgruppen. Projektet har derfor primært fokuseret på at få afprøvet teknikken
omkring konferencerne samt at få viden om,
hvordan de kan understøtte sammenhængen i
patientforløb.

15

Der er sket en væsentlig stigning i antallet af afholdte telefonkonsultationer, som vurderes at
kunne fastholdes efter projektperioden. Det er
dog usikkert om stigningen i telefonkonsultationer kan tilskrives delprojektet.
Den tværfaglige konference er indlejret som fast
rutine og fortsætter.

- tværsektoriel undervisning af KBU15-læger
med fokus på psykiatriske patientforløb.

4: PRO-indsats

Erfaringer med forløbskoordinatorer er positive,
og ordningen fortsætter.

- implementeret ugentlige konferencer for læger
i medicinsk afdeling, hvor udvalgte komplicerede patientcases drøftes på tværs af specialer.

- rådgivning fra visitationsansvarlig overlæge til
praktiserende læger om indlæggelsestruede
patienter og konvertering af akutte indlæggelser til ambulante tider

3: Fælles ansvar
for indlæggelse
og udskrivelse for
ældre patienter
mellem hospital,
kommune og almen praksis

Muligheder for at forbedre patientinformationen
er afdækket, men kræver ændringer i Sundhedsplatformens opsætning og afventer derfor
afklaring på regionalt niveau.

Visiterende overlæge i akutmodtagelsen konverterer dagligt 1-2 akutindlæggelser til ambulant
opfølgning inden for 1-2 hverdage.
Der er afholdt 3 tværsektorielle introduktionsforløb for KBU-læger. Erfaringerne er gode, og forløbet fortsætter som fast del af introduktionsforløbet for KBU-læger.
Der er gennemført en række justeringer i akutmodtagelsen med det formål at forbedre selvskadende patienters forløb. Undervisning i konflikthåndtering og fokus på at forbedre psykiatriske patienters forløb i akutmodtagelsen generelt
set fortsætter som fast del af akutmodtagelsens
årshjul.
Via et vedvarende fokus er der etableret faste
rutiner, som understøtter, at indlagte patienter
dagligt vurderes i forhold til relevansen af en videokonference. Arbejdsgangene omkring afholdelse af konferencer er implementeret og er
kendt blandt relevante fagpersoner. Teknikken
opleves som velfungerende.
I det år, hvor proceduren for opsporing har fungeret, er 235 patienter meldt ind som mulige
kandidater, og der er i alt afholdt 27 konferencer.
Deltagerevalueringer og interview viser, at ca.
en tredjedel af de afholdte konferencer opleves
relevante. De øvrige to tredjedele opleves ikke
at give et udbytte, der matcher de ressourcer,
som det kræver at afholde konferencen. Deltagerne efterlyser derfor et mere fleksibelt setup,
samt at alle praktiserende læger fremadrettet er
tilmeldt ordningen, hvis den skal videreføres.

PRO-indsatsen krævede et omfattende udviklings- og implementeringsarbejde, der kolliderede med
implementering af Sundhedsplatformen og opstart af en række nationale satsninger på PRO-området. Derfor blev det i samråd med Region Hovedstaden aftalt at lukke projektet ved udgangen af
2017.

KBU-læger: Læger som indgår i det første uddannelseselement i den lægelige videreuddannelse. KBU står for Klinisk Basis
Uddannelse.
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Delprojekt

Erfaringer og indsatser

Overordnede resultater

5: Bedre bestilling
og brug af diagnostik

Det første år gik med et omfattende analysearbejde, der kvalificerede antagelserne bag projektets delindsatser og succeskriterier. Analyserne var med til at afmontere begrundelsen for
dele af indsatsen, mens andre elementer blev
kvalificeret, og nye problemområder blev identificeret.

Patienterne spares for ca. 300 stik om året i forbindelse med blodprøver ved et øget fokus på
efterbestillinger, hvilket frigør ca. 37 timers arbejdstid pr. år for afdelingens bioanalytikere.
Løsningen er velimplementereret, og informationsindsatsen fortsætter som del af den daglige
drift.

I delprojektet har der været fokus på efterbestillinger af blodprøver og undervisning af praktiserende læger og yngre læger i henvisning til CTscanning og røntgen.

Andelen af koncise henvisninger er forbedret
med 44 %. Forbedringen er stabil over tid, og årlig undervisning fortsætter som fast rutine.

Delprojektets udvikling betyder, at de opstillede
målsætninger over tid har flyttet sig fra kvantitative succeskriterier til et mere nuanceret fokus
på forbedringer og justering af arbejdsgange
samt information og undervisning til personale.
6: Bedre overblik
for patienten over,
hvad der skal ske
og hvornår

Projektet er stødt ind i en del udfordringer for
fremdrift og implementering. Projektet startede
på én sengeafdeling, men på grund af manglende opbakning fra lægeside blev delprojektet
flyttet til et andet nyetableret sengeafsnit (SA2).
Her er tavlemøderne indarbejdet som en fast rutine, og de øvrige sengeafsnit på hospitalet er
også i gang med at implementere tavlemøder.
De fagpersoner, der er interviewet til evalueringen, vurderer, at tavlemøderne giver mulighed
for bedre planlægning og prioritering af stuegang, så patienterne ses i den mest hensigtsmæssige rækkefølge.

7: Kultur, rammer
og kompetencer

En række tiltag er gennemført for at forbedre patienternes møde med diagnostisk enhed. På
grund af en øget opgavemængde og manglende
mulighed for at ændre de fysiske rammer er det
ikke lykkedes at nedbringe ventetiden så meget
som ønsket.
De opstillede succeskriterier er i løbet af projektet nedjusteret til, at 60 % af patienterne på SA2
kender tidspunktet for deres egen konsultationsstuegang, samt at 60 % af patienterne på SA2
har en forventet forløbsplan inden for 48 timer.
Det fremgår også af projektets statusopgørelse
fra september 2018, at delmålet om, at 60 % af
patienterne på SA2 inden for 48 timer skal have
forløbsplan, ikke er nået.
Delprojektets status viser, at det kun i begrænset omfang er lykkedes at implementere de ønskede konsultationsgennemgange for patient og
pårørende. Der gennemføres ca. to gennemgange pr. uge, og der er ikke indsamlet data for
dette mål.

Delprojektet har arbejdet med en række tværgående indsatsområder, som dels knytter sig ønsket om en øget servicekultur og en imødekommende måde at møde patienter og besøgende
på, samt hospitalets fysiske rammer og skiltning.
Arbejdet har bl.a. resulteret i:

92-97 % af de patienter, som anvender receptionens smiley-stander, angiver, at de er tilfredse
med de tilbud, som receptionen tilbyder.

- Nyt parkeringsområde, der skal forbedre adgangen til hospitalet

77 % af de 119 patienter, som indgår i undersøgelsen af venteområderne, angiver, at området i
meget høj grad eller i høj grad er indbydende.
21 % svarer i ’nogen grad’.

- Nybygget reception med synlig placering som
det første, patienterne møder i hospitalets hovedindgang
- Ny skiltning i lofter, på vægge og gulve er gennemført
- Nyindrettede ventearealer og forbedret adgang til forplejning i lobby og to ambulatorier
- Kompetenceudviklingsforløb for plejepersonale på sengeafsnittene med fokus på at
kunne håndtere både kirurgiske og medicinske
patienter
- Gennemførelse af et udviklingsforløb – ’Hverdagens udfordringer’ – som har haft til formål
at understøtte en kultur, hvor ledere og medarbejdere ser og tager sig af de problemer, de
oplever i deres egen hverdag og i patienternes
forløb – og giver personalet en større frihed til
selv at foretage forandringer.
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80 % af de patienter, som deltog i LUP maj-juli
2018, angiver, at de i høj grad eller meget høj
grad har oplevet tydelig skiltning.

Opgørelser blandt fagpersoner, der har deltaget
i kompetenceudvikling, viser et gennemsnitligt
læringsudbytte på 36 %, hvilket indfrier de opstillede mål.
Arbejdet med ’Hverdagens udfordringer’ fortsættes og forventes forankret i det lokale MED-udvalg, hvor der indgår både ledere og personale.
Her kan problemer adresseres på tværs af afdelinger og tages videre til den samlede ledelsesgruppe.
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Delprojekt

Erfaringer og indsatser

Overordnede resultater

8: Følg patienternes præferencer i
den sidste levetid

I første del af projektperioden blev der udarbejdet en pjece, som skulle fungere som støtteredskab for personalets dialog med patienten om
den sidste tid. Pjecen blev dog overvejende oplevet som et redskab, der var svært at bruge, og
denne oplevelse har for mange involverede ledt
til modstand mod indsatsen og oplevelse af, at
projektets fokus var uklart.

Der er gennemført 24 (registrerede) samtaler
med patienter om den sidste levetid i perioden
marts 2018-oktober 2019 og udleveret 22 pjecer
til patienter. Det har ikke været muligt at indsamle data om patienters og pårørendes oplevelse af den sidste tid og om den forløb som ønsket.

I sidste halvdel af projektperioden er der gennemført undervisningsforløb i samtaler om den
sidste levetid. Der er frikøbt en medarbejder en
dag pr. uge i perioden marts-november 2018 til
at sparre og vejlede personalet i de deltagende
afsnit.

5.3

Trods modstand og lille anvendelse af den udarbejdede pjece oplever de interviewede projektdeltagere at have fået en anden opmærksomhed på at få taget hul på samtalen om den sidste levetid. Projektgruppen fortsætter som netværksgruppe for fortsat at kunne holde fokus på
samtalen og patientens ønsker til den sidste tid.

Forhold, der har påvirket fremdrift og resultater

De foregående afsnit har beskrevet, hvordan Udviklingshospital Bornholms delprojekter har udviklet
sig i løbet af projektperioden, i hvilket omfang de er lykkedes med at gennemføre de planlagte tiltag,
og hvilke resultater der er opnået. Interviewdeltagerne, som havde tilknytning til de enkelte delprojekter, var også optaget af processerne i projektarbejdet; de forhold der har haft betydning for fremdriften, og de resultater som er skabt. Nedenstående afsnit sammenfatter erfaringer og perspektiver
på de forhold, der i særlig grad har påvirket fremdrift og resultater.

5.3.1

Oplevelse af meningsfuldhed og relevans

Mening og relevans – i den forstand at det enkelte delprojekt og dets tiltag løste en aktuel oplevet
udfordring eller imødekom et konkret behov hos patienterne – fremstår som et afgørende forhold for
fremdriften i delprojekterne. Mening og relevans betingede motivationen blandt ledere og medarbejdere på det udførende niveau til at bidrage til delprojekterne og dermed for fremdriften.
Mange af delprojekterne har været kendetegnet ved, at de ansvarlige aktører på hospitalet i udgangspunktet ikke oplevede indsatsen som relevant eller meningsfuld, og derfor er der brugt meget
tid og mange ressourcer på at tilpasse delprojekterne. Det er eksempelvis sket ved at inkludere nye
målgrupper, justere i tiltagene eller tilføre helt nye fokusområder. I delprojekt 8 inddrog man eksempelvis flere af hospitalets afsnit, som på forskellig vis har gjort brug af den udarbejdede pjece til
samtalen om den sidste levetid, og der er også åbnet mulighed for, at de enkelte afsnit kan foretage
egne lokale tilpasninger i pjecen. Et andet eksempel er delprojekt 2, hvor man forlod et fokus på
kateterpatienter til fordel for et fokus på et forbedret forløb i akutmodtagelsen for patienter med
psykiatriske lidelser, fordi ledelse og personale oplevede den sidstnævnte patientgruppe som en
større udfordring at håndtere og give et godt patientforløb. Til gengæld er det karakteristisk for delprojekt 3 og arbejdet med videokonferencer, at de tilknyttede aktører har haft en oplevelse af, at de
ikke havde mulighed for at præge de grundlæggende elementer i indsatsen, samt at der har været
et større fokus på aktivitet end relevans af de afholdte konferencer, hvilket i høj grad har mindsket
motivationen til at engagere sig i indsatsen.
I flere delprojekter har man også gennemført dataanalyser med henblik på at undersøge, om antagelserne bag projektet holder (dvs. om de behov/udfordringer, som man definerede fra start, eksisterer), og undersøge om nogle patientgrupper er særligt relevante at rette tiltaget imod. Et eksempel på dette er delprojekt 5, hvor en grundig dataanalyse gav et klart blik for, hvor der var et forbedringspotentiale i relation til det diagnostiske område. Da projektgruppen efterfølgende havde frihed
til at omlægge projektets indsatsområder, gav det en oplevelse af at have været medinddraget,
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hvilket både af afdelingsledelsen, projektledelsen og medarbejderne fremhæves som et forhold, der
har understøttet succesfuld implementering. I delprojekt 1 og 2 har man på lignende vis arbejdet
med at skabe klarhed over, hvilke patientgrupper der henholdsvis er mulige og relevante at koordinere tider for, og hvilke patientgrupper, for hvem det er muligt og relevant at gøre en indsats for at
forebygge indlæggelser. Arbejdet har også i disse projekter ledt til en række justeringer, der har
øget den oplevede relevans blandt aktørerne på det udførende niveau.
Det fremstår som en generel vurdering, at arbejdet i de fleste delprojekter kunne være kommet
hurtigere og bedre fra start, hvis der i højere grad var taget afsæt i den viden og de problemstillinger,
der blev oplevet dér, hvor projekterne skulle udmøntes. Der peges fx på, at formulering og konkretisering af projekterne i højere grad kunne være lagt ud til de involverede i stedet for at tage udgangspunkt i et overordnet projektprogram, der af mange blev oplevet som topstyret og formuleret
for langt væk fra den hverdag, det skulle udmøntes i.

5.3.2

Forpligtelse fra aktører på det udførende niveau

Graden af forpligtelse fra ledere og medarbejdere på det udførende niveau for at afprøve og implementere delprojekternes forskellige indsatser har også haft stor betydning. Denne forpligtelse hænger naturligvis sammen med den motivation, der ligger i oplevelsen af meningsfuldhed og relevans
som beskrevet ovenfor. I tilknytning til flere af delprojekterne blev det fremhævet, at enkeltpersoner
havde været den primære drivkraft i delprojekterne og været afgørende for, at de valgte indsatser
blev afprøvet, og for at motivere deres kolleger til også at deltage. Dette fremhæves fx i delprojekt
1, hvor en overlæge var en vigtig drivkraft i opstarten af de tværfaglige konferencer for lægerne i
Afdelingen for Medicinske Sygdomme, og i delprojekt 6, hvor en overlæge og afdelingssygeplejerskerne tog på sig at sikre den daglige afholdelse af tavlemøder på det sengeafsnit, hvor det først
blev afprøvet. I begge tilfælde fremhæves de initiale drivkræfter som afgørende for, at indsatserne
blev afprøvet og tilpasset, så de fremadrettet forventes at kunne fortsætte som permanente rutiner
i afdelingerne.
Tavlemøder og tværfaglige konferencer, som har været omdrejningspunkter for delprojekt 1 og 6,
er karakteriseret ved at være tilbagevendende begivenheder, men også begivenheder, der er afgrænset i tid og sted. Flere af de andre igangsatte indsatser er karakteristeret ved, at de kræver en
indsats fra mange i organisationen og er relateret til planlægningen af det kliniske møde med en
patient. Koordineringen af patienternes tider i delprojekt 1 kræver eksempelvis løbende opmærksomhed hos hver enkelt sekretær, ligesom samtalen med patienter og pårørende om den sidste
levetid (delprojekt 8) kræver løbende opmærksomhed hos det kliniske personale på, hvornår denne
samtale er relevant at tage. Der er en tendens til, at de delprojekter, som har krævet en indsats fra
flere, også har været sværere at forankre som faste rutiner, bl.a. fordi enkeltaktører har tillagt indsatsen forskellig mening og relevans. Også her ses dog en positiv sammenhæng mellem ledelsens
opmærksomhed på og krav til medarbejderne om at implementere de nye rutiner og opnåede resultater.
I nogle delprojekter har ledelsesforankring imidlertid været udfordret af den måde, som projektorganisationen har været organiseret på (se afsnit 3.2.1 for en gennemgang af projektorganiseringen).
Flere delprojekter har fx haft en styregruppeformand, der ikke har haft et formelt ledelsesansvar i
den afdeling, hvor delprojektet har hørt til. I nogle delprojekter har der også været en oplevelse af,
at styregruppeformænd og afdelingsledere har haft et for lille beslutningsmandat i forhold til den
overordnede styregruppe for Udviklingshospital Bornholm. Det har skabt usikkerhed i nogle delprojekter (blev især nævnt i relation til delprojekt 2, 6, 8) omkring beslutningsveje og har ført til langsommelige beslutningsprocesser, der har forsinket justeringer og afprøvning af nogle delindsatser.
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I andre delprojekter (særligt delprojekt 3) har det desuden medvirket til en oplevelse af, at delprojektet var dikteret fra oven, og at der ikke var reel mulighed for at påvirke det fra projektgruppens
ellers personalets side. Delprojekt 2 fremhæves imidlertid også som et positivt eksempel på betydningen af placeringen af ledelsesmandatet. Gennem hele projektperioden havde projektet været
udfordret af, at projektansvaret ikke var forankret i akutmodtagelsen. I foråret 2018 blev sammensætningen af styregruppen imidlertid ændret, således at den ledende overlæge fra akutmodtagelsen
blev styregruppeformand, og rollen som projektleder blev overdraget til en sygeplejerske med baggrund som afdelingssygeplejerske. Begge dele forbindes positivt med fornyet fremdrift og resultater.

5.4

Delkonklusion: Delprojekternes proces og udbytte

Dette kapitel beskriver den del af undersøgelsen, som vedrører implementering og resultater af det
projektprogram, der er igangsat som del af Udviklingshospital Bornholm. Samlet set har programmets delprojekter bidraget til, at der er igangsat en række indsatser, hvoraf nogle fortsat er i en
afprøvningsfase, mens andre er fast implementeret i organisationen. Det har imidlertid ikke været
gnidningsfrit at nå dertil, hvor delprojekterne er, efter den cirka treårige projektperiode. Følgende
forhold har i varierende grad bidraget til og udfordret delprojekternes fremdrift og resultater.
Forhold, der har bidraget til fremdrift og resultater:
▪

Oplevelse på det udførende niveau af, at de valgte indsatser var relevante og løste et aktuelt
problem.

▪

Oplevelse på det udførende niveau af, at de valgte indsatser var mulige at påvirke og tilpasse
til allerede eksisterende rutiner og arbejdsgange.

▪

Tilknytning af faste ressourcepersoner til delprojekterne, som har bidraget til afprøvning og kollegers engagement, herunder også ledelsesforankring på det kliniske niveau.

Forhold, der har udfordret fremdrift og resultater:
▪

Løbende behov for/forsøg på at redefinere mål og indhold i de valgte delindsatser.

▪

Udfordringer med at trække valide data, der 1) har kunnet kvalificere de oprindelige antagelser
i delprojektet, 2) har kunnet bidrage til at udpege relevante målgrupper for indsatserne og 3)
vise fremdrift.

▪

Andre samtidige udviklingsprojekter, der har trukket på de samme ressourcer i organisationen
som delprojekterne.

▪

Løbende udskiftning i projektgruppen og blandt ressourcepersoner på det udførende niveau.

▪

Manglende forankring af delprojekterne blandt klinikledelserne (afdelings- og afsnitsledere),
som har medført uklare og/eller langsomme beslutningsveje.

En vurdering af delprojektenes udbytte baseret på opfyldelse af de definerede mål er vanskelig at
foretage. I nogle delprojekter har de nødvendige data ikke været tilgængelige, og i andre delprojekter er man gået væk fra kvantitative mål og over til mere kvalitative vurderinger foretaget af eksempelvis de berørte medarbejdere eller patienter. Alligevel vurderer flere interviewpersoner, at delprojekterne har bidraget til større opmærksomhed på de områder, som er berørt i delprojekterne, og at
dette også er et vigtigt, men ikke målbart udbytte.
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6

Betydningen af de flere samtidige tiltag

Udviklingshospital Bornholm bestod, som fremhævet i kapitel 3, af flere overordnede tiltag til at opnå
målet om bedre patientoplevet kvalitet af behandlingen og øget tilfredshed med kontakten til hospitalet, højere faglig kvalitet af pleje og behandling, og bedre økonomisk effekt. I dette kapitel præsenteres ledelse og medarbejderes vurdering af disse mere tværgående styringstiltag, som er igangsat i forbindelse med Udviklingshospital Bornholm. Kapitlet indledes med en præsentation af, hvilken betydning undtagelsen fra takststyring tillægges, efterfulgt af en præsentation af det oplevede
udbytte af kulturforandringsprocessen. Til sidst præsenteres det, hvordan projektprogrammet med
de otte delprojekter overordnet set har indvirket på forandringer på hospitalet, herunder oplevelsen
af stram topstyring.
Kapitlet afsluttes med en gennemgang af, hvordan mange andre udviklingsprojekter har været styrende for udviklingen i arbejdsorganisering og samarbejde på hospitalet og på tværs af sektorer.
Interviewene med afdelingsledere fra Nordsjællands Hospital vedrørte også betydningen af den eksisterende styringsramme. Hovedpointer fra disse interview indgår i dette kapitel i særlige tekstbokse. Formålet er at bruge dem som sammenligningsgrundlag for hovedpointerne fra interviewene
på Bornholms Hospital og som grundlag for at forstå betydningen af de enkelte delelementer i Udviklingshospital Bornholm sammenholdt med eventuelle samtidige udviklingstendenser i det øvrige
hospitalsvæsen.

6.1

Betydningen af en ændret økonomisk rammemodel

I den første delevaluering var konklusionen, at undtagelsen fra takststyring havde haft begrænset
betydning (Madsen, Bolvig et al., 2017). Analysen pegede på flere årsager til den manglende påvirkning af den ændrede økonomiske styringsmodel, herunder at afdelingsledelsen fortsat var præget af den aktivitetsbaserede måde at tænke på økonomi og styring af hospitalerne – bl.a. at der
fortsat blev lavet opgørelser over de enkelte afdelingers aktivitet, og at disse indgik som en del af
den løbende dialog mellem hospitalsledelse og afdelingsledelse. Derudover var der en bekymring
for sanktioner ved aktivitetsnedgang, hvilket også hang sammen med manglen på alternative styringsmål, som afdelingerne kunne blive vurderet efter.
Ved sidste interviewrunde beskrev hospitalsdirektionen, at der fortsat var et fokus på registrering af
aktivitet, men at det primært hang sammen med implementeringen af Sundhedsplatformen og sikre
korrekt dokumentation. Der var dog fortsat ikke defineret nye kvantitative styringsmål til erstatning
for aktivitet.
Flere afdelingsledere bekræftede, at det har krævet tilvænning at forlade aktivitet som en prioritet,
herunder at det ikke er nødvendigt at fylde senge og ambulatorier. Undtagelsen fra takststyring
havde dog, ifølge nogle afdelingsledere, over tid understøttet et større fokus på, hvordan patientforløb kan tilrettelægges til gavn for patienter og personale, frem for om aktivitetsregnskabet stemmer.
”[I starten] havde jeg enormt svært ved at se bort fra antallet af besøg i ambulatoriet, men
det er nu kommet længere i baggrunden. Så det [undtagelse fra takststyring] har haft
betydning. Jeg er glad for det. Jeg tror ikke, vi havde fået den erkendelse uden at være
udviklingshospital”. (Afdelingsleder, Bornholms Hospital)
Registeranalysen af aktivitet og produktivitet viser en udvikling på flere af de valgte parametre –
først et fald i løbet af 2017, dvs. et år inde i projektperioden for Udviklingshospital Bornolm. Disse
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fund, kombineret med afdelingsledernes beskrivelse af egen udvikling i løbet af projektperioden, kan
fortolkes på den måde, at de ikke har ændret måden at tænke og agere på som ledere, og det først
afspejler sig i aktivitetsdata efter et stykke tid.
Det perspektiv, der syntes at fylde mest både blandt hospitalsledelse og afdelingsledere er, at undtagelsen fra takststyring gav rum for at skære noget af den aktivitet væk, som ikke havde værdi for
patienten, fx færre ambulatoriebesøg for den enkelte patient og færre indlæggelser. Heri lå der både
et ønske om at tage individuelle hensyn til patienterne og et ønske om at sikre en bæredygtig økonomi, hvor hospitalet kunne rumme det pres på ressourcerne, som følger med en aldrende befolkning. Konkret blev det fremhævet, at det fokus, der har været i det ene delprojekt (delprojekt 1, se
kapitel 5) på at koordinere ambulatorietider og eksperimentere med telefonkonsultationer frem for
fremmødet i de medicinske ambulatorier, er blevet hjulpet på vej af, at der i projektperioden ikke har
været incitament til at efterstræbe de typer af aktivitet, der er mest rentable inden for et takststyringssystem. En enkelt medarbejder fremhævede, at undtagelsen fra takststyring potentielt gav mulighed for i højere grad at prioritere konservative behandlingsformer, men uden at give konkrete
eksempler på, at der her var tale om en ændret praksis.
Betydningen af takststyring, Nordsjællands Hospital
I interviewene med afdelingsledere fra Nordsjællands Hospital fremgik det, at takststyring kun var et ud af
mange tiltag, som påvirkede organisering og planlægning i afdelingerne. Ventetids- og behandlingsgarantier fyldte også ganske meget, og det samme gjorde kliniske kvalitetsmål. Endelig blev udmøntningen af
Puljen til Nærhedsfinansiering fremhævet som forhold, som afdelingslederne oplevede at være mere optaget af på interviewtidspunktet (januar 2018), hvilket dog næppe kan have haft indflydelse på udviklingen
i aktivitet og produktivitet for hospitalet. Sammenlignet med de interview, der blev foretaget med afdelingsledere på Nordsjællands Hospital ved første delevaluering, fyldte takststyring således også mindre ved
slutevalueringen og blev i højere grad anset for at være en del af et større kompleks af styringstiltag.
Nordsjællands Hospital har samlet set ikke været fritaget fra takststyring, men hospitalets Lunge- og Infektionsmedicinske Ambulatorium har været undtaget fra takststyring i 2018. Her er der ifølge interviewpersoner fra Nordsjællands Hospital sket et fald i aktiviteten på ca. 20 % i 2018, hvilket kan være en
indikation på, at VBS-projektet har bidraget til en mindre opmærksomhed på aktivitetsafregning. Da
Lunge- og Infektionsmedicinsk Ambulatorium kun udgør en mindre del af hospitalets samlede aktivitet,
var det imidlertid ikke vurderingen, at det havde haft indflydelse på hospitalets samlede aktivitetsudvikling.

Det var imidlertid ikke i alle afdelinger, at der var en oplevelse af at have fået nye muligheder med
en ændret økonomisk rammemodel. I akutmodtagelsen var det afdelingsledelsens oplevelse, at
undtagelsen fra takststyring ikke havde givet dem et større råderum til at styre efter ’værdi for patienterne’. Her var der en oplevelse af, at rammerne var de samme, i den forstand at der var uændrede ressourcer til at tage sig af flere patienter. Der var derfor en oplevelse af, at man her har været
mere styret af, hvad der kan lade sige gøre inden for en snæver økonomisk/ressourcemæssig
ramme end spørgsmålet om, hvad der skaber værdi for patienterne. Dette blev ikke mindst understreget af en sparerunde i efteråret 2018, som havde styrket oplevelsen af at have for lidt tid og for
få hænder til at tage sig af patienterne på en måde, der kan skabe værdi for dem. I akutmodtagelsen
oplevede de derfor primært, at undtagelsen fra takststyring påvirkede dem i relation til dokumentationspraksis, fordi der ikke længere var incitament til at dokumentere størst mulig aktivitet. Konkret
optog man ikke længere fuld journal på alle patienter, men kun for patienter, der skulle indlægges.
Vurderingen var, at dette ikke bare var en ændret registreringspraksis, men at det også havde betydning for patientbehandlingen, da det gjorde nogle arbejdsgange mere smidige og frigav ressourcer, som kunne bruges på andre ting. Med andre ord: Man havde haft mulighed for at undlade en
praksis, som man tidligere kun havde brugt af økonomiske/administrative hensyn.
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Sundhedsplatformen og ændret dokumentationspraksis, Nordsjællands Hospital
Afdelingsledere på Nordsjællands Hospital beskrev også, hvordan implementering af Sundhedsplatformen havde påvirket dokumentationspraksis på nogle områder. Nordsjællands Hospital har – på nær et
enkelt ambulatorium – ikke været undtaget fra takststyring, og forklaringen på en ændret dokumentationspraksis relaterede sig udelukkende til implementeringen af Sundhedsplatformen. Her blev brugerfladen
beskrevet som lettere at arbejde med end brugerfladen for indlagte patienter, og hvor der før havde været
en tilbøjelighed til at registrere alle patienter i akutmodtagelsen som indlagte, så var der nu en tilbøjelighed
til kun at registrere patienter som indlagte, når der var en reel plan om indlæggelse. Det er altså sandsynligt, at en del af det fald i indlæggelser, som ses på begge hospitaler, kan tilskrives en ændret registreringspraksis.

Det personale, som blev interviewet til denne delevaluering, var ikke på samme måde som afdelingslederne påvirket af undtagelsen fra takststyring. Takststyring havde ikke direkte været en del af
deres hverdag, og aktivitet havde ikke været et styringsmål, som de primært havde været påvirket
af. Tværtimod gav flere af de interviewede medarbejdere udtryk for, at de tog sig af de patienter, der
henvendte sig i akutmodtagelsen, var indlagt eller havde et forløb i et ambulatorie uden at skele til
overordnede mål. Det var således primært på hospitals- og afdelingsledelsesniveau, at en egentlig
refleksion over betydningen af at være fritaget fra takststyring fandt sted.

6.1.1

Nye og uløste dilemmaer relateret til den økonomiske rammemodel

Selvom den ændrede økonomiske styringsmodel – i hvert fald i nogle afdelinger – blev beskrevet
som medvirkende til et større råderum til at tænke på værdi frem for aktivitet, så gav flere afdelingsledere også udtryk for, at den økonomiske ramme, som var gældende i projektperioden, ikke fuldstændigt understøttede en værdiskabende dagsorden. Nogle af disse argumenter er allerede beskrevet ovenfor, herunder at det kan virke modsætningsfyldt at ønske mere værdi for patienter, når
der er en oplevelse af for få midler, og der samtidig gennemføres økonomiske besparelser.
Et andet synspunkt, som fremgik i interviewene, var, at den økonomiske model, man prøvede af i
projektperioden, ikke tog højde for, at samarbejde om gode patientforløb på tværs af afdelinger kan
betyde, at opgaver flyttes rundt. Det fremgik af interviewene i hospitalsledelsen, at ønsket om mere
helhedstænkning på tværs af hospitalets afdelinger bliver udfordret af den eksisterende specialeopdelte organisering. Ledere og personale er vant til at arbejde i et system, hvor specialerne både
udgør et fagligt tilhørsforhold og definerer, hvordan ressourcer fordeles, og der var, ifølge hospitalsledelsen, fortsat ved projektets afslutning en tilbøjelighed til at være fokuseret på råderummet inden
for egen afdeling.
Både afdelingsledere og personale understregede, at værdi for patienterne ultimativt handler om, at
der er tilstrækkelige ressourcer i form af personale, tid i mødet med patienterne og tid til udviklingsarbejde. Ifølge de interviewede afdelingsledere var der derfor på den ene side behov for klarhed
omkring den økonomiske ramme, så afdelingens råderum er tydeligt:
”Jeg er jo nødt til at vide, om jeg har råd til det, fx hvis jeg skal kalde en [speciallæge] ind
på ekstra vagter”. (Afdelingsleder, Bornholms Hospital)
På den anden side blev der efterspurgt en åbenhed over for at justere den økonomiske ramme, når
opgaver ændrer omfang eller skifter hænder. Der var fra nogle afdelingsledere efterspørgsel på en
model, som sikrede, at økonomiske ressourcer blev kanaliseret derhen, hvor ydelserne finder sted.
I afdelinger, hvor man ikke oplevede at have mulighed for at selv at regulere aktiviteten, fx på grund
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af in-flow af patienter, blev rammebudgettet opfattet som uhensigtsmæssigt – særligt hvis andre
afdelinger trods reduktion i aktivitet bevarede de samme økonomiske ressourcer. Heri lå altså et
ønske om, at der fortsat indgik en eller form for ressourceallokering mellem hospitalets afdelinger
baseret på opgørelser over de enkelte enheders aktivitet. Andre afdelingsledere argumenterede for,
at dette også fortsat kunne være relevant i ressourceallokeringen mellem hospitalerne i regionen,
fordi der i den økonomiske rammemodel kun er et incitament til at afgive opgaver – ikke hjemtage
dem.
”Under [takststyring] følger der betaling med, men det gør der ikke under et rammebudget. Så hvorfor skulle vi gøre os umage for at tage patienter hjem? Derfor skal man være
opmærksom på, at der følger penge med til nye opgaver under et rammebudget”. (Afdelingsleder, Bornholms Hospital)
Flere afdelingsledere understregede, at de havde en oplevelse af, at hospitalet havde været tro mod
målet om at skabe patientforløb, som skaber værdi for patienten, og ikke lade økonomiske spørgsmål være afgørende for beslutninger om at afgive eller hjemtage opgaver. Den ændrede økonomiske ramme havde dog ikke fjernet incitamentet til at fastholde en opmærksomhed på egne interne
ressourcer.
Betydningen af et stabilt økonomisk råderum i de enkelte afdelinger, Nordsjællands Hospital
Afdelingsledere på Nordsjællands Hospital gav også udtryk for, at det er vigtigt at kende sit økonomiske
råderum over længere tid, bl.a. fordi det så er muligt at planlægge udviklingsprojekter inden for den eksisterende økonomiske ramme. De gav desuden udtryk for, at der kan ligge et stort incitament til udvikling
og effektivisering, hvis man som afdeling får lov at beholde de ressourcer, der eventuelt frigives, frem for
– som det kan opleves – at blive straffet for at have gjort noget smart. Nogle afdelingsledere fra Nordsjællands Hospital vurderede dog også, at de afdelingsspecifikke budgetter er en hindring for at se patientforløb som et kollektivt anliggende.

6.1.2

Nye styringsmål med patienten i centrum

Manglende definition af alternative styringsmål fremgik som en af forklaringerne på, at undtagelsen
fra takststyring kun havde haft begrænset betydning ved første delevaluering (Madsen, Bolvig et al.,
2017). I interviewene til denne slutevaluering var der ikke samme fokus på, at formålet med Udviklingshospital Bornholm var uklart, eller samme efterspørgsel på en entydig definition af værdi. I delprojekterne var man på dette tidspunkt kommet længere med at definere klarere og mere accepterede mål, hvilket syntes at have erstattet noget af behovet for et overordnet mål at styre efter i
Udviklingshospital Bornholm som helhed.
Desuden syntes ’patienten i centrum’ at have manifesteret sig som en form for pejlemærke både i
relation til delprojekterne og mere generelt. I interviewene til denne slutevaluering blev der dog argumenteret for, at værdi for patienten i form af et fokus på ’den rette aktivitet for den enkelte patient’
er et problematisk styringsmål. For det første er det vanskeligere at definere generiske mål, fordi
der i højere grad end ved takststyring lægges op til en individuel tilpasning:
”Det er svært at sætte på formel, det er nødt til at være individuelt tilpasset til patienten,
også over tid for den enkelte patient”. (Afdelingsleder, Bornholms Hospital)
Der blev eksempelvis henvist til erkendelsen af, at det ikke er alle patienter, som ønsker at samle
deres ambulatorietider på samme dag, selvom det ud fra en faglig vurdering er i orden og vil spare
hospitalet for ikke-værdiskabende aktivitet. For det andet var der en tendens til, at værdi som mål
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blev defineret ud fra et individuelt perspektiv (hvad er vigtigt for den enkelte patient) og ofte blev
synonymt med patientinddragelse.
”Så hovedfokus er at spørge patienten fra gang til gang”. (Afdelingsleder, Bornholms
Hospital)
Det var altså tale om en meget processuel forståelse af, hvad målet med værdibaseret styring er. I
Udviklingshospital Bornholm har man kun beskæftiget sig med at definere mål inden for delprojekterne, og også her er der tale om output (ændrede arbejdsgange, adfærd) frem for effektmål. Delprojektet, som omhandlede PRO-data (delprojekt 4), blev lukket ned, og der er således ikke skabt
nogen erfaring med alternative styringsmål i projektperioden.

6.2

Betydningen af arbejdet med kulturforandring

Det andet hovedelement af Udviklingshospital Bornholm var et målrettet arbejde med hospitalets
kultur – og mere specifikt en kultur, hvor hele organisationen tænker patientens præferencer, og
hvad der udgør en værdi for patienterne, ind i det daglige arbejde og i planlægningen af patientforløb. Fokus på hospitalets kultur opstod først i løbet af projektperioden, idet der først blev igangsat
et workshopforløb med Hotel Nimbs direktør under navnet ’Hverdagens udfordringer’, som skulle
inspirere ledere og medarbejdere i hele organisationen til at blive mere opmærksomme på, hvad
der kan gøres bedre ud fra patientens perspektiv, se løsninger og tage ansvar for at foretage de
nødvendige justeringer. Heri ligger også et større råderum for medarbejderne, som blev opfordret
til at handle på egen hånd og ikke altid søge godkendelse hos ledelsen. Dette workshopforløb blev
igangsat i august 2017, har bestået af forløb for både ledere og medarbejdere og har medvirket til
identifikation af en række konkrete forbedringsforslag16 (se Bilag 2, delprojekt 7 for en mere udførlig
gennemgang af forløbet). Ideen om en kulturforbedringsstrategi opstod cirka et år inde i projektperioden i en erkendelse hos hospitalsledelsen af, at takststyring og økonomiske incitamenter ikke
opvejer, at ledere og medarbejdere i hospitalsvæsenet er opdraget til at fokusere på den lille del af
patientforløbet, som de selv hører til, og ikke i samme grad tænker på tværs af ydelser og organisatoriske enheder. Samtidig var der også en erkendelse af, at de økonomiske styringsmodeller primært præger de øverste ledelseslag, men at der var behov for en oversættelse til medarbejderne
af, hvad de nye rammer gjorde muligt, og hvad man ønskede at opnå:
” (…) jeg tror grundlæggende fortsat på, at der er et lag, der er (…) med på den rationelle
tilgang til styringsdimensionen, dvs. nogle afdelingsledelser og direktion og derop af, men
når du kommer på afsnitsledelse og medarbejderniveau, så er det helt andre mekanismer, der spiller ind. Vi skal blive bedre til at bygge bro imellem dem. (…) Hvis det nu bare
havde været på en afdeling, så kunne vi bedre have gjort det. Det er yderligere kompliceret af, at vi er et helt hospital. (…) det multiplicerer behovet for at have den ledelsesmæssige power, og kunne oversætte og slå igennem”. (Hospitalsdirektør, Bornholms
Hospital)
Hospitalsledelsen, programlederen og flere afdelingsledere beskrev både ved anden og tredje interviewrunde, hvordan der har været behov for at formidle formålet med Udviklingshospital Bornholm. Herunder har det været vigtigt at formidle en samlet fortælling om delprojekternes indbyrdes
sammenhæng og sammenhængen mellem delprojekterne, undtagelsen fra takststyring og de øvrige

16

Ved sidste interviewrunde (november 2018) blev VIVE præsenteret for en liste over 34 forbedringsforslag, som bl.a. indeholdt
løsningsforslag, ansvarlige for at iværksætte løsningsforslaget og status. Denne liste blev løbende opdateret og suppleret med
nye forslag. Forbedringsforslaget inkluderede fx tilbud om forplejning (kaffe/te) i venteområder, tiltag rettet mod diskretion på
patientstuer m.m., bedre information i indkaldelsesbreve, hurtig leverance af tryksårsmadrasser m.m.
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udviklingsprojekter, fx den nye akutmodtagelse og organisationsforandringerne. Dette er sket i løbende dialog mellem direktionen, ledere og medarbejdere på hospitalet, fx i hospitalets ledelsesfora;
på cafe-møder, hvor medarbejdere har haft mulighed for at deltage i en løbende orientering om
Udviklingshospital Bornholm og hospitalsledelsen, og ved hospitalsledelsens besøg i alle afsnit.
Som beskrevet i afsnit 6.1 var der i starten af projektperioden en bekymring for, om konsekvenserne
af at reducere afdelingernes og hospitalets kvalitet ville være en tilsvarende reduktion i hospitalets
budget efter projektperiodens afslutning. Hospitalsledelsen beskrev dette som et eksempel på den
kulturforandring, man har ønsket, idet det var nødvendigt at opbygge tillid i organisationen til, at
målet er kvalitet og øget sammenhæng, uanset hvad praksis tidligere har været, og hvad man tidligere er blevet bedømt og belønnet for. Hvor det i forbindelse med de første delevalueringer blev
beskrevet som en proces, man var i fuld gang med, så blev det i sidste interviewrunde beskrevet
som et resultat: at det har nyttet noget at være vedholdende:
”(…) mit mål er jo stadig at få en ændret adfærd og en bedre sammenhæng. Så var der
en [en medarbejder], der sagde, at hun var begyndt at erkende, at vi mente det, vi sagde
til dem. Når vi sagde værdi for patienten, og du er direktør inden for tre meter17. Så var
der en anden [medarbejder], der sagde, at hun turde gøre noget, hun ikke turde gøre før.
(…) Og i øvrigt er vi kun nået til starten, men vi får flyttet noget”. (Hospitalsdirektør, Bornholms Hospital)
Fra hospitalsledelsens perspektiv var de mange små ændringer, som var registreret i forbindelse
med ’Hverdagens udfordringer’, en meget konkret illustration af, at der er sket en bevægelse i organisationen, hvor alle er mere opmærksomme på at lade værdi for patienten være et pejlemærke og
tage ansvar for at nå derhen. Den fortælling, som har knyttet sig til Udviklingshospital Bornholm om,
at der ikke er sket fremdrift (fx i (Madsen, Buch et al., 2017)), tog ifølge hospitalsledelsen og nogle
afdelingsledere ikke højde for disse mange små ændringer, som er sket undervejs. På linje med
medarbejdere, afdelingsledere og projektledere for delprojekterne var der dog også hos hospitalsledelsen en anerkendelse af, at sammenhængen mellem mål og midler ikke har været tydeligt nok
fra start, og at det har været en barriere for at komme i gang med konkrete forandringer.
”Hele det her med mål og midler, det har ikke været skarpt nok. En af udfordringerne var,
at vi støbte skinnerne, lagde skinnerne og tegnede linjerne undervejs”. (Hospitalsdirektør, Bornholms Hospital)
Derfor blev kulturforandringsprojektet ikke betragtet som færdigt, men som begyndelsen på en proces, som fortsat kræver opmærksomhed, og hvor det nuværende udbytte skal findes i de små justeringer.
Både hospitalsledelsen og flere af afdelingslederne fremhævede, at de anså kulturforandringsprocessen som den vigtigste del af Udviklingshospital Bornholm. De vurderede, at hovedudbyttet var
en konsensus om at spørge patienterne, hvad de ønsker. Dette fokus blev yderligere forstærket i
forbindelse med en studietur i marts 2018 til Qulturum18 i Jönköping, Sverige, med deltagelse fra
17

18

Begrebet ’at være direktør inden for tre meter’ indgår som en del af retorikken omkring ’Hverdagens udfordringer’ og henviser
til, at alle på sygehuset – uanset anciennitet eller faggruppe – forventes at tage ansvar for, at patienten får det bedst mulige
forløb på hospitalet og reagerer på de uhensigtsmæssigheder, de oplever i hverdagen.
Qulturum er en enhed for udvikling og forbedringsarbejde inden for sundhedsvæsenet og tandplejen i Jönköpings Län, Sverige.
Qulturum tilbyder forskellige ydelser, herunder ledelse af eller støtte til udviklingsarbejde, lederudvikling, konferencer m.m. En
væsentlig inspirationskilde herfra var det arbejde, som man har igangsat i Jönköpings Län med udgangspunkt i den fiktive
patient ’Esther’, som er en patient med komplekse plejebehov, der kræver pleje og behandling fra flere forskellige aktører på
sygehus og i kommune. Visionen er at ’Esther’ skal opleve tryghed og selvstændighed og støttes af et stærkt samarbejde
mellem de involverede parter. I ’Esther’-samarbejdet indgår flere delelementer, herunder ’Esther’-netværk, ’Esther’-koordinatorer, uddannelser af ’Esther’-coaches og forskellige konkrete udviklingsprojekter. Fælles for dem er princippet om at spørge
’Esther’: ”Hvad er godt for dig?”, dvs. fokus på at lade patientens behov styre et forløb frem for organisationens behov.
https://plus.rjl.se/esther, den 2. april 2019.
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hospitalsledelse, afdelingsledere, medarbejderrepræsentanter fra VMU og medlemmer af hospitalets brugergruppe, som yderligere inspirerede til ideen om altid at spørge patienterne om deres
ønsker og præferencer (hvad er godt for Esther Kofoed?). Dernæst var det flere af afdelingsledernes
vurdering, at samarbejdet på tværs af hospitalets afdelinger var blevet bedre, og at afdelingslederne
oplevede en større vilje til at tænke i gode patientforløb frem for kun at have fokus på egne arbejdsgange. Der var en erkendelse af, at dette måske først og fremmest var en forandring, som var sket
på ledelsesniveau og som direkte konsekvens af at være blevet tvunget til at indgå i styregrupper
for delprojekter, som vedrørte andre afdelinger:
”Delprojekterne har været med til at skubbe i retning af mere tværfaglig tænkning. Og det
tror jeg, vi er ved at få, og at vi er ved at få medarbejderen mere med”. (Afdelingsleder,
Bornholms Hospital)
Dette er således en nuancering af den kritik, som blev rejst omkring delprojekternes organisering og
uklare beslutningsveje (se afsnit 5.3.2). Afdelingslederne beskrev også delprojekternes organisering
og fordelingen af ledelsesansvar som udfordrende, men ved slutningen af projektperioden talte afdelingslederne også denne organisering ind i en positiv fortælling om større kendskab på tværs af
afdelingslederne. Konkret blev det fremhævet, at den sparerunde, som blev meldt ud i sommeren
2018, var blevet løst i en større ånd af fællesskab, end det var oplevet ved tidligere sparerunder,
hvor der havde været større tilbøjelighed til at kæmpe for afdelingernes egne ressourcer. Afdelingslederne nævnte desuden også flere eksempler på, at der på klinisk niveau er et større fokus på at
samarbejde på tværs af afdelinger for at sikre de bedst mulige patientforløb. Et eksempel på samarbejde fremgår af citatet nedenfor:
”En patient modtages i akutmodtagelsen med en problemstilling, der ikke er indlæggelseskrævende, og patienten skal ses ambulant. Men der er ingen tid dagen efter. Først
bliver det set i et lægeperspektiv, så sekretær – og så til sidst patienten – og her kommer
det ind – hvad er bedst for patienten? Og patienten skal jo ses, og så fandt de ud af at
finde en tid. Det er det, der begynder at rykke, og det var ikke sket på samme måde
tidligere”. (Afdelingsleder, Hospital)
Medarbejderne på hospitalet havde i varierende grad hørt om ledelsens studietur til Jönköping og/eller mantraet: ”Hvad er godt for Esther Kofoed”. Nogle havde også deltaget i workshop-forløbene om
’Hverdagens udfordringer’ eller hørt om dem fra deres leder eller de kolleger, der havde deltaget.
Flere gav dog udtryk for, at ideen om patienten i centrum ikke er ny og af nogle blev opfattet som
miskreditering af det arbejde, de allerede udfører.
Medarbejder A: ”Men det med at spørge, hvad ville være bedst for Esther, er jo ikke noget
nyt”.
Medarbejder B: ”Nej, det er lidt øv. Start da med at se på, hvad vi laver”.
(Dialog under interview med medarbejder, Bornholms Hospital)
Andre medarbejdere anførte dog, at det på nogle områder har været sundt at få et skærpet fokus
på at spørge til patienternes præferencer, så man ikke risikerer at antage noget på deres vegne.
Dette blev eksempelvis nævnt flere gange i relation til indsatsen i delprojekt 8 i forbindelse med
samtalen om den sidste levetid med patienter og pårørende. Medarbejderne var heller ikke enige
om, hvorvidt Udviklingshospital Bornholm var katalysator for en større frihed til at udvikle og afprøve
ideer til bedre arbejdsgange. Nogle vurderede, at det ikke var anderledes end den måde, hvorpå de
altid arbejdede – som eksemplificeret i nedenstående citat:
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”Vi finder på gode løsninger i hverdagen, som ikke er så regelrette, men af hensyn til
patienten. Så godt det kan lade sig gøre”. (Medarbejder, Bornholms Hospital)
Denne gruppe af medarbejdere oplevede ikke at have fået et større råderum, og nogle vurderede
endda, at råderummet til at være innovativ og reagere, når noget blev oplevet som uhensigtsmæssigt, var blevet mindre. Dette hang imidlertid primært sammen med indførelsen af Sundhedsplatformen, og at arbejdet med at lande i de nye organisationsstrukturer på hospitalet tog meget tid i afdelingerne. Her var altså en oplevelse af modsatrettede krav, der blev oplevet som frustrerende blandt
medarbejderne19.
Andre medarbejdere gav imidlertid udtryk for en oplevelse af større frihed til at finde på løsninger,
som er tilpasset den enkelte patient:
”Det [Udviklingshospital Bornholm] har måske gjort det mere lovligt at lave alternative
løsninger. Gå en tur med patienten i stedet for at tage samtalen på kontoret”. (Medarbejder, Bornholms Hospital)
Medarbejderne nævnte ikke eksempler på, at der er sket en ændring i samarbejdet på tværs af
afdelinger. Tværtimod gav flere medarbejdere udtryk for, at hospitalet fortsat var meget siloopdelt,
hvilket kan tyde på, at den større oplevelse af samarbejde på tværs af afdelingerne på interviewtidspunktet tydeligere kom til udtryk på hospitalets ledelsesniveau.

6.3

Betydningen af projektprogram og styring efter målopfyldelse

Det sidste hovedelement i Udviklingshospital Bornholm var projektprogrammet med de otte delprojekter, der blev defineret ved projektperiodens begyndelse. Interviewene viser en tydelig tendens til,
at delprojekterne og den løbende opfølgning på delprojekternes målopfyldelse har spillet en stor
rolle for både personalets og afdelingsledelsens oplevelse af at have været under stram styring i
projektperioden. Det har på den ene side haft den positive betydning, at det i nogle tilfælde har
været muligt at komme i gang med eller understøtte tiltag, som de tidligere havde ønsket at arbejde
med, men ikke havde givet tilstrækkelig prioritet. Dette blev af en afdelingsleder kaldt for en økonomisk og mental saltvandsindsprøjtning, og en anden afdelingsleder beskrev, hvordan organiseringen af delprojekter havde medvirket til fastholde en udvikling på trods af de mange andre samtidige
udviklingsprojekter (i dette tilfælde organisationsforandringer):
”Det har været med til at fastholde udviklinger, vi ellers ville have haft svært ved at prioritere. Delprojekt 6 [tavlemøder]: Det var så paradoksalt, at vi ville det gerne, men ønskede også at stoppe det, fordi vi var så udfordret af andre ting og ikke gjorde nogen
fremdrift. Men det blev fastholdt”. (Afdelingsleder, Bornholms Hospital)
I interview med både hospitalsledelse, afdelingsledere og medarbejdere på hospitalet var der generelt enighed om, at delprojekterne på overskriftsniveau var relevante og vedrørte indsatser, som
sagtens kunne være gennemført uafhængigt af Udviklingshospital Bornholm. Flere af delprojekterne
har dog været udfordret af, at det har taget lang tid at definere mål og aktiviteter, som medarbejdere
og samarbejdspartnere i det udførende led har taget ejerskab til (se afsnit 5.2). Det har skabt et
krydspres i organisationen, fordi der på samme tid har været en oplevelse blandt både afdelingsledere og medarbejdere af stor bevågenhed fra omverdenen og et oplevet pres fra hospitalsledelsen,
programledelsen og regionspolitikerne på at levere resultater i en fart. Dette skal ses i sammenhæng
19

I nogle interview med afdelingslederne blev det nævnt, at hospitalets seneste trivselsmåling vidste dårligere trivsel blandt medarbejderne. Dette tilskrives bl.a. det pres, der har været på at levere resultater inden for de definerede mål og de mange
modsatrettede forventninger i projektperioden, som både har været afledt af udviklingshospitalet og andre udviklingsprojekter.
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med, at VIVE har fulgt Udviklingshospital Bornholm i hele projektperioden og har haft til opgave at
undersøge fremdrift og resultater i delprojekterne. VIVE har desuden hjulpet med at kvalificere nogle
af delprojekternes mål, og der er konkrete eksempler på, at projektledere for nogle delprojekter
direkte har efterspurgt VIVEs godkendelse af et givent mål. VIVE har imidlertid bestræbt sig på kun
at bidrage til en refleksion om, hvorvidt de valgte mål er valide indikatorer for de aktiviteter, man har
sat i gang, og om datagrundlaget var til stede og stort nok til, at det var muligt at spore en ændring
over tid. Alligevel har det medvirket til at underbygge oplevelsen af, at det har været betydningsfuldt,
at delprojekterne havde tilstrækkelig fremdrift.
Presset efter resultater har stået i modsætning til udviklingshospitalets andet hovedspor, som har
handlet om at skabe større frihed og råderum til at skabe patientforløb, der skaber værdi. I flere
interview blev der givet udtryk for, at medarbejderne oplevede at blive stillet til regnskab for, om
projektgrupperne var i stand til at gennemføre de aktiviteter, der oprindelig var planlagt, stedet for
at efterstræbe meningsfulde ændringer:
”Der har været for meget fokus på resultaterne og for lidt fokus på, om det giver mening.
Fokus på at udføre x antal videokonferencer og x antal tavlemøder. Der er kun et delprojekt, som er lukket ned, og der har været meget fokus på, at de skulle gennemføres for
enhver pris”. (Afdelingsleder, Bornholms Hospital)
Der har derfor ikke været en oplevelse af, at der i projektperioden har været fuld frihed til at udvikle
nye måder at organisere patientforløbene på og efterstræbe ’værdi for patienten’. ”Udviklingshospitalet blev fanget i logikken for delprojekterne”, som en afdelingsleder formulerede det og henviste
til, at udviklingshospitalets succes er blevet defineret som delprojekternes målopfyldelse.
Der var desuden blandt afdelingsledere og medarbejdere en oplevelse af, at flere af delprojekterne
har været defineret ’oppefra’ og løsrevet fra hverdagen i afdelingerne. Denne oplevelse af topstyring
blev i nogle delprojekter bestyrket af den uklare ansvarsfordeling, hvor afdelingslederne ikke i alle
delprojekter har haft en plads i projektgruppen, og hvor beslutninger er truffet i projekt- eller styregrupper. Blandt afdelingslederne var der en oplevelse af, at det ville have været tidskrævende, men
mere i balance med visionen om at tage udgangspunkt i, hvad der skaber værdi for patienten, og
tage lokalt ansvar for gode patientforløb, hvis der havde været tid til inddrage medarbejderne mere
i at definere delprojekterne i stedet for at præsentere dem for en færdig løsning.

6.4

Betydningen af flere samtidige udviklingsprojekter

Ovenfor har vi beskrevet, hvordan henholdsvis undtagelsen fra takststyring, kulturforandringsprojektet og delprojekterne hver især har haft en betydning for den udvikling, der har fundet sted i
projektperioden. Hospitalet har dog samtidig gennemført mange andre udviklingstiltag, som også
har haft betydning for arbejdsorganiseringen og ikke mindst overskuddet i organisationen.
En særskilt udfordring har knyttet sig til, at især fastansatte speciallæger er en knap ressource på
Bornholms Hospital, og de fastansatte lægers tid har været allokeret til mange af de udviklingstiltag,
som er nævnt ovenfor. Derudover har delprojekterne i stort omfang haft brug for at trække på de
samme læger og nøglepersoner, hvorfor det har været svært og har taget uforholdsmæssig lang tid
at få bl.a. delprojekterne forankret hos personer, der var i stand til og havde tid til at hjælpe med at
drive dem frem. De organisationsændringer, der blev gennemført i samme periode som delprojekterne, har også haft betydning for personkontinuiteten i nogle delprojekter. Eksempelvis betød reorganiseringen på hospitalet, at afdelingsledere, som fra start havde været meget engagerede i at
implementere i konkrete delprojekter, ikke længere kunne spille en afgørende rolle, og det tog tid at
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sikre interesse og motivation hos en ny afdelingsledelse. Oplevelsen var derfor også, at det krævede
en ekstraordinær indsats fra både ledelsen på forskellige niveauer og personalet at holde fast i
arbejdet med Udviklingshospital Bornholm. Nogle afdelingsledere understregede desuden, at delprojekterne lige så godt kunne være blevet nedprioriteret og glemt imellem organisationsforandringer, implementering af Sundhedsplatformen, sparerunder m.m., og at man i det lys er nået langt i
delprojekterne – selv i dem, hvor man fortsat er et stykke fra målopfyldelse.
Ingen informanter fra almen praksis og kommune er i stand til at udpege forandringer, som de forbinder med hospitalets undtagelse fra takststyring. Til gengæld var der mange, som oplevede, at
samarbejdet omkring indlæggelse og udskrivning er blevet dårligere i perioden. Formodningen var,
at det skyldes indførelsen af Sundhedsplatformen, samt at hospitalet generelt set har været udfordret af mange samtidige udviklingsaktiviteter som illustreret i nedenstående citat fra en praktiserende læge:
”De [hospitalet] er jo kommet på Sundhedsplatformen, og nu skal man jo ikke give den
skylden for alt, men noget af det, der halter med Sundhedsplatformen, som ikke var et
problem, før vi gik i gang, er, at kommunikationen generelt er blevet dårligere efter udskrivning af patienterne. Kvaliteten af epikriserne er faldet rigtig meget, og vi bruger rigtig
meget tid på den basale grundlæggende kommunikation omkring de patienter, der udskrives. Derfor har vi det også lidt sådan, at – så længe den almindelige basale kommunikation ikke er bedre, er det meget svært at se ideen i at lave en forkromet videokonference på nogen patienter, hvor vi ikke rammer plet med målgruppen. Vi ville egentlig
hellere bare have en ordentlig generel kommunikation. Den skal simpelthen være i orden,
før det andet giver mening”. [Praktiserende læge]
Citatet afspejler et generelt ønske om at sætte fokus på den ’basale’ kommunikation forstået som
overholdelse af de aftaler for samarbejdet, der er indgået i kommunikationsaftalen for indlæggelse
og udskrivning. Pointen fremgik også ved midtvejsevalueringen (Madsen, Bolvig et al., 2017), hvor
der blev efterlyst indsatser, som i højere grad var forankret i eksisterende samarbejdsfora og daglige
rutiner frem for projekter med selvstændige projektorganisationer, der introducerer helt nye arbejdsgange og stiller store krav til indsamling af dokumentation. Ved slutevalueringen var denne pointe
skærpet, og flere nævner eksplicit, at de ikke ønsker at bruge ressourcer på videokonferencer og
lignende projekter, før det daglige samarbejde er tilbage på mindst det niveau, man oplevede inden
indførelsen af Sundhedsplatformen.
Vi har ikke undersøgt de hospitalsansattes perspektiver på ovenstående pointer systematisk, men
det har ved både første evaluering og midtvejsevalueringen (Madsen, Buch et al., 2017, Madsen,
Bolvig et al., 2017) fremgået, at indførelsen af Sundhedsplatformen vurderes at have større betydning for hospitalet end arbejdet med udviklingshospitalet. Enkelte nævner også konkrete eksempler
på, hvordan de oplever, at Sundhedsplatformen påvirker deres arbejde, som illustreret i citatet nedenfor:
”Jeg har slet ikke lige så mange patienter nu som før Sundhedsplatformen – det kan bare
ikke lade sig gøre at se lige så mange. Kvaliteten af notaterne er heller ikke på samme
niveau som før, hvor vi kunne diktere dem. Der er stadig nogen, som er gode, men tit
står der ikke rigtig noget, du kan bruge. [Stuegang] tager også lang tid. Jeg kan godt få
en formiddag til at gå med 3-4 patienter. Udskrivninger tager også lang tid. Der er mange
arbejdsgange i Sundhedsplatformen og mange steder, hvor du kan sidde fast undervejs.
I gamle dage kunne jeg lave en udskrivning på et par minutter, nu tager det mindst en
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halv time. Ideen om at man kunne spare penge ved at flytte opgaver til læger og spare
på andet personale, tror jeg ikke holder”. (Overlæge, Bornholms Hospital)
Interviewene indikerer således, at oplevelsen af et samarbejde, som er under pres, gælder i begge
sektorer, samt at Sundhedsplatformen – sammen med de øvrige organisationsændringer på hospitalet – har haft større betydning for den daglige praksis end Udviklingshospitalets delprojekter og
undtagelsen fra takststyring.

6.5

Delkonklusion: Proces og udbytte af tre styringstiltag

I dette kapitel beskrives udbyttet af tre styringsstiltag, som har været taget i brug i Udviklingshospital
Bornholm: den ændrede økonomiske rammemodel, et kulturforandringsprojekt og delprojekterne
med tilhørende målstyring.
Vi finder med udgangspunkt i interviewene, at undtagelsen fra regionens takststyringsmodel ikke
var den primære motor for de forandringer i starten af projektperioden for Udviklingshospital Bornholm. Styring efter økonomiske incitamenter har desuden primært været på spil blandt hospitalets
ledere, og oplevelsen af at være presset på ressourcer har medvirket til, at nogle afdelinger ikke så
meget har styret efter værdi, som efter, hvad der kan lade sig gøre inden for den givne ressourcemæssige ramme (økonomi, tid, medarbejdere til rådighed). Undtagelsen fra takststyring har dog,
ifølge nogle afdelingsledere og medarbejdere, med tiden fjernet en oplevet barriere for at sætte
kvalitet og værdi for patienten først og understøttet mulighederne for at arbejde mere på tværs internt på hospitalet.
Afdelingsledere på hospitalet fremhæver også kulturudviklingsprojektet og delprojekterne som tiltag,
der har været styrende for udviklingen i projektperioden. Der har dog været tale om to modsatrettede
styringstiltag, som for det første er blevet oplevet som frisættende og inspirerende og for det andet
som topstyret og med fokus på målopfyldelse.
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7

Diskussion af evalueringens fund

I det følgende diskuteres evalueringens resultater i relation til dens tre første hovedspørgsmål: at
undersøge effekten af de ændrede økonomiske og styringsmæssige rammer, at undersøge effekten
af de otte delprojekter, og at undersøge arbejdet med at implementere, justere og forankre de indsatser, der er sat i gang. I denne diskussion inddrages fundene fra de to tidligere delevalueringer af
Udviklingshospital Bornholm og anden litteratur på området som udgangspunkt for at besvare evalueringens sidste spørgsmål: at analysere mulighederne for at udbrede resultaterne til en bredere
regional kontekst.

7.1

Fra Value Based Health Care til Udviklingshospital Bornholm

Denne slutevaluering viser, at Udviklingshospital Bornholms treårige projektperiode i kombination
med de to øvrige delevalueringer (Madsen, Buch et al., 2017, Madsen, Bolvig et al., 2017) kan
karakteriseres som en oversættelsesproces. Denne proces startede med de ideer, som (Porter,
2010) præsenterede i relation til Value Based Healthcare, og som på Bornholms Hospital i første
omgang blev omsat til undtagelse fra takststyring og et projektprogram – og til slut også inkluderede
et fokus på kultur og ledelse. Projektet har gennemløbet en række faser, som startede med en
afsøgning af relativt åbne spørgsmål om definitionen af værdi for patienterne, og hvordan man understøtter et skifte i opmærksomhed fra aktivitet til kvalitet. Dernæst fulgte en fase, hvor man arbejdede med at definere og præcisere mål og indsatser, der blev oplevet som meningsfulde blandt de
involverede aktører. Denne fase var karakteriseret ved en fortælling om et fragmentarisk udviklingsprojekt, hvor sammenhængen mellem de mange indsatser og et fælles mål var svær at få øje på.
Sidste fase var derimod i højere grad præget af en retrospektiv fortælling om de enkelte indsatser
og rammebetingelsers gensidighed og om konkrete forandringer relateret til udviklingsprojektets enkeltdele og helhed. Endelig har processen været præget af andre samtidige udviklingstiltag, som
har haft betydning for, hvilken tid og energi ledere og medarbejdere har haft mulighed for at lægge
i Udviklingshospital Bornholm.
Værdibaseret styring blev med held introduceret i en dansk kontekst, bl.a. fordi det ramte ned i en
tid, hvor der blev rejst en del kritik af aktivitetsbaseret styring, og fordi det blev introduceret i så
brede termer, som ingen kunne være uenige i (Møller Pedersen, 2017, Burau et al., 2018). Det er
derfor ikke overraskende, at der har været et behov for at lave lokale oversættelser af konceptet.
Som beskrevet i afsnit 2.2 har lignende oversættelsesprocesser også gjort sig gældende på nationalt niveau, og andre undersøgelser af forsøg med værdibaseret styring har ligeledes vist, hvordan
konceptet forandrer sig, når det skal tages i brug i lokale specifikke kontekster (Nilsson et al., 2017,
Andersson et al., 2015, Bonde, Bossen & Danholdt, 2018). I en undersøgelse baseret på et forsøg
med værdibaseret styring i Sverige problematiseres det bl.a., hvordan værdibaseret styring blev
associeret med ’mere værdi for samme eller færre penge’, men at andre af Porter’s principper – fx
integrerede enheder og bundled payments (Porter, 2010) – helt blev udeladt. Spørgsmålet blev
dermed, hvordan værdibaseret styring adskiller sig fra andre ledelseskoncepter, fx Lean, og om
konceptet bibringer noget nyt. Desuden blev værdi defineret ud fra et professionelt perspektiv, og
hvad der i forvejen var muligt at måle på, hvorved værdibegrebet heller ikke nødvendigvis tilføres
noget nyt (Andersson et al., 2015). I Region Midtjylland blev en række hospitalsafdelinger undtaget
fra takststyring i en periode og fik derudover til opgave at definere egne indikatorer som styringsmål.
En undersøgelse af denne proces viser, at de valgte indikatorer bl.a. blev udvalgt, fordi de understøttede interne udviklingsprocesser, som allerede var i gang, fordi de var til at håndtere, samt ud
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fra forskellige forståelser af ’patientperspektivet’, og hvordan man måler det (Bonde, Bossen & Danholdt, 2018). Undersøgelser som disse viser altså, at det ikke er ligegyldigt, hvordan et koncept som
værdibaseret styring forstås og omsættes lokalt, og at eventuelle effekter skal tolkes i lyset heraf.
Udviklingshospital Bornholm endte relativt langt fra udgangspunktet: Value Based Healthcare. Undtagelsen fra takststyring har været et grundelement igennem hele projektperioden, men projektprogrammet og de enkelte delprojekter har ændret sig undervejs, og der er tilføjet nye elementer i form
af en kulturudviklingsproces. Udbyttet af Udviklingshospital Bornholm skal både ses i lyset af denne
udviklingsproces, der er præget af foranderlighed, tilpasning og flere samtidige mål og indsatser, og
i lyset af, at det har taget tid at skabe en tydelig vision og strategi for værdibaseret styring på Bornholms Hospital. Denne proces skal også tages med i betragtning i relation til muligheden for at
overføre resultaterne til andre hospitaler, og derfor sammenholdes resultaterne af Udviklingshospital
Bornholm i det følgende med andre studier af værdibaseret styring og implementering af større
komplekse forandringer på sundhedsområdet.

7.2

Udbyttet af Udviklingshospital Bornholm

Evalueringen har undersøgt udbyttet af Udviklingshospital Bornholm både i relation til hospitalets
aktivitetsudvikling, udbyttet af de otte delprojekter og i relation til interviewpersonernes oplevelse af
ændrede arbejdsgange, samarbejdsformer og tilgange til organisering og planlægning af patienternes forløb.

7.2.1

Udvikling i aktivitetsmønster og kvalitet

Kulturforandringsprojektet og undtagelsen fra takststyring repræsenterer styringstiltag, der er baseret på mere frihed til de sundhedsprofessionelle og mindre bureaukrati. Hypotesen i denne evaluering er, at det medvirker til et stærkere incitament til at styre efter mål, som er af værdi for patienterne, og reducerer incitamentet til at styre efter et givent aktivitetsniveau på hospitalet. Registeranalysen af hospitalets aktivitet og produktivitetsværdi i denne delevaluering viser en udvikling i
aktivitetsmønsteret på Bornholms Hospital, særligt i relation til indlæggelsesdage og antal akutte
indlæggelser i perioden 2015-2018. Udviklingen i antal indlæggelsesdage adskiller sig fra den udvikling, som kunne spores ved første delevaluering, hvor udviklingen i indlæggelsesmønsteret var
stort set uændret på både Bornholms Hospital og Nordsjællands Hospital (Madsen, Bolvig et al.,
2017). Udviklingen i antallet af indlæggelser synes til gengæld at være en videreførelse af den udvikling, som blev vist i første delevaluering, hvor der også var tendens til en reduktion i antallet af
indlæggelser (Ibid). Reduktion af indlæggelsesdage og indlæggelser har begge indgået som delmål
i Udviklingshospital Bornholms delprojekter, og det er derfor nærliggende at konkludere, at det ændrede aktivitetsmønster er et resultat af det arbejde, der har fundet sted i relation til Udviklingshospital Bornholm. Der er dog samtidig blevet implementeret en akutmodtagelse, som i tråd med nationale anbefalinger også efterstræber kortere indlæggelser, og at indlæggelser konverteres til subakutte tider i et ambulatorie. Det er derfor uklart, hvor meget af udviklingen i aktivitetsmønsteret der
kan tilskrives Udviklingshospital Bornholm – og hvor meget der kan tilskrives de øvrige faktorer.
Forsøget med værdibaseret styring på Bornholms Hospital er kun ét ud af mange (Højgaard, Wolf
& Bech, 2016, Region Hovedstaden, Center for Økonomi og Center for HR, 2018). Der findes imidlertid kun sparsom viden om, hvordan forsøgene med værdibaseret styring påvirker aktivitet og kvalitet på de udvalgte hospitaler og hospitalsafdelinger (Larsen, Kristensen & Søgaard, 2018, Søgaard,
Kristensen & Bech, 2015). En undtagelse er en undersøgelse af frisættelsen af hospitalsafdelinger
fra takststyring i Region Midtjylland (Larsen, Kristensen & Søgaard, 2018). I dette studie er konklusionen, at undtagelse fra takststyring ikke havde tydelig effekt på mål som antal unikke patienter,
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produktivitetsværdi eller budgetoverholdelse hverken på kort eller lang sigt. Studiet var designet
som et før-/efter-studie uden kontrolgruppe, og det er derfor ikke muligt at afgøre, om den manglende effekt kan tilskrives andre forhold i eller omkring de undersøgte afdelinger, som kan have
spillet sammen med de ændrede økonomiske incitamentsstrukturer20. Det diskuteres derfor, om den
manglende effekt skyldes, at den ændrede styringsramme ingen betydning har for aktivitet eller
kvalitet, eller om aktivitet og kvalitet opretholdes via andre typer af incitamentsstrukturer (ibid.).
Andre undersøgelser foretaget på baggrund af forsøget med værdibaseret styring i Region Midtjylland peger på, at afdelingsledere fra de afdelinger, som blev undtaget fra takststyring, opponerer
mod hypotesen om, at taksstyringssystemet bidrager til et manglende fokus på kvalitet og værdi for
den enkelte patient (Jakobsen, 2019, Bonde, Bossen & Danholdt, 2018). Denne slutevaluering supplerer disse fund ved at pege på mange andre forhold end den ændrede økonomiske styringsramme, som også har haft betydning for den udvikling, der har fundet sted på Bornholms Hospital.
Interviewene på Nordsjællands Hospital bekræfter desuden, at takststyring kun er ét ud af mange
eksterne krav, som de enkelte afdelinger er styret af, herunder ventetids- og behandlingsgarantier,
nationale kvalitetsmål og specialerelaterede kvalitetsmål, in-flow af patienter og oplevede krav til
målopfyldelse i forskellige udviklingsprojekter. På Bornholms Hospital har der således ikke entydigt
været en oplevelse blandt ledere og medarbejdere af, at de har været underlagt mindre ekstern
styring end før. Udviklingen i aktivitetsmønsteret skal derfor ses som et resultat af en kompleks
styringsramme, der på nogle områder er karakteriseret ved mindre styring efter eksterne krav (undtagelse fra takststyring), og på andre områder – og i nogle dele af organisationen – er karakteriseret
ved styring efter flere eller uændrede eksterne krav.

7.2.2

Patientoplevet udbytte

Flere undersøgelser af værdibaseret styring peger på, at der blandt ledere og fagpersoner hersker
uenighed om, hvordan værdi set fra et patientperspektiv skal defineres og dermed måles (Andersson et al., 2015, Bonde, Bossen & Danholdt, 2018). Er det patienttilfredshed, behandling målrettet
patienters personlige præferencer og mål, faglig kvalitet eller organisering og planlægning med udgangspunkt i hensynet til patienters tid og hverdagsliv (fx koordinering af ambulatorietider)? Denne
diskussion var også fremherskende på Bornholms Hospital ved første delevaluering, men fyldte
mindre ved slutevalueringen. På dette tidspunkt var en øget opmærksomhed på patientens præferencer og hensynet til patienters tid og hverdagsliv i kombination med en reduktion af unødig aktivitet
tilsyneladende fælles pejlemærker.
Det patientoplevede udbytte af Udviklingshospital Bornholm er imidlertid kun sparsomt belyst, og en
del af forklaringen på denne tendens skal formentlig findes i manglen på validerede spørgeskemaer,
som kan indfange patienternes vurdering af ydelsernes effekt. En intern erfaringsopsamling foretaget blandt projekter om værdibaseret styring i Region Hovedstaden viser, at det er en udfordring,
som gør sig gældende i alle projekter vedrørende værdibaseret styring (Region Hovedstaden, Center for Økonomi og Center for HR, 2018).

7.2.3

Øvrige effekter af Udviklingshospital Bornholm

Evalueringen peger på, at der er effekter af Udviklingshospital Bornholm, som ikke er direkte målbare hverken i relation til de enkelte delprojekter eller i relation til de øvrige tiltag, der har indgået
som del af udviklingsprocessen. I interviewene fremhæves et bedre kendskab på tværs af enheder
både inden for hospitalsorganisationen og mellem hospital, almen praksis og kommune. Større samarbejde på tværs af afdelinger fremhæves også som en effekt af Udviklingshospital Bornholm, og
20

Herunder eksempelvis, at de undersøgte afdelinger har valgt lokale indikatorer, som de i forvejen arbejdede med, og udviklingspotentialet derfor har været begrænset (Larsen, Kristensen & Søgaard, 2018).
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det samme gælder mange mindre, men ikke målbare forbedringer. Delprojekterne, kulturforandringsprocessen og undtagelsen fra taktstyring beskrives således til slut i projektperioden som en
helhed, der er opstået undervejs, men som tilsammen er blevet en katalysator for, at hospitalet ikke
i samme grad som tidligere går efter aktivitet som mål, men efter det, der skaber værdi for patienten.
Dette fund ligger på linje med andre undersøgelser af forsøg med værdibaseret styring, som også
viser, at der blandt ledere og medarbejdere opstod en øget opmærksomhed på, hvordan patientforløb kan tilrettelægges med øje for patientperspektivet (Nilsson et al., 2017).
Interviewundersøgelsen foretaget til denne slutevaluering og midtvejsevalueringen (Madsen, Bolvig
et al., 2017, Madsen, Buch et al., 2017) peger imidlertid også på, at der i projektperioden er opstået
en oplevelse af kvalitetsforringelser på områder såsom tværfaglig kommunikation og tid til fagpersonernes kliniske møde med patienterne. Dette tilskrives imidlertid ikke de enkelte tiltag, der er gennemført under Udviklingshospital Bornholm, men komplekset af samtidige udviklingsprojekter, der
har taget tid og opmærksomhed fra den daglige drift og allerede eksisterende samarbejdsaftaler.

7.3

En ændret styringsramme: Nye muligheder og dilemmaer

Evalueringen peger på, at overholdelse af egne budgetter inden for de organisatoriske enheder på
hospitalet er et vigtigt styringsparamenter, uanset om man er underlagt rammebudget eller takststyring. Det blev af afdelingsledere både på Nordsjællands og Bornholms Hospitaler opfattet som vigtigt
at kende sit ressourcemæssige råderum, da det også er inden for denne ramme, at udviklingsprojekter kan sættes i gang og gennemføres. Samtidig står det dog tilbage som et åbent spørgsmål,
hvordan man skaber principper for ressourcefordeling, der både tager højde for, at smarte og mere
effektive løsninger ikke straffes med ressourcefratagelse, og sørger for at pengene følger aktiviteten, fx ved opgaveoverdragelse mellem afdelinger eller hospitaler. Der findes ingen perfekte systemer, men processen på Bornholms Hospital viser, at rammebudgettet har understøttet en bevægelse mod mere fokus på hele patientforløb og mindre fokus på fuld kapacitetsudnyttelse. Det stiller
dog også afdelingslederne nogle nye dilemmaer, fordi incitamentsstrukturerne ved et rammebudget
gør det mere attraktivt at afgive frem for at modtage nye opgaver, hvilket kan være en ulempe i et
patientperspektiv.
I delprojekterne var der fra start stort fokus på at definere mål, og om delprojekterne levede op til de
fastsatte mål. Dette viste sig på den ene side at være en ulempe, fordi det blev opfattet som demotiverende blandt både afdelingsledere og medarbejdere at skulle leve op til mål, man ikke nødvendigvis var enig i. På den anden side var det én af drivkræfterne, at der var en forventning om fremdrift
på trods af de mange andre udviklingsprojekter, der også skulle afgives ressourcer til. Der synes
således at være et behov for at balancere et krav om målopfyldelse og opfølgning herpå og fastholdelse af medarbejdernes motivation og ejerskab til den ønskede forandring. Spørgsmålet er, om
denne strategi kan overføres til en mere generel styringsmodel? I et studie foretaget med udgangspunkt i de midtjyske forsøg med værdibaseret styring (Bonde, Bossen & Danholdt, 2018) konkluderer forfatterne, at involvering af ledere og medarbejdere i at definere lokale indikatorer for ’værdi for
patienterne’ medvirker til en fragmenteret forståelse af ’værdi’, der ikke kan bruges som del af en
national styringsramme, hvor alle bedømmes efter samme skala. Til gengæld argumenterer forfatterne for, at der er tale om en proces, som giver anledning til at diskutere afdelingens kerneværdier
og knytte de valgte værdier til konkrete praksisser på en måde, som er mere motiverende og forpligtende for de sundhedsprofessionelle (Ibid.). Et lignende argument fremføres af en mere teoretisk
funderet artikel (Jakobsen et al., 2018), som med inspiration fra forsøgene med værdibaseret styring
i Region Midtjylland præsenterer et forslag til en styringsramme, der kombinerer ekstern kontrol med
involvering af sundhedsprofessionelle i at definere mål og fortolke målopfyldelse. Formålet er at
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komme nærmere en styringsramme, der sikrer, at både sundhedsorganisationerne og de sundhedsprofessionelle holdes ansvarlige for at opnå udvalgte mål, men hvor de sundhedsprofessionelles
motivation21 bevares. Dette er en markant anderledes tilgang end den, der blev valgt på Bornholms
Hospital, men erfaringen fra denne evaluering underbygger, at medarbejdernes motivation til at deltage i og drive forandringsprocesser er væsentlig at tage vare på. Denne evaluering peger dermed
på – som flere andre implementeringsstudier (fx Hellström et al., 2015, Damschroder et al., 2009) –
at muligheden for lokal tilpasning er afgørende for implementering. I samtlige delprojekter i Udviklingshospital Bornholm har der været en løbende dialog omkring mål og indhold i delprojekterne, og
at de delprojekter, hvor der er blevet foretaget justeringer, er dem, der er kommet længst. Her er en
oplevelse af, at det har været muligt at tilpasse mål og indhold til den specifikke lokale kontekst og
gøre det meningsfuldt for medarbejdere på det udførende niveau. Muligheden for lokal tilpasning i
de enkelte tiltag har således bidraget til lederes og medarbejderes dedikation til afprøvning og implementering af de tiltag, som er gennemført under Udviklingshospital Bornholm.

7.4

Projektorganisering og en afgrænset tidsramme

Udviklingshospital Bornholm er som mange andre udviklingsprocesser organiseret som et tidsbegrænset projekt og et projekt med egne dagsordener, aktører og aktiviteter, som gennemføres sideløbende med den sædvanlige drift (fx Kürstein Kjellberg, Kjellberg, 2012, Bollerup et al., 2018, Buch,
Kjellberg & Holm-Pedersen, 2018, Madsen, 2015). I Udviklingshospital Bornholm fik det bl.a. den
betydning, at projektorganiseringen skabte en kompleksitet, hvor beslutningsvejene i nogle tilfælde
blev uklare, og beslutninger blev forsinket.
Desuden var den afgrænsede tidsramme for Udviklingshospital Bornholm en udfordring, fordi udviklingsarbejdet først kom rigtigt i gang et år inde i projektperioden, og at der her fortsat var et behov
for at definere og justere de allerede valgte tiltag og indarbejde nye tiltag i takt med, at man indså,
at der var behov for andet og mere end en ny økonomisk rammemodel og otte delprojekter. I tråd
med Buch et al. (2018) kan det derfor konkluderes, at planlægning og implementering af større
interventioner som Udviklingshospital Bornholm tager tid og kræver ressourcer brugt på at skabe en
fælles forståelse af fælles udfordringer og mulige løsninger. På trods af visioner om større frihed til
ledere og medarbejdere på hospitalet har Udviklingshospital Bornholm efter nogles opfattelse været
præget af en topstyret proces og et massivt tidspres på at opnå resultater. Dette har skabt et modtryk
til visionen om at skabe en styringsramme, der understøtter motivationen hos ledere og medarbejdere til at tænke i nye, innovative løsninger med udgangspunkt i patienters præferencer og behov.
Derfor bør det overvejes, om fremtidige justeringer i styringsrammer eller arbejdsgange skal afprøves i et projekt-setup eller i stedet som en mere integreret del af driften med mere tid til at sikre
enighed om og ejerskab til de interventioner, som skal prøves af.
Denne evaluering viser, som mange andre implementeringsstudier (Greenhalgh et al., 2004), at
ledelsesforankring er et afgørende element. Den første delevaluering viste imidlertid, at nogle afdelingsledere var bekymrede for, om en aktivitetsnedgang ville medføre et reduceret budget, når hospitalet efter projektets afslutning vendte tilbage til den gældende økonomiske styringsmodel (Madsen, Bolvig et al., 2017). Denne mistillid til, at hospitalet reelt havde frihed til at eksperimentere med
nye styringsmål, var karakteristisk i den første fase af Udviklingshospital Bornholm og indgik som

21

Motivation kan defineres som ”drivkraften bad målrettede handlinger” (Andersen, Pedersen, 2014, s. 5). Der kan skelnes mellem ydre motivation, som handler om at gavne sig selv eller undgå straf, og en indre, mere altruistisk motivation, som handler
om at gavne andre. Herunder indgår public service motivation, som henviser til, når individer ønsker at lægge energi i at bidrage
til samfundet i levering af offentlige ydelser. Motivation diskuteres ofte i sammenhæng med styring, hvor der bl.a. argumenteres
for, at styring kan reducere den indre motivation (crowding-out), hvis styringen opfattes som kontrollerende, og øge den, hvis
styringen opfattes som understøttende (crowding-in) (Ibid.).
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en ud af flere forklaringer på en tilbageholdende tilgang til udviklingshospitalet på daværende tidspunkt. Ved slutevalueringen var der tilsyneladende ikke samme bekymring, hvilket blev beskrevet
som et resultat af en modningsproces, hvor ledere og medarbejdere i højere grad havde aflært sig
at have fokus på aktivitet som styringsmål. I en analyse lavet på baggrund af en interview- og spørgeskemaundersøgelse foretaget i Region Midtjylland med afdelinger, som også har arbejdet med
værdibaseret styring, finder man ligeledes en udvikling i afdelingsledernes reaktioner på den midlertidige styringsmodel – en udvikling, som tilskrives tillid. I denne undersøgelse tages der udgangspunkt i tre typer af ledelsesreaktioner: proaktivt (radikal forandring og forsøg på at skabe noget nyt),
forsvarende (benytter ny styringsmodel til at styrke eksisterende aktiviteter og projekter) og reaktivt
(efterlevelse af formelle krav, men forsøg på at undgå forstyrrelser på medarbejderniveau) (Jakobsen, 2019). I dette studie ses en bevægelse fra flere til færre reaktive ledelsesreaktioner over tid og
tilsvarende en bevægelse fra færre til flere proaktive ledelsesreaktioner over tid. Denne bevægelse
forklares bl.a. med en øget tillid til, at visionen om et sundhedsvæsen på patientens præmisser med
mindre fokus på aktivitet som styringsmål var permanent. Denne tillid opstod i takt med, at regionale
topledere gav udtryk for en forpligtelse til den valgte strategi og bl.a. placerede værdi for patienterne
højt i regionens målhierarki22 (Ibid.). Også her var der tale om en midlertidig forsøgsordning, og det
er således ikke muligt at afgøre, hvor meget af den oplevede mistillid til en ny styringsmodel, der
kan tilskrives det midlertidige setup. Denne evaluering og forsøget fra Region Midtjylland (Jakobsen,
2019) tyder dog på, at det har været nødvendigt med et eksplicit fokus fra henholdsvis hospitalsledelse, ledere og politikere på regionsniveau på at formidle visionen om at styre efter værdi for patienterne, og en fastholdelse af at værdi for patienterne er målet, uanset om det måtte få økonomiske
konsekvenser på kort eller lang sigt.
Endelig er gennemførelsen af Udviklingshospital Bornholm tidsmæssigt faldet sammen med oprettelse af ny akutmodtagelse, en gennemgribende omorganisering af hospitalets sengeafsnit og implementering af Sundhedsplatformen på Bornholms Hospital. Der vil formentlig altid være igangværende og nye forandringsprocesser, som skal håndteres sideløbende med store udviklingsprojekter.
Den samtidige tilstedeværelse af fire komplekse og krævende forandringsprocesser på et af Danmarks mindste hospitaler fremstår imidlertid som en udfordring, der ligger ud over det sædvanlige.
Næsten alle, der er interviewet i forbindelse med midtvejs- og slutevalueringen, lægger også vægt
på, at de mange samtidige udviklingsprocesser – på et lille hospital – i høj grad har udfordret muligheden for at forpligte ledere såvel som medarbejdere til arbejdet med Udviklingshospitalets projektprogram.

22

http://www.rm.dk/sundhed/kvalitet-i-region-midtjylland/vi-maler-pa-kvaliteten/, 8. marts 2019
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8

Konklusion

Der ses en udvikling i Bornholms Hospitals aktivitetsmønster i retning af færre indlæggelser (særligt
færre akutte indlæggelser) og færre indlæggelsesdage. Udviklingen i indlæggelser og indlæggelsesdage på Bornholms Hospital adskiller sig fra udviklingen på Nordsjællands Hospital og kan tolkes
som en effekt af den proces, der har fundet sted på Bornholms Hospital. En proces, der har medvirket til mindre fokus på kapacitetsudfyldelse og i stedet på, hvilke ydelser der er relevante at tilbyde
den enkelte patient. Det er dog ikke muligt at afgøre, hvorvidt denne udvikling kan tilskrives de
aktiviteter, der er igangsat inden for rammen af Udviklingshospital Bornholm eller andre samtidige
udviklingsprocesser.
Interviewene til denne slutevaluering peger på, at den ændrede økonomiske ramme primært tillægges en betydning blandt hospitalsledelse og afdelingsledere. På afdelingsledelsesniveau har undtagelsen fra taksstyring over tid skabt en ramme, hvor aktiviteten kunne træde lidt i baggrunden til
fordel for et fokus på, hvad der skaber gode patientforløb. Det vurderes dog også, at undtagelsen
fra takststyring ikke har været den eneste forandringsmotor i den treårige projektperiode – særligt
ikke på medarbejderniveau. I interviewene fremgik desuden en vurdering af, at forsøgsordningen
med undtagelse fra taksstyring har introduceret nye dilemmaer, idet der er større økonomisk incitament til at afgive end at påtage sig nye opgaver. Det kræver altså en justering, hvis den økonomiske
rammemodel skal bidrage til større samarbejde på tværs af afdelinger og hospitaler.
Ud over undtagelsen fra takststyring har Udviklingshospital Bornholm bestået af to andre tiltag, som
har været styrende for lederes og medarbejderes ageren i projektperioden. En kulturudviklingsproces har dels bidraget til et større fokus på at inddrage patienternes præferencer i beslutninger om
behandling og pleje, et øget fokus på at tage ansvar for at foretage løbende forandringer i retning af
bedre patientforløb, og et øget fokus på samarbejde på tværs af hospitalets afdelinger. Evalueringen
peger på, at de delprojekter, der blev defineret som del af projektprogrammet, ikke bidrager til udviklingen i aktivitet og produktivitet. Desuden er delprojekterne indført i relativt lille skala, hvilket gør
det vanskeligt at sige noget om deres effekt hver for sig. Projektprogrammets fokus på målopfyldelse
har dog fastholdt et fokus på de valgte områder og bidraget til flere konkrete forandringer på hospitalet, men har også medvirket til oplevelsen af et pres for at levere forudbestemte mål.
Uklarhed om – og i nogle tilfælde også uenighed i – formålet i såvel det overordnede udviklingsprojekt og delprojekterne har medvirket til, at det har taget lang tid, før ledere og fagpersoner på hospitalet har engageret sig i udviklingsprojektet. Det kan konkluderes, at de delprojekter, som er nået
længst i den forstand, at de har ført til forandringer, og at forandringerne er sat i drift, er karakteriseret
ved at have redefineret projekternes mål og aktiviteter, så de opleves som meningsfulde og relevante blandt fagpersonerne på det udførende niveau.
Den proces, som har fundet sted på Bornholms Hospital, har udviklet sig undervejs og er tilpasset
lokale forhold. Processen kan derfor ikke tages i anvendelse på andre hospitaler. Evalueringen af
Udviklingshospital Bornholm peger dog på, at følgende forhold kan være væsentlige at tage højde
for i arbejdet med en ny styringsramme:
▪

Undtagelse fra takststyring er ikke i sig selv en drivkraft for forandring, men kan i højere grad
betragtes som en måde at skabe en ramme for at organisere patientforløb med udgangspunkt i
patientpræferencer og -behov.

▪

Det er vigtigt, at der fra start er defineret en overordnet vision/et entydigt formål, som kan fungere som pejlemærke for ledere og medarbejdere i udviklingsarbejdet og kan erstatte/supplere
aktivitet som styringsmål.

58

Møde i REGIONSRÅD d. 25-06-2019

Punkt nr. 2 - Afsluttende evaluering af Bornholms Udviklingshospital
Bilag 1 - Side -59 af 105
▪

Det er afgørende, at ledere og medarbejdere på hospitalerne anser delmål og metoder for at
være meningsfulde, og at der er mulighed for at bidrage til løbende udvikling heraf, så de understøtter og justerer allerede eksisterende praksisser.

▪

Det er samtidig vigtigt at stille klare krav til fremdrift, og at der foregår løbende monitorering
heraf (en balancegang mellem sikring af fremdrift og frihed til at definere og udføre udviklingsarbejdet lokalt).

▪

Det tager tid at omstille sig fra én styringsramme til en anden, og derfor skal der afsættes tid til
udviklingsprocessen, særligt hvis der er tale om grundlæggende forandringer, fx i måden at
samarbejde, i måden at prioritere i det daglige kliniske arbejde og i måden at inddrage patienter.

▪

Det er vigtigt, at forhandlingsprocesserne forankres tæt på det kliniske niveau, dvs. med tydelig
ledelsesforankring og med inddragelse af de aktører, som skal drive forandringen i den daglige
drift – herunder også en sikring af, at der er afsat ressourcer nok til at drive den ønskede udvikling. Dette gælder også, hvis kommuner og almen praksis skal inddrages i de ønskede forandringer.
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Bilag 1

Undersøgelsens design og metode

Denne evaluering har været tilrettelagt med henblik på at kunne følge Udviklingshospital Bornholm
i den treårige projektperiode. Evalueringen består af en registerbaseret komparativ analyse af udviklingen i aktiviteten på Bornholms Hospital og en kvalitativ undersøgelse baseret på interviewdata
og lokalt indsamlede data.

Evalueringens tilrettelæggelse
Evalueringen har været tilrettelagt, så projektet kunne følges på to niveauer: et hospitalsniveau, som
har undersøgt betydningen af de styringsmæssige rammer, som er valgt (undtagelse fra DRG, kulturudviklingsprocessen og projektprogrammet med otte delprojekter), og et indsatsniveau, som har
undersøgt betydningen af de otte delprojekter. På begge niveauer er der brugt en kombination af
kvalitative og kvantitative metoder til at belyse, om de ønskede mål indfris, og hvilke aktiviteter relateret til implementering, udvikling og forankring af de valgte tiltag der har medvirket til/modvirket
målopfyldelse.

En eksplorativ og dynamisk evalueringstilgang
Evalueringen har fulgt forløbet i Udviklingshospital Bornholm i hele projektperioden og har derfor
været tilrettelagt som en række af fortløbende empiriske nedslag fordelt over de tre år, som projektet
varede. Evalueringen består af tre delevalueringer 23:
▪

Første delevaluering blev gennemført i slutningen af 2016. Formålet var at undersøge betydningen af de ændrede økonomiske rammevilkår på hospitalets aktivitet, og hvordan disse bidrog til
ændrede betingelser for styring og ledelse på hospitalet (hospitalsniveau).

▪

Anden delevaluering blev gennemført i sommeren 2017. Formålet var at undersøge de udviklings- og implementeringsprocesser, som var gennemført i relation til delprojekterne i det første
halvandet år af projektperioden samt status på delprojekternes hovedaktiviteter (indsatsniveau).

▪

Tredje delevaluering (denne slutevaluering) blev gennemført i efteråret 2018. Formålet var både
at undersøge betydningen af de ændrede styringsmæssige rammevilkår og af indsatserne gennemført i delprojekterne (hospitals- og indsatsniveau).

Ambitionen om at følge forløbet i Udviklingshospital Bornholm betød også, at der er lagt vægt på at
tilpasse evalueringen til det forløb, som fandt sted på hospitalet. Det har været en implicit forventning, at Udviklingshospital Bornholm ville udvikle sig undervejs, og det er en helt naturlig udvikling i
store og komplekse udviklingsprojekter. Både på hospitalsniveau og indsatsniveau har der derfor
været lagt vægt på at anvende en eksplorativ tilgang, hvor hospitalets ledere, medarbejdere og
samarbejdspartnere i andre sektorer har fået lejlighed til at beskrive den proces, de har gennemlevet. Det har dels betydet, at nye tiltag er blevet inkluderet i evalueringen undervejs (fx forløbet ’Hverdagen udfordringer’, dels at der på indsatsniveau har været åbenhed for at justere evalueringskriterierne for delprojekterne i takt med den udvikling, der er sket her. Eksempelvis har det været formålet
at undersøge og dokumentere effekten af de otte del-indsatser via registerdata, fordi indsatsgrupperne har været for små til at spore en udvikling på de valgte mål. Formålet er i stedet søgt besvaret
23

Der indgik oprindelig fire delevalueringer i evalueringsdesignet. Den tredje delevaluering blev imidlertid aflyst efter aftale mellem
VIVE og Region Hovedstaden. Vurderingen var, at der var så kort tid mellem anden delevaluering og slutevalueringen, at det
ville blive vanskeligt at spore en markant udvikling. Det blev derfor besluttet at lade den tredje delevaluering udgå og konvertere
de afsatte midler til supplerende analyser af arbejdet med Værdibaseret Styring i Region Hovedstaden. Der er således gennemført en analyse af patienters perspektiv på et udvalg af Region Hovedstadens projekter. Denne undersøgelse afrapporteres
særskilt.
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via lederes og medarbejderes oplevede udbytte og via de data, som er blevet indsamlet i delprojekterne.

Betydningen af ændrede økonomiske rammevilkår
På hospitalsniveau er der blevet holdt fast i at undersøge betydningen af de ændrede styringsmæssige rammevilkår for udviklingen i hospitalets aktivitet både i første delevaluering og denne slutevaluering. Analysen på hospitalsniveau tager udgangspunkt i den hypotese, som blev formuleret i økonomiaftalerne for 2016 om baggrunden for at igangsætte regionale forsøg med nye styrings- og
afregningsmodeller:
”Det hidtidige fokus på aktivitet har medvirket til at øge produktiviteten i sygehusvæsnet.
Fremadrettet tænkes dette sammen med udvikling af styring og incitamenter, der ligeledes sætter fokus på kvalitet og resultater. Konkret igangsættes regionale forsøg på udvalgte områder med at udvikle og afprøve nye styrings- og afregningsmodeller med afsæt
i værdibaseret styring”. (Regeringen, Danske Regioner, 2015, s. 45)
Hypotesen var altså, at man – ved at undtage hospitaler eller hospitalsafdelinger for takststyring og
produktivitetskrav i en periode – ville give mere frihed til at arbejde mere målrettet med kvalitet frem
for kvantitet. Et vigtigt spørgsmål i denne evaluering har derfor været, hvorvidt og hvordan der er
sket en udvikling i hospitalets aktivitet i projektperioden.
Bilagsfigur 1.1 nedenfor illustrerer den forandringsteori, der blev udarbejdet i forbindelse med udfærdigelsen af evalueringsdesignet. Forandringsteorien illustrerer den forventede betydning af en
ændret økonomisk rammemodel for adfærd og aktivitet på hospitalet, og den har fungeret som rettesnor for evalueringens interview med ledelsen og medarbejderne på Bornholms Hospital.
Bilagsfigur 1.1

Kilde:

Forventet betydning af de ændrede økonomiske rammevilkår

Evaluering af Udviklingshospital Bornholm, VIVE 2019.

Betydningen af kontekst for Udviklingshospital Bornholm
Med udgangspunkt i den eksisterende viden om, hvad der har betydning for implementering af større
innovationer, fx på sundhedsområdet (Damschroder et al., 2009, Greenhalgh et al., 2004), har evalueringen også haft fokus på betydningen af forhold i Bornholms Hospitals omverden eller forhold
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internt på hospitalet, som kunne modvirke eller spille sammen med de indsatser, der blev gennemført som del af Udviklingshospital Bornholm. Ved evalueringens start blev det eksempelvis besluttet,
at Bornholms Hospital skulle implementere Sundhedsplatformen i marts 2017, hvilket forventeligt
ville påvirke hospitalets drift i en periode. Derudover var værdibaseret styring – og ny styring generelt
– temaer, som ikke kunne isoleres til Udviklingshospital Bornholm, idet det var et omdiskuteret emne
i hele sundhedsvæsenet (se fx Højgaard, Wolf & Bech, 2016, Højgaard, Kjellberg,J, Bech,M., 2018,
Rud Pedersen, KORA, 2015, Møller Pedersen, 2017).
Der er derfor blevet tilstræbt at designe evalueringen, så den:
1. kunne indfange de forhold i og omkring Udviklingshospital Bornholm, som kunne bidrage til en
nuanceret beskrivelse af implementeringsprocessen og en forståelse af, hvad der bidrog til udviklingen på hospitals- og indsatsniveau
2. kunne adskille effekten af Udviklingshospital Bornholm fra mere generelle udviklingstendenser
på danske hospitaler.
Ovenstående hensyn betyder for det første, at interviewundersøgelsen løbende har haft fokus på at
afdække og forstå andre samtidige forhold, som kan have påvirket implementeringsprocessen i Udviklingshospital Bornholm. For det andet er den registerbaserede analyse af udviklingen i aktiviteten
på Bornholms Hospital designet som et komparativt studie, hvor udviklingen sammenlignes med
udviklingen på Nordsjællands Hospital. Formålet med sammenligningen er at sandsynliggøre, hvor
stor del af udviklingen der kan tilskrives en generel udvikling, og hvor meget der kan tilskrives ændringer foretaget på Bornholms Hospital i projektperioden. Der er desuden blevet gennemført interview med hospitals- og afdelingsledere på Nordsjællands Hospital med henblik på at søge en forståelse af, hvilke forhold der har bidraget til aktivitetsudviklingen på dette hospital, og hvordan man
her har oplevet at være påvirket af den eksisterende økonomiske rammemodel.
Nordsjællands Hospital blev valgt som sammenligningshospital. Dette hospital er både større og
mere specialiseret end Bornholms Hospital, men er valgt, fordi det ved evalueringens begyndelse
blev vurderet, at det var det hospital i region Hovedstaden, der var mest sammenligneligt med Bornholms Hospital. Et vigtigt kriterie ved tidspunktet for udvælgelse var, at Sundhedsplatformen blev
implementeret i samme periode som på Bornholms Hospital, og at den forventede aktivitetsnedgang
som følge heraf ville falde på samme tidspunkt på de to hospitaler.

Metode og empirisk materiale i slutevalueringen
I det følgende fremgår en nærmere beskrivelse af henholdsvis den kvalitative undersøgelse af implementeringsprocessen og oplevede resultater og den registerbaserede analyse af udviklingen i
aktivitet gennemført i forbindelse med denne slutevaluering.

Komparativ registerbaseret analyse af aktivitet og produktionsværdi
Den kvantitative analyse anvender tidstrendanalyser til at sandsynliggøre, om Udviklingshospital
Bornholm har påvirket aktiviteten på Bornholms Hospital. Analysen er opbygget som et komparativt
registerstudie, hvor udviklingen i centrale aktivitets- og kvalitetsmål for Bornholms Hospital sammenholdes med udviklingen på Nordsjællands Hospital. Begge hospitaler følges i en treårig periode,
2016-2018, dvs. et år inden indførelsen af udviklingshospital Bornholm og ændringen i den økonomiske styringsmodel for Bornholms Hospital. Det giver 1-2 år med implementering af de enkelte
delprojekter og et enkelt år, hvor både styringsmodel og delprojekter har været implementeret. Vi
undersøger således, om udviklingen i aktiviteten på Bornholms Hospital har fulgt en anden kurve
end aktiviteten på Nordsjællands Hospital, og i givet fald om denne forskel skyldes den økonomiske
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styringsmodel eller de enkelte delprojekter. Analysen omfatter ikke aktiviteten i almen praksis, da
der ikke er tilvejebragt data fra aktiviteten i almen praksis i Nordsjælland og på Bornholm.
Vi ønsker overordnet at undersøge, om Udviklingshospital Bornholm har haft en effekt på aktivitet
og produktionsværdi på Bornholms Hospital. Men vi kan med denne type data og design ikke med
særlig stor sikkerhed drage kausale konklusioner. Denne registerbaserede analyse skal derfor fortolkes i sammenhæng med den øvrige empiri, som er indsamlet til evalueringen. Figurer skal fortolkes med forsigtighed, og konklusioner skal holdes op imod øvrige fund præsenteret i rapporten.
Usikkerheden forstærkes af, at Sundhedsplatformen er indført midt i observationsperioden. Dette
skifte kan betyde, at forskelle i ændringer i registreringspraksis på de to hospitaler kan fejltolkes
som effekter af udviklingsprojekterne.
Data
Til det registerbaserede komparative studie benyttes dels data om hospitalernes aktivitetsniveau,
dels produktionsværdi fra Landspatientregisteret. Data dækker perioden 1. januar 2015 til og med
3. kvartal 2018. Ydelsesproduktionen måles i DRG-grupperede opgørelser baseret på Landspatientregisteret.
Produktionsværdi

Produktionsværdien af hospitalernes aktivitet er opgjort i form af DRG-produktionsværdien. Siden januar 2018 skelnes der ikke længere mellem ambulant og stationær behandling i beregningen af produktionsværdien.
DRG-produktionsværdien er den DRG-takst (pris), en given udskrivning er fastsat til at koste. DRG afspejler landsgennemsnittet af udgifter til behandling og pleje af den enkelte DRG-gruppe.
Grupperingen af hospitalernes aktivitet i DRG-grupper foretages under hensyntagen til, at grupperingen af patienterne skal være klinisk meningsfuld, grupperne skal være ressourcehomogene, og antallet af grupper skal være overskueligt (Sundhedsdatastyrelsen, 2016). Der foretages løbende en validering af grupperingslogikken, som afspejler, at der sker en udvikling i behandlingsmåder og forandringer i ressourceanvendelsen. Det betyder, at der mellem de enkelte år sker ændringer i sammensætningen og antallet af DRG-grupper.
I 2018-grouperen er der 1.016 DRG-grupper (Sundhedsdatastyrelsen 2017), ingen gråzonegrupper og
ingen skelnen mellem DRG og DAGS. Men i 2017 var der eksempelvis 740 DRG-grupper, 205 gråzonegrupper, 130 gråzoneproceduregrupper og 194 DAGS-grupper (Sundhedsdatastyrelsen 2016).
For at muliggøre en sammenligning af produktionsværdien på tværs af år anvendes derfor 2018-DRG
koden også for 2016, 2017 og 2018.

Analysemetode
Udviklingen i produktivitet og aktivitet på Bornholms Hospital sammenlignes med udviklingen på
Nordsjællands Hospital. Vi anvender både grafer og supplerende statistiske test for at vurdere omfanget af en eventuel forskel i produktivitetsudviklingen. Der korrigeres for strukturelle forskelle på
de to sygehuse på fire forskellige måder: vægtning, ensartet takstsystem, eksklusion af afvigende
DRG-grupper og indeksering.
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Vægtning
Alle aktivitetstal korrigeres for udviklingen i patientsammensætning. Vi benytter sammensætningen
af patienter i 1. kvartal 2016 som udgangspunkt for aktiviteten. Det betyder, at de enkelte hospitalsforløb i fx 2017 vægtes med en faktor større end 1, hvis den pågældende patients alder og køn
optræder sjældnere i 2017 end i 2016. Omvendt vægtes de enkelte hospitalsforløb i 2017 med en
faktor mindre end 1, hvis den pågældende patients alder og køn optræder oftere i 2017 end i 2016. 24
Dette sikrer, at resultaterne korrigeres for de demografiske ændringer, som sker over tid. Vi anvender særskilte køns- og aldersbetingede vægte for både Nordsjællands og Bornholms Hospitaler og
for særlige patientundergrupper.
Takstsystem
Vi anvender samme takstsystem i hele den undersøgte periode, dvs. takstsystemet for 2018. Dette
sikrer, at der analyseres på udviklingen i aktivitet – og ikke på ændringer i takster og grupperinger.
Det har ikke været muligt at inkludere data fra før 2016 med en anden grupperingsnøgle i analysen.
Eksklusion af afvigende DRG-grupper
For yderligere at sikre sammenligneligheden mellem de to hospitaler anvendes udelukkende forløb
med DRG-koder, der er repræsenteret nogenlunde ensartet på begge hospitaler. Dette kriterie fjerner omkring 8 % af registreringerne, hvorved de resterende registreringer i højere grad ligner hinanden. Ydelser, som kun eller langt overvejende finder sted på ét af de to sygehuse, ekskluderes
dermed fra analyserne. Bilagsfigur 1.2 illustrerer omfanget og fordelingen af ydelser, som forekommer på tværs af de to hospitaler. De DRG-koder, der anvendes ca. 12 gange25 mere eller mindre
på det ene hospital frem for det andet, optræder enten over den øverste eller under den nederste
stiplede linje i grafen. Det er disse ubalancerede DRG-koder, der fjernes, inden analysen gennemføres.
Ud over eksklusion af forløb med DRG-koder, der er repræsenteret forskelligt på de to hospitaler,
har vi også ekskluderet kontakter, der relateres til graviditet (ICD10: Kapitel XV O00-O99 Svangerskab, fødsel og barsel). Begrundelsen herfor er, at Nordsjællands hospital i løbet af den belyste
periode har oplevet en større ændring i optageområdet på dette felt, hvilket vil kunne forstyrre sammenligningsgrundlaget. Ydelser til børn under 10 år er også ekskluderet fra analysen på grund af
udvidelse af optageområdet inden for pædiatri. Optageområdet for Nordsjællands Hospital er derudover også vokset inden for elektiv ortopædkirurgi. Derfor har vi yderligere ekskluderet alle observationer med aktionsdiagnoserne M05, M06, M16, M17, M50, M51, M54, M66, M75, M99, S43, S83
og S93.

24
25

Antallet af unikke patienter korrigeres dog ikke for udvikling i alders- og kønssammensætning.
Log (Odds Ratio) på 2,5 svarer til en odds ratio på 12,2. Odds ratioen kan ikke omregnes til en generel andel, men da vi ved,
at oddsene for en bestemt DRG-kode ud af den samlede gruppe af DRG-koder er forsvindende lille (i gennemsnit 0,0007), ved
vi også, at odds ratioen approksimerer en rate-ratio eller relativ sandsynlighed. Derfor kan vi her alligevel generalisere grænsen
for over- eller underrepræsenterede DRG-koder til at ligge omkring en 12-foldig sandsynlighed.
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Bilagsfigur 1.2

Kilde:

Forekomster af ydelser på Bornholms og Nordsjællands Hospitaler

Evaluering af Udviklingshospital Bornholm, VIVE 2019.

Indeksering
Alle analyser tager udgangspunkt i 1. kvartal 2016 som referenceperiode for henholdsvis Nordsjælland og Bornholm. Det betyder, at produktiviteten i fx 1. kvartal 2017 opgøres relativt til referenceproduktiviteten i 2016. Dermed kan udviklingen i aktivitet og produktivitet nemt aflæses og sammenlignes for de to sygehuse. I forhold til aktivitetsudviklingen på de to hospitaler er det således den
procentvise udvikling, der sammenlignes, da Nordsjællands Hospital er ca. seks gange så stort som
Bornholms Hospital. Vi bruger en indeksering af graferne, så udgangspunktet i 1. kvartal af 2016
sættes til indeks 100, og kurven herefter viser den procentvise udvikling fra dette udgangspunkt.
Bilagsfigur 1.3 nedenfor illustrerer behovet for en skalamæssig indeksering af aktiviteten på de to
sygehuse.
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Bilagsfigur 1.3

Kilde:

Absolut produktionsværdi, Bornholm og Nordsjælland

Evaluering af Udviklingshospital Bornholm, VIVE 2019.

Statistisk test
De figurer, som viser udviklingen over tid, suppleres af en statistisk test af, om forskellen i udviklingen mellem Bornholms og Nordsjællands Hospitaler har et omfang, der rækker ud over tilfældig
variation. Vi anvender en regressionsmodel, som er robust over for skæve fordelinger. Testen bygger på de vægtede observationer (kvartalsvise summer), der også ses i grafen. Vi tester niveauet i
2017-2018 mod niveauet i 2016 og tager højde for den generelle udvikling ved specifikt at teste
forskellen mellem de to hospitalers udvikling fra 2016 til 2017/2018. Vi anvender et signifikansniveau
på 5 %. Det betyder, at forskelle i udvikling accepteres som statistisk signifikante, hvis de er så
store, at der er mindre end 5 % sandsynlighed for, at det ville kunne forekomme tilfældigt.
Udfaldsmål
Aktiviteten måles på det samlede antal forløb samt på undertyper af forløb: akutte, planlagte ambulante forløb og indlæggelser. Indlæggelser er defineret ved at række ud over én dag fra ind- til udskrivning. Derudover ser vi også på antallet af unikke cpr-numre, antallet af indlæggelsesdage og
antallet af genindlæggelser. Produktionsværdien opgøres som den samlede produktionsværdi og
som produktionsværdi særskilt for akutte, planlagte, ambulante forløb og indlæggelser.
Hypoteser
Vi forventer overordnet at se en synlig forandring i produktionsværdi og aktiviteter på Bornholms
Hospital. Ændringerne forventes at træde i kraft i løbet af 2017. Specifikt forventer vi, at fritagelsen
for aktivitetsafregning kommer til udtryk i et fald i aktiviteter på Bornholm sammenlignet med Nordsjælland. I Bilagstabel 1.1 ses en oversigt over de variable, som analysen er baseret på.
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Bilagstabel 1.1

Udfaldsmål

Mål

Definition

Hospitalsaktivitetsmål:

Bornholms og Nordsjællands Hospital 2015-2018

Den samlede produktionsværdi

DRG-værdi baseret på 2018-gruppering og 2018takster

Landspatientregisteret og
DRG-gruppering samt takster
fra Sundhedsstyrelsen
+ egne beregninger

Antallet af kontakter

Antallet af udskrivninger fra sygehusforløb

Landspatientregisteret
+ egne beregninger

Antal akutte kontakter

Antal kontakter klassificeret som akutte

Antal planlagte kontakter

Antal kontakter, som ikke er akutte.

Antal ambulante kontakter

Antal af kontakter med ind- og udskrivning på
samme dag

Antal indlæggelser

Antal kontakter, som rækker over mere end én dag

Antallet af unikke patienter

Optælling af antallet af forskellige cpr-numre, der har
en kontakt i løbet af perioden

Landspatientregisteret
+ egne beregninger

Antallet af indlæggelsesdage

Summen af sengedage for indlæggelser

Landspatientregisteret
+ egne beregninger

Nationale mål:

Bornholms og Nordsjællands Hospital 2015-2016

Genindlæggelser

Summen af antallet af somatiske genindlæggelser
(akut indlæggelse senest 30 dage efter seneste udskrivning)

Landspatientregisteret
+ egne beregninger

Forebyggelige genindlæggelser

Forebyggelige indlæggelser blandt borgere på 65 år
eller derover, hvor aktionsdiagnosen hører til en af
følgende diagnosegrupper: dehydrering, forstoppelse, nedre luftvejssygdom, blærebetændelse, gastroenteritis, brud, ernæringsbetinget anæmi (blodmangel), sociale og plejemæssige forhold og/eller tryksår

Landspatientregisteret
+ egne beregninger

Alle kontakter

Kilde

Ambulante kontakter
Indlæggelser
Genindlæggelser
Akutte kontakter
Planlagte kontakter

Kilde:

Evaluering af Udviklingshospital Bornholm, VIVE 2019.

Analyse af fald i indlæggelser på Bornholms Hospital udarbejdet af Region Hovedstaden
Region Hovedstaden har udarbejdet et internt dokument, der beskriver et fald i indlæggelser. Faldet
tilskrives især fald i indlæggelser inden for kardiologi og cancerbehandling. Vi finder tilsvarende
resultater, men med et lidt andet fokus. Vi forholder os til difference-in-difference-estimater, hvor
Region Hovedstaden beskriver en absolut udvikling isoleret til Bornholms Hospital. Difference-indifference-tilgangen er et værktøj til at finde forskelle, som kan isoleres til en udvikling på Bornholms
Hospital modsat en generel udvikling i sygehussektoren.
Når Region Hovedstadens interne opgørelse finder et fald i antallet af indlæggelser for kardiologiske
patienter, finder vi tilsvarende et fald for kardiologiske patienter isoleret set på Bornholms Hospital.
Vi finder dog ingen reduktion på Bornholms Hospital, som adskiller sig signifikant fra udviklingen på
Nordsjællands Hospital. Derfor kan vi ikke pege på kardiologiske indlæggelser som drivkraft til en
udvikling, som kun forekommer på Bornholms Hospital. På cancerområdet kan vi til gengæld med
difference-in-difference-modellen finde en markant reduktion på Bornholms Hospital, som også er
signifikant forskellig fra udviklingen på Nordsjællands Hospital. Dermed kan vi for cancerpatienter
godt underbygge, at reduktionen i indlæggelser for cancerpatienter særligt er for Bornholms Hospital. Da data ikke forsvarligt har kunnet understøtte analyser for særskilte diagnosegrupper i vores
design, har vi valgt ikke at fortolke og rapportere resultater fra særlige diagnosegrupper.
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Udvikling i kvalitet
For at undersøge om patienter på Bornholms Hospital har en ændret oplevelse af kontakten med
hospitalet i forbindelse med hospitalets forskellige udviklingstiltag, præsenterer vi i dette afsnit udviklingen i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), se desuden Bilag 3.
Udviklingen er opgjort separat for de tre patientgrupper planlagt ambulant, planlagt indlagt og akut
indlagt. Generelt ses der meget stabile besvarelsesniveauer for perioden 2014-2018, og intet tyder
på, at udviklingshospital Bornholm har medført ændrede patientoplevelser.
Der ses en svag tendens til, at de patientoplevede fejl blandt ambulante patienter har været nedadgående over perioden, mens de har været stigende blandt planlagte indlæggelser. Der lader dog
ikke til at ske et markant fald/en stigning omkring 2016, så udviklingen kan næppe tilskrives Udviklingshospital Bornholm. Både for de planlagt ambulante og de planlagt indlagte patienter ses en
svag stigning i patientinvolvering. For de ambulante patienter sker stigningen primært mellem 2015
og 2016, mens den for de indlagte patienter først og fremmest ses mellem 2017 og 2018. Noget
kunne altså tyde på, at man er blevet bedre til at involvere patienterne på Bornholm. De ambulante
patienter er desuden blevet spurgt, om de mener, at der er tydelig skiltning til ambulatoriet. Dette
spørgsmål relaterer direkte til delprojekt 7 og har derfor særlig interesse i denne analyse. Som det
fremgår af Bilagsfigur 3.1, så ses der faktisk en større stigning for dette spørgsmål fra 2017 til 2018
(stigningen er signifikant ifølge patientoplevelser.dk), men denne stigning skyldes udelukkede et
tilsvarende fald fra 2016 til 2017.

Kvalitativ undersøgelse af implementeringsprocessen og oplevede resultater
Den kvalitative analyse har bestået af interview med ledere, medarbejdere, patientrepræsentanter
fra Bornholms Hospital, samarbejdspartnere til Bornholms Hospital i almen praksis og i Bornholms
Regionskommune (BRK). Desuden er der gennemført interview med hospitalsledelse og afdelingsledelse på Nordsjællands Hospital. Endelig er der indsamlet tilgængeligt skriftligt materiale om de
enkelte delprojekter, herunder løbende statusrapporter og opgørelser af målopfyldelse.
Interview med ledere, medarbejdere og patienter på Bornholms Hospital
Interviewene på Bornholms Hospital blev gennemført i efteråret 2018. I tråd med den overordnede
strategi om at følge Udviklingshospital Bornholm på hospitalsniveau og indsatsniveau samt at følge
op på de to foregående delevalueringer blev interviewundersøgelsen tilrettelagt i to spor. Det ene
spor relaterede sig til de enkelte delprojekter og det andet til hospitalet som helhed, herunder betydningen af hospitalets undtagelse fra takststyring og det kulturudviklingsprojekt, som blev igangsat
midt i projektperioden.
Deltagere i interview
Til det spor, der vedrører delprojekterne, blev projektlederne for de enkelte delprojekter kontaktet
og bedt om at udpege mulige interviewpersoner, som havde været involveret i udvikling og afprøvning af delprojekternes hovedaktiviteter. Disse potentielle interviewpersoner blev kontaktet, og der
blev truffet aftale om et interview, som enten blev gennemført i forbindelse med VIVEs ugelange
besøg på hospitalet i uge 45 (2018) eller i de følgende uger via telefon. Projektlederne for de enkelte
delprojekter blev også interviewet i denne periode. Interviewene i dette spor blev primært gennemført som enkeltmandsinterview eller interview med 2-3 deltagere.
Til det spor, der vedrører hospitalsniveauet, blev programlederen for Udviklingshospital Bornholm
bedt om at arrangere interview med hospitalets afdelingsledere og afsnitsledere. Her blev der efter-

71

Møde i REGIONSRÅD d. 25-06-2019

Punkt nr. 2 - Afsluttende evaluering af Bornholms Udviklingshospital
Bilag 1 - Side -72 af 105
stræbt repræsentation af de afdelinger og afsnit, der primært havde været berørt af Udviklingshospital Bornholm. Medarbejderrepræsentanter blev rekrutteret ved kontakt til afdelings-/afsnitsledere,
som udpegede personale fra egne afdelinger/afsnit. Endelig blev der taget kontakt til hospitalets
brugerråd med henblik på at få repræsenteret patienternes perspektiv på Udviklingshospital Bornholm. Interviewene i dette spor blev primært gennemført som gruppeinterview – dog med få undtagelser i de tilfælde, hvor enkelte interviewpersoner ikke havde mulighed for at deltage på tidspunktet
for gruppeinterviewene.
I Bilagstabel 1.2 og Bilagstabel 1.3 ses en oversigt over de i alt 68 interviewpersoner26, som deltog
i undersøgelsen.
Bilagstabel 1.2

Interviewpersoner relateret til de enkelte delprojekter, Bornholms Hospital

Delprojekt

Interviewpersoner

1: Fælles og fleksible
ambulatorier

Projektleder*

Uge (2018)
45

Fagpersoner, der har været involveret i delprojektets indsatser:
Forløbskoordinering for multisyge: forløbskoordinator (sygeplejerske), Afdeling
for Medicinske Sygdomme
Telefonkonsultationer: 1 overlæge, Afdeling for Medicinske Sygdomme
Patientansvarlig læge: 1 overlæge, Afdeling for Medicinske Sygdomme
Koordinering af tider: 2 lægesekretærer og sektionsleder for sekretærer

2: Ny visitationsform for
akutte patienter

Projektleder*

45-46

Medlemmer af styregruppe:
Sundhedschef, BRK
Praktiserende læge
Fagpersoner, der har været i kontakt med/involveret i indsatsen:
2 projektsygeplejersker, Akutmodtagelse
2 sygeplejersker fra socialpsykiatrien, BRK
1 overlæge (dækker rådgivende funktion), Afdeling for Medicinske Sygdomme
1 uddannelseslæge fra almen praksis (har brugt rådgivende funktion)

3: Fælles ansvar for
indlæggelse og udskrivelse for ældre patienter mellem hospital,
kommune og almen
praksis

Projektleder*

45-46

Medlemmer af projekt- og styregruppe:
Sundhedschef, BRK
1 praktiserende læge
Fagpersoner der har deltaget i videokonferencer:
2 overlæger, Afdeling for Medicinske Sygdomme
2 sygeplejersker, Afdeling for Medicinske Sygdomme
2 praktiserende læger
2 sygeplejersker, BRK

4: Patientrapporterede
oplysninger – PRO

Projektet er lukket

5: Bedre bestilling og
brug af diagnostik

Projektleder*

6: Bedre overblik for
patienten over, hvad
der skal ske og hvornår

Projektleder**

45

Formand for styregruppe
39-46

Fagpersoner, der har været involveret i/kontakt med indsatsen:
3 overlæger, Afdeling for Medicinske Sygdomme
1 sygeplejerske
Observation af et tavlemøde

7: Kultur, rammer og
kompetencer

26

Projektleder*

45

Formand for styregruppe

Nogle af interviewpersonerne har deltaget i flere interview, og derfor vil en sammentælling på baggrund af tabellerne give et
højere antal interviewpersoner end 68.
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Delprojekt

Interviewpersoner

8: Følg patienternes
præference i den sidste
levetid

2 projektledere*** (projektlederskift i foråret 2018)

Noter:

Uge (2018)
40-45

Fagpersoner, der har været involveret i/kontakt med indsatsen:
2 overlæger, Afdeling for Medicinske Sygdomme
3 sygeplejersker, Afdeling for Medicinske Sygdomme
1 afdelingsleder, Afdeling for Medicinske Sygdomme
Leder af rehabiliteringsenhed, BRK
Leder af sygeplejen, BRK
1 praktiserende læge (skriftlige svar)

* Ansat på Bornholms Hospital
** Ekstern konsulent ansat i Kompetencecenter for Patientoplevelser
*** Ekstern konsulent ansat i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.
BRK: Bornholms Regionskommune.

Kilde:

Evaluering af Udviklingshospital Bornholm, VIVE 2019.

Bilagstabel 1.3

Interviewpersoner, tværgående interview på Bornholms Hospital
Interviewpersoner

Direktion og
programleder

Hospitalsdirektør
Vicedirektør
Programleder

Afdelingsledere

Gruppeinterview 1:

Uge (2018)
37-38

45

Afdelingssygeplejerske for Akutmodtagelsen
Afdelingssygeplejerske for Medicinsk Ambulatorium
Ledende overlæge, Afdeling for Medicinske Sygdomme
Oversygeplejerske, Kirurgisk Afdeling
Ledende fysioterapeut, Fysio- og ergoterapi
Ledende bioanalytiker, Diagnostisk Enhed (prøvetagning og laboratorie)
Kvalitetschef (konst.), Kvalitet- og Uddannelse
Serviceleder, Enhed for Ventet og Velkommen
Gruppeinterview 2:
Oversygeplejerske, Afdeling for Akutmodtagelse, bedøvelse og intensiv behandling
Oversygeplejerske, Afdeling for Medicinske Sygdomme
Afdelingssygeplejerske, Afdeling for Medicinske Sygdomme
Afdelingssygeplejerske, Diagnostisk enhed (prøvetagning og laboratorie)
Afdelingsleder, Diagnostisk enhed
Enkelmandsinterview (manglende mulighed for at deltage i gruppeinterview)
Sektionsleder for sekretærer
Ledende overlæge, Afdeling for Kirurgi (konst.) og Afdeling for Akutmodtagelse, bedøvelse og intensiv behandling
Medarbejdere

Gruppeinterview:

45

Sygeplejerske, Afdeling for Akutmodtagelse, bedøvelse og intensiv behandling (Akutmodtagelsen)
Sygeplejerske, Afdeling for Akutmodtagelse, bedøvelse og intensiv behandling (Intensiv Behandling)
Sygeplejerske, Afdeling for Medicinske Sygdomme (medicinsk ambulatorie)
Sekretær, Afdeling for Medicinske Sygdomme (medicinsk sengeafsnit)
Sygeplejerske, Diagnostisk enhed (røntgen og scanning)
Bioanalytiker, Diagnostisk enhed (prøvetagning og laboratorie)
Fysioterapeut, Fysio- og ergoterapi
Patientrepræsentanter

4 medlemmer af hospitalets brugerråd

45

Øvrige

Specialkonsulent fra Kompetencecenter for Patientoplevelser (udarbejdede den indledende organisationsanalyse ((Region Hovedstaden, 2016a)) har bidraget med løbende
sparring på patientinddragelse og foretaget analyser vedrørende patientoplevelser
knyttet til udvalgte projekter)

41

Kilde:

Evaluering af Udviklingshospital Bornholm, VIVE 2019.

73

Møde i REGIONSRÅD d. 25-06-2019

Punkt nr. 2 - Afsluttende evaluering af Bornholms Udviklingshospital
Bilag 1 - Side -74 af 105
Interviewenes indhold og struktur
Alle interview er gennemført med udgangspunkt i en semi-struktureret interviewguide, hvor interviewpersonerne bliver bedt om at forholde sig til forudbestemte temaer, men med mulighed for at
give åbne og detaljerede svar (Kvale, 1994, s. 129). Interviewene har fulgt en interviewguide, som
er tilpasset den enkelte interviewperson og dennes rolle i Udviklingshospital Bornholm, men med
vægt på at spørge ind til flere af de samme temaer. De temaer, som har indgået i de respektive
interviewguides, fremgår af Bilagstabel 1.4.
Bilagstabel 1.4

Hovedtemaer fra interviewguides, Bornholms Hospital
Hospitalsledelse/programleder

Afdelingsledere/afsnitsledere

Medarbejdere

Oplevet betydning af undtagelse fra takststyring –
ændret ledelsesrum og
handlerum m.m.

X

X

X

Oplevelse og beskrivelse
af udviklings- og implementeringsprocessen –
delprojekterne

X

X

X

Oplevelse og beskrivelse
af udviklings- og implementerings processen –
kulturudviklingsprocessen

X

X

X

Samspillet med andre
samtidige udviklingsprocesser

X

X

X

X

X

Kendskab til Udviklingshospital Bornholm og oplevet betydning for det
daglige arbejde på medarbejderniveau – delprojekterne

X

X

X

X

X

Oplevet udbytte – delprojekter (indsatsniveau)

X

X

X

X

X

X

Oplevet udbytte – hospitalsniveau

X

X

X

X

Kilde:

Patientrepræsentanter

Projektledere

Deltagere i
delprojekter

X

X

X

X

Evaluering af Udviklingshospital Bornholm, VIVE 2019.

Efterbearbejdning og analyse af interview
De fleste interview blev optaget elektronisk og efterfølgende lyttet igennem og sammenfattet i et
udførligt referat. Enkelte interview er ikke blevet optaget, eksempelvis fordi interviewpersonen ikke
ønskede det. I de tilfælde er der taget noter undervejs, og umiddelbart efter interviewet er der skrevet
et fyldigt referat. I et delprojekt var en praktiserende læge ikke interesseret i at stille op til interview,
men ville gerne besvare spørgsmålene skriftligt. Denne skriftlige tilbagemelding har indgået på lige
fod med interviewreferaterne.
Interviewene, som vedrørte delprojekterne (indsatsniveau), blev i første omgang sammenfattet i relation til de enkelte delprojekter under følgende temaer:
▪

Formål og mål

▪

Aktører, som har været inddraget i delprojekterne

▪

Status på hovedaktiviteter

▪

Forhold, der har påvirket fremdrift og resultater.
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Disse sammenfatninger fremgår af Bilag 2 og har dannet baggrund for en analyse foretaget på tværs
af delprojekterne med henblik på at kunne fremhæve tværgående forhold, som har påvirket delprojekternes fremdrift og resultater. Denne analyse har taget udgangspunkt i meningskondensering
(Kvale, 1994, s. 192-194), hvor sammenfatningerne er blevet læst igennem og tematiseret ud fra
interviewpersonernes oplevelse af, hvad der henholdsvis har udfordret eller bidraget positivt til hovedaktiviteternes udvikling og fremdrift. Her opstod tre overordnede temaer: oplevelse af meningsfuldhed og relevans, forpligtelse fra aktører på det udførende niveau og svære rammebetingelser
som fremtrædende forklaringer (se afsnit 5.3).
De tværgående interview (hospitalsniveau) er ligeledes blevet optaget elektronisk og sammenfattet
i referater. Ved disse interview deltog to af denne rapports forfattere, hvoraf den ene styrede interviewet, og den anden skrev referat undervejs i interviewet. Disse referater blev ligeledes læst igennem med henblik på en meningskondensering. I første omgang blev interviewudsagnene sorteret i
forhold til, om de vedrørte de tre styringstiltag: undtagelsen fra takststyring, kulturforandring og projektprogrammet. Inden for hvert af disse styringstiltag blev interviewpersonernes udsagn tematiseret
i forhold til, om de beskrev styringstiltagets måde at påvirke til forandringer, og hvilke forandringer
de bidrog til. Endelig blev der i disse tværgående interview også foretaget en tematisering af interviewudsagn, som vedrørte de mange andre udviklingstiltag, som foregik på hospitalet samtidig med
Udviklingshospital Bornholm, og hvordan de har påvirket til forandringer alene og i samspil hermed.
Der anvendes ikke citater i relation til delprojekterne, da det er vurderingen, at der er tale om en så
lille gruppe personer, at det vil være for let at genkende de interviewpersoner, som har udtalt sig. I
rapporten bruges derfor kun citater med det formål at illustrere en bestemt pointe fra den del af
analysen, som vedrører hospitalsniveauet. Citaterne illustrerer generelle analytiske pointer og repræsenterer ikke en enkelt interviewperson, medmindre dette er angivet i teksten. Der er henvist til
interviewpersonens titel, men ikke til navn eller organisatorisk tilhørsforhold.
Skriftligt materiale vedrørende delprojekterne
Som supplement til de interview, der blev gennemført i relation til delprojekterne, blev der også
indsamlet tilgængeligt skriftligt materiale. VIVE har løbende modtaget opdaterede versioner af delprojekternes projektbeskrivelser, som har bidraget til at følge udviklingen i mål og aktiviteter. VIVE
har også haft adgang til delprojekternes løbende tilbagemeldinger om fremdrift og målopfyldelse til
Udviklingshospital Bornholms styregruppe og Advisory Board, der har suppleret interviewpersonernes beskrivelser af fremdrift og udbytte. Derudover har VIVE i forbindelse med interviewene fået
tilsendt delprojekternes egne evalueringer, eksempelvis af patienters oplevelse af en given indsats
eller en kortlægning af patientgrundlaget for en given indsats. Projektlederne for de enkelte delprojekter har desuden udarbejdet en erfaringsopsamling til slut i projektperioden, som har suppleret
interviewpersonernes vurdering af de udfordringer, der har været i delprojekterne, hvilke forhold der
har bidraget positivt til fremdrift, og hvilken læring man kan tage med fra projektet.
Interview med hospitalsledelse og afdelingsledere på Nordsjællands Hospital
Interviewene på Nordsjællands Hospital blev gennemført i januar 2019. Interview med informanter
havde to formål: For det første skulle interviewene bidrage til en forståelse af den udvikling i hospitalets aktivitet, som blev undersøgt i det komparative registerstudie. For det andet skulle interviewene bidrage med en mere generel forståelse af, hvilken betydning de økonomiske rammer har
for udvikling og forandring på hospitaler.
Deltagere i interview, Nordsjællands Hospital
Nordsjællands Hospital indgik også som sammenligningsgrundlag ved den første delevaluering, og
hospitalet blev derfor kontaktet med henblik på at gennemføre interview med afdelingsledere fra de
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samme afdelinger, som deltog i interview dengang. Ved første delevaluering blev det tilstræbt, at de
afdelinger fra Nordsjællands Hospital, der blev repræsenteret i interviewundersøgelsen, skulle
dække de samme patientgrupper, som behandles på Bornholms Hospital. De to hospitaler er dog
ikke organiseret på samme måde, idet den medicinske og kirurgiske afdeling på Bornholms Hospital
ikke er specialeopdelt. Der blev derfor valgt en medicinsk og kirurgisk afdeling på Nordsjællands
Hospital (henholdsvis Nefrologisk, Endokrinologisk, Kardiologisk, Ortopædkirurgisk Afdeling), der
varetog de samme patientgrupper som de tilsvarende afdelinger på Bornholms Hospital. Anæstesiafdelingen og Akutmodtagelsen er under samme afdelingsledelse på Bornholms Hospital, men organisatorisk adskilt i Nordsjællands Hospital, og der blev her foretaget interview med afdelingsledere
fra begge afdelinger. Derudover deltog afdelingsledelsen fra Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling i interview. Afdelingsledelsen for Billeddiagnostisk Afdeling deltog i interview i forbindelse med første
evaluering, men var forhindret i at deltage ved denne slutevaluering. Endelig deltog hospitalets ene
vicedirektør og økonomichef. I Bilagstabel 1.5 ses en oversigt over interviewpersoner fra Nordsjællands Hospital.
Bilagstabel 1.5

Interviewpersoner, Nordsjællands Hospital

Afdeling

Interviewpersoner

Akutmodtagelsen

Ledende oversygeplejerske

Anæstesiologisk Afdeling

Ledende overlæge

Endokrinologisk og Nefrologisk Afdeling samt Kardiologisk Afdeling

Ledende overlæge og ledende oversygeplejerske

Ortopædkirurgisk Afdeling

Ledende overlæge og ledende oversygeplejerske

Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

Chefjordemoder, ledende oversygeplejerske og ledende overlæge

Hospitalsledelse

Vicedirektør og økonomichef

Kilde:

Evaluering af Udviklingshospital Bornholm, VIVE 2019.

Interviewenes indhold og struktur, Nordsjællands Hospital
Interviewene med afdelingsledere og hospitalsledelse på Nordsjællands Hospital er også gennemført som semi-strukturerede interview, men fulgte en lidt anden interviewguide end den, der blev
fulgt i interview med afdelingslederne fra Bornholms Hospital. Det skyldes, at Nordsjællands Hospital ikke har været undtaget fra aktivitetsstyring og derfor primært er blevet bedt om at forholde sig til
den styringsramme, som de har været underlagt. Følgende temaer indgik i interviewguiden på Nordsjællands Hospital:
▪

Betydningen af at være takststyret for henholdsvis administrative procedurer, planlægning og
arbejdstilrettelæggelse på klinisk niveau og den kvalitet i patientbehandling og -pleje, som kan
leveres i afdelingen/på hospitalet, herunder også betydningen af udmeldingen om at fjerne kravet om årlig produktivitetsstigning.

▪

Andre formelle styringstiltag, som har indflydelse på den måde, hvorpå arbejdet planlægges og
udføres.

▪

Ændringer i afdelingen/på hospitalet, som kan bidrage til at forklare den udvikling i aktivitet, som
undersøges i registerstudiet.

▪

Generel vurdering af undtagelsen fra takststyring og værdibaseret styring som redskaber til at
skabe forandring/forbedring i fx kvalitet, aktivitet, bedre ressourceudnyttelse, patienten i centrum
m.m.
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Efterbearbejdning og analyse af interview, Nordsjællands Hospital
Interviewene på Nordsjællands Hospital er bearbejdet og analyseret på samme måde som de tværgående interview på Bornholms Hospital, dog med fokus på andre temaer. Interviewene er dels
tematiseret i forhold til udsagn, som vedrører udviklingen i aktivitet på hospitalet og de enkelte afdelinger, dels i forhold til udsagn, som vedrører den oplevede betydning af eksisterende styringstiltag. Disse udsagn indgår i rapporten, i det omfang de understøtter de analytiske pointer, som udledes på baggrund af analysen af interview foretaget på Bornholms Hospital.
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Bilag 2

Delprojekternes status og fremdrift

I dette bilag præsenteres de enkelte delprojekter hver for sig. Præsentationen er struktureret under
temaerne: delprojektets mål, aktører inddraget, status på hovedaktiviteter og forhold, der har påvirket fremdrift og resultater. Formålet med beskrivelserne er at give en oversigt over, hvor langt delprojekterne var ved projektperiodens afslutning, hvilke resultater der var opnået, og hvilke udfordringer der har været undervejs.
Beskrivelsen af delprojekterne er baseret på interview foretaget i efteråret 2018 og skriftligt materiale
indsamlet om delprojekterne, herunder projektledernes løbende statusopgørelser over delprojekterne, projektledernes afsluttende erfaringsopsamlinger og dataindsamling samt analyse initieret af
projektgrupperne selv.
Beskrivelserne har været sendt til gennemsyn og kommentering hos projektlederne for de enkelte
delprojekter, afdelingsledere samt programlederen for Udviklingshospital Bornholm. Delprojekt 4
blev lukket undervejs i projektperioden og er derfor ikke beskrevet i det følgende.
Delprojekt 1: Fælles og fleksible ambulatorier
Mål

Projektets formål har været at afprøve, om gruppen af kronikere med mange ambulante besøg oplever, at deres besøg i ambulatorierne bliver mere passende og bedre
tilrettelagt, når hospitalet koordinerer aftaler, så flere ambulatoriebesøg kan klares på
én dag. Det har desuden været et formål at erstatte patienters fremmøde med telefonkonsultationer og arbejde med koordinering på tværs af specialer via ugentlige
tværfaglige konferencer for lægerne i Afdeling for Medicinske Sygdomme.
Mål:

Aktører inddraget

▪

Mål: 10 % reduktion af antal ambulante besøg for de inkluderede patienter

▪

Mål: 15 % øgning i antal telefonkonsultationer for de inkluderede patienter

▪

Kvalitativt mål: Patienterne oplever, at antallet af ambulante besøg er passende

▪

Kvalitativt mål: Patienterne oplever, at deres fremmøde i ambulatoriet er godt tilrettelagt.

Projektledelsen har været varetaget af en ledelseskonsulent i Afdeling for Medicinske
Sygdomme. Projektgruppen har derudover bestået af en overlæge fra Afdeling for
Medicinske Sygdomme, en sygeplejerske fra ambulatorie 1 (blev erstattet af afdelingssygeplejerske fra ambulatorie 1 i forbindelse med barsel), en lægesekretær fra
ambulatorie 1 og en sygeplejerske fra ambulatorie 2.
Særligt sekretærerne har haft en opgave med at koordinere tider, men det har også
krævet inddragelse af det kliniske personale.
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Status på hovedaktiviteter

Der har i projektet været fokus på koordinering af tider for patienter, som har forløb
i flere ambulatorier – herunder også koordinering af tider til blodprøvetagning eller
andre diagnostiske undersøgelser. I sekretærgruppen har der været særligt stort fokus på koordination, når de booker patienters ambulatorietider. Blandt de interviewede sekretærer var der dog også en oplevelse af, at læger og sygeplejersker er mere
opmærksomme på at gøre sekretærerne opmærksomme på, hvis patienten har forløb i andre ambulatorier eller eksplicit har ønsket, at tiderne koordineres.
Der er foretaget interview med fem patienter om deres oplevelse af at have flere tider
på samme dag (interview foretaget af ekstern konsulent fra KOPA). Disse patienter
var overvejende positive over for at samle flere tider på én gang, så de slap for at
tage fri fra arbejde eller bede pårørende om hjælp flere gange. Patienterne efterspurgte til gengæld bedre information om mødetider i indkaldelsesbrevet. Personalet,
som blev interviewet i forbindelse med denne delevaluering, havde dog erfaring med,
at ikke alle patienter foretrak at samle tider, og at det er vigtigt at afklare dette med
patienten, så man ikke lader sine egne personlige forestillinger og præferencer guide
planlægningen af patientens forløb.
Der er frikøbt tid til en forløbskoordinator, som kan hjælpe multisyge patienter
med at overskue og håndtere deres mange besøg på hospitalet. Der blev i interviewene beskrevet konkrete eksempler på patienter, som ikke kunne overskue deres
mange kontrolforløb, og som forløbskoordinatoren havde haft samtaler med og bl.a.
fået afklaret, om de ønskede en samling af tider, i det omfang det kunne lade sig
gøre. Dernæst har forløbskoordinatoren været tovholder på koordineringen, herunder
at fremsætte patientens ønsker for den sekretær, der skulle booke tider, og for den
patientansvarlige læge, som kunne tage stilling til, om nogle kontroltider kunne forskydes i forhold til den sædvanlige kadence inden for de enkelte subspecialer. I forbindelse med budgetplanlægningen for 2019 er det blevet besluttet fortsat at allokere
ressourcer til forløbskoordination for multisyge patienter. Tilbuddet fortsættes derfor
og videreudvikles i 2019.
Patientansvarlige læge (PAL) er blevet inddraget som en del af delprojekt 1,
selvom det egentlig er en ordning, der kører som et udviklingsprojekt uafhængigt af
Udviklingshospital Bornholm. Vurderingen var, at formålet med PAL (tryghed, overblik og sammenhæng) passede godt til delprojektets målsætninger og bl.a. er tænkt
ind som en ressource i beslutningen om, hvornår kontroltider kan flyttes, med henblik
på koordinering med andre kontroltider (se ovenfor). Interviewene tyder på, at nogle
læger, der er udpeget som PAL, ikke har haft yderligere opgaver i relation til denne
rolle, hvor andre har spillet en aktiv rolle enten i dialogen med patienter og pårørende
eller i dialogen med sekretær og forløbskoordinator. Arbejdet med PAL fortsætter efter projektets afslutning.
Der har været fokus på telefonkonsultationer. Her har der været fokus på:
▪

at erstatte fremmøde med telefonskonsultationer i de tilfælde, hvor det har været
relevant

▪

at kode telefonskonsultationer korrekt

▪

at indføre en telefon med synligt nummer som erstatning for hospitalets øvrige telefoner, der viser ’hemmeligt nummer’. Erfaringen var, at en del patienter var tilbøjelige til ikke at besvare opkaldet, når der ringes uden synligt nummer.

Opgørelser over antallet af telefonkonsultationer viser en markant stigning fra marts
2017 til april 2017. Dette hænger formentlig sammen med en anden kodningspraksis
efter indførelse af Sundhedsplatformen. Der ses imidlertid fortsat en stigning på 19 %
i medianen for maj-december 2017 til januar-august 2018. Denne øgning skyldes formentlig ikke kun indsatsen i delprojektet, idet udredningsretten formentlig har betydet, at der har været større tilbøjelighed til at ringe patienter op frem for et fremmøde
for at skabe flere tider til udredningspatienter. Der er desuden sket en udskiftning i
lægestaben, og der ses en tendens til, at de yngre læger i højere grad gør brug af telefonkonsultationer. Det er desuden vurderingen, at brugen af telefonkonsultationer
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Delprojekt 1: Fælles og fleksible ambulatorier
er specialeafhængig. Erfaringen med telefonkonsultationerne er, at det ikke nødvendigvis tager kortere tid, men kan være en fordel for patienterne, som ikke skal møde
op i ambulatoriet.
Der er indført ugentlige tværfaglige konferencer for lægerne i Afdeling for Medicinske Sygdomme. Konferencens gennemføres som en forlængelse af middagskonferencen hver onsdag. Her præsenteres en konkret patientcase, som en af afdelingens
læger gerne vil have sparring på fra kolleger fra andre subspecialer. Der er tilknyttet
en sekretær til den tværfaglige konference, som sørger for at minde lægerne om at
melde cases ind til konferencen, og som hjælper den læge, der præsenterer, med at
tage referat af de drøftelser, der foregår på konferencen. Den tværfaglige konference
betragtes som et tiltag i drift.
Forhold, der har
påvirket fremdrift
og resultater

Det har været en udfordring at få data om udviklingen i koordineringen af ambulatorietider. Der har været et ønske om at blive klogere på, hvilke typer af konsultationer
der koordineres (fx sygeplejekonsultationer og lægekonsultationer eller lægekonsultationer og diagnostiske test), og hvilke patienter der koordineres for. Det har kun været muligt at trække lister over besøg i ambulatoriet for en enkelt dag og manuelt
tælle sammen, hvor mange patienter der har haft flere tider på samme dag. Afdeling
for Medicinske Sygdomme er kommet med et netværk for multisygdomsklinikker på
grund af arbejdet med fælles og fleksible ambulatorier27. I dette netværk arbejder
man på i fællesskab at finde en måde at notere koordinerede tider i Sundhedsplatformen, men dette var ikke afklaret på interviewtidspunktet (november 2018).
Sekretærerne efterspørger en systematik omkring notering af patienters præferencer i forhold til at få koordineret/ikke koordineret deres tider i ambulatoriet.
Det er erfaringen, at nogle patienter ikke ønsker at få koordineret deres tider, og enten ringer til sekretærerne og beder dem flytte runde på de tider, de har fået, eller fortæller det i samtalen med lægen/sygeplejersken. I Sundhedsplatformen er der et felt
(FYI), hvor man kan notere forhold omkring patientens livssituation, men informationen om ønsker til booking risikerer at drukne i anden information. FYI-feltet bruges
dog til mange andre oplysninger, som kommer til at ligge i en lang tekstrække. Patientens ønsker til koordinering kommer nemt til at forsvinde i den samlede tekstmængde.
Eftersom Bornholms Hospital er en lille organisation, og fordi mange ambulatorier varetages af eksterne lægekonsulenter, er det ikke muligt at holde alle ambulatorier
åbne på samme tid. Det vanskeliggør målet om at koordinere tider. Dette anses for
at være en præmis, som kan være svær at løse, men i vagtplanlægningen forsøges
det så vidt muligt at sikre sammenfald i åbne ambulatorier mellem relevante subspecialer. Der har desuden været forsøg med at flytte et lungemedicinsk sygeplejeambulatorie til om lørdagen, hvor der var en lungemediciner til stede, men de seneste sparekrav medførte, at dette blev lavet om igen. En vigtig læring i projektet har været at
have fokus på at koordinere ud fra de muligheder, som hospitalet har, i samspil med
patientens præferencer og en faglig vurdering. Hvis patienten eksempelvis ønsker at
blive set af den samme læge ved næste kontroltid, og det betyder, at ventetiden bliver længere, så afklares det med en speciallæge, om det er forsvarligt.
Der er identificeret en udfordring i relation til den information, som gives til patienterne i indkaldelsesbrevene. Her fremgår mødetid og -sted, men ikke hvilken
sygdom de skal til kontrol for. For multisyge patienter med mange forløb kan det
være forvirrende. Det er et generelt problem i Sundhedsplatformen, som skal afklares
og ændres fra regionalt hold.

27

Inkluderer bl.a. Fælles Medicinsk Ambulatorium på Holbæk Sygehus.
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Delprojekt 2: Ny visitationsform for akutte patienter
Mål

Indsatsens formål var i udgangspunktet at mindske antallet af forebyggelige akutte
indlæggelser, og fokus var på KOL- og diabetespatienter. Indsatsen skulle dels konvertere akutte indlæggelser til subakut ambulant udredning (også en del af delprojekt
1), dels udnytte kommunale pleje- og rehabiliteringstilbud som alternativ til hospitalsindlæggelse.
I udgangspunktet var der opstillet en række kvantitative succeskriterier, fx omkring
50 % reduktion af akutte indlæggelser i dagtiden. Endvidere var der en intention om
at udarbejde lister over særlige risikopatienter, som man skal være særlig opmærksom på, om der findes alternativer til indlæggelse for.
Der er gennemført en række analyser af data for akutte indlæggelser og ambulante
besøg samt indhentning af erfaringer fra læger og plejepersonale. Analyserne er
brugt til at vurdere omfang og potentiale af indlæggelser, der kan forebygges/konverteres, samt til at kvalificere antagelserne bag projektet. Analyserne viste, at datakodningen er for dårlig til at udarbejde de ønskede opgørelser over antallet af indlæggelser relateret til projektets resultatmål. Manuelle gennemgange har samtidig vist, at
antallet af de pågældende indlæggelser langt fra var så højt som først antaget. Ingen
af de gennemførte indsatser har derfor et omfang, hvor det er muligt vurdere, om indsatsen forebygger indlæggelser på et validt grundlag.
Delprojektet har derfor forladt tanken om risikolister og kvantitative mål til fordel for et
kvalitativt fokus på at forbedre eksisterende arbejdsgange og forløb for udvalgte patientgrupper. Endvidere indgår det som et vigtigt fokus, at nye rutiner og
justering af arbejdsgange m.m. opleves som relevante forbedringer af fagpersoner og patienter, så de kan videreføres på permanent basis efter afslutning af
projektperioden.

Aktører inddraget

Der er udsendt information om hotlinen ”Rådgivende visitationsansvarlig overlæge” til
de praktiserende læger og medarbejdere i akutmodtagelsen.
Tovholder for KBU-læger og KBU-læger, som deltager i nyt tilbud: introduktionsdag til
det kommunale sundhedsområde og socialpsykiatrien.
Medarbejdere fra akutmodtagelsen, socialpsykiatrien og selvskadende patienter er
involveret i indsatsen for psykiatriske patienter i akutmodtagelsen.
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Status på hovedaktiviteter

Der er oprettet en visiterende/rådgivende funktion, hvor praktiserende læger i tidsrummet kl. 13.30-14.00 kan ringe til visitationsansvarlig overlæge for at konferere om
patienter, der er indlæggelsestruede. I dagtiden har forvagten i akutmodtagelsen
samme mulighed for at kontakte rådgivende visitationsansvarlig overlæge, hvis patienten allerede er ankommet til akutmodtagelsen, og det vurderes muligt at anvende
kommunale tilbud/en subakut ambulant tid som alternativ til en indlæggelse. Aften og
nat konfererer forvagten på hospitalet med den medicinske bagvagt om muligheden
for bestille subakutte tider som alternativ til indlæggelse. Ordningen vurderes vel implementeret, og implementering/drift påvirker ikke den daglige drift ressourcemæssigt. Ordningen bruges i det omfang, det er relevant, og der er 2-3 henvendelser om
ugen. De praksislæger, der har gjort brug af ordningen, udtrykker stor tilfredshed
med udbyttet, og ordningen ses også som et af de elementer, der understøtter, at
indlæggelser konverteres til akutte ambulante tider. På den baggrund er det besluttet,
at ordningen videreføres i drift.
Der er udviklet et introduktionsforløb, hvor KBU-læger fra hospital og praksis skal
modtage undervisning og en guidet tur i de kommunale/misbrugs- og psykiatriske tilbud på Bornholm. Indtil videre har der været tre hold KBU-læger afsted, og evalueringerne viser, at der er stor tilfredshed med udbyttet af dagen. Med afsæt i de gennemførte arrangementer er programmet justeret, så der er mere fokus på socialpsykiatrien og misbrugsbehandlingen i kommunalt regi. Med afsæt i de positive erfaringer er
det aftalt, at introforløbet fortsætter som et fast element i KBU-introduktionen.
Der er igangsat et udviklingsprojekt for at forbedre forløbene for psykiatriske patienter i akutmodtagelsen og udnævnt to faste ressourcepersoner for afdelingens arbejde med denne patientgruppe. Fokus er dels på akutmodtagelsens generelle kompetencer og rutiner, dels på særlige grupper. Første patientgruppe, som der er særligt fokus på, er selvskadende patienter, men der er en forventning om, at resultater
og justeringer kan anvendes som afsæt for yderligere grupper – fx demente, misbrugere og udadreagerende patienter. De selvskadende patienter er valgt, fordi gruppen
har relativt mange og gentagne henvendelser til akutmodtagelsen, samtidig med at
der vurderes at være et stort potentiale for at forbedre deres forløb på den til tider
pressede akutmodtagelse. Indsatsen er startet med at kortlægge forløb og forbedringsmuligheder for gruppen af selvskadende patienter. Det er sket med afsæt i interview med personale, patienter og personale fra den kommunale socialpsykiatri, samt
studiebesøg på psykiatriske skadestuer i København. Arbejdet har resulteret i nedenstående justeringer, der vurderes at være velfungerende og til gavn for de selvskadende patienter:
▪

To sygeplejersker har været på studiebesøg på Psykiatrisk Center Bornholm,
psykiatrien og misbrugsteamet.

▪

Der er implementeret en ny rutine, så Psykiatrisk Center Bornholm og socialpsykiatrien henvender sig direkte til akutmodtagelsen, når selvskadende patienter fx
har behov for fx at blive syet. Dette giver mulighed for at aftale et tidspunkt, hvor
patienten kommer over og for det meste kan komme til direkte og uden at skulle
vente med de øvrige patienter.

▪

Det er ikke kun blandt sygeplejersker, at man har arbejdet målrettet med denne
patientgruppe. Lægerne har bl.a. også drøftet suturering eller stapling af sår ud
fra, hvad er bedst for patienten, og hvad ønsker patienten. Det er aftalt, at personale fra Psykiatrisk Center Bornholm underviser personalet i akutmodtagelsen i
deeskalering og konflikthåndtering, samt at konflikthåndtering indgår som en del
af afdelingens årshjul.

▪

Der planlægges oplæg fra psykisk syge patienter til personalet i akutmodtagelsen.

▪

Der er planlagt åbent hus for socialpsykiatrien, psykiatrisk center og misbrugsteamet, hvor de har mulighed for at se rammerne og arbejdet i akutmodtagelsen på
Bornholm.

Erfaringer fra arbejdet med kateterpatienter: Ved starten af delprojektet var der en
antagelse om, at mange kateterpatienter indlægges unødigt på grund af stop i kateter
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Delprojekt 2: Ny visitationsform for akutte patienter
o.l. Det har efterfølgende vist sig meget vanskeligt at identificere antallet af disse patienter, da de kan ’gemme’ sig under flere forskellige diagnoser. Der er gennemført
manuelle optællinger over de diagnoser, hvor man formoder, at kateterpatienterne
findes, men det har ikke været muligt at vurdere det præcise antal årlige indlæggelser med afsæt i disse.
Delprojektets sidste fokusområde er konvertering af akutte indlæggelser til subakut tid hos en speciallæge i ambulatoriet inden for 1-2 dage. Ansvaret for denne
vurdering ligger hos den visiterende overlæge i Akutmodtagelsen. Manuelle optællinger viser, at det gennemsnitligt er to patienter pr. dag, som henvises fra akutmodtagelsen til ambulatoriet. De fleste patienter falder inden for det medicinske speciale,
og derfor har en intern medicinsk overlæge dagligt afsat akuttider i tidsrummet kl.
13.30-15.00. Patienter fra andre specialer bookes på ad hoc basis. Uden for projektet
er der udarbejdet en ny arbejdsgang for patienter med dyb venetrombose, således at
disse henvises til en ambulant tid frem for at blive indlagt. Med det afsæt er projektgruppen i gang med at undersøge, om der er andre patientgrupper – fx patienter med
galde- og nyresten, hvor der kan etableres lignende rutiner.
Forhold, der har
påvirket fremdrift
og resultater

Oprettelsen af ny akutmodtagelse og implementering af Sundhedsplatformen
udkonkurrerede til dels arbejdet med nye visitationsformer i første halvdel af
projektperioden. Det har taget lang tid at kvalificere de antagelser og succeskriterier,
delprojektet var bundet op på. Analyserne har endvidere vist, at de overordnede antagelser ikke holdt stik eller ikke var mulige at belyse og dokumentere med afsæt i tilgængelige data. Løbende udskiftninger i indsatsens projekt- og styregruppe har også
gjort det vanskeligt at fastholde kontinuitet og fremdrift i arbejdet. Projektet har derfor
stået stille i længere perioder.
Med afsæt ovenstående forhold fremstår det som en generel vurdering, at projektet
kunne være kommet hurtigere i gang, hvis det i højere grad tog afsæt i den viden og
de problemstillinger, der i forvejen arbejdes med i relation til samarbejdet omkring
indlæggelse og udskrivning. Flere involverede efterlyser også en mere entydig ledelsesmæssig forankring, hvor fx projektets styregruppe i højere grad var forankret
i afdelingsledelsen for Akutmodtagelsen og relevante ambulatorier. Dette har været
tilfældet siden foråret 2018, hvor den ledende overlæge fra Akutmodtagelsen har været styregruppeformand, mens indsatsens projektleder har en baggrund som afdelingssygeplejerske. Begge dele forbindes positivt med fornyet fremdrift og resultater.
I starten af projektperioden var det ikke muligt at forankre et ejerskab til delprojektet hos relevante hospitalslæger. Det skyldes – ifølge informanterne – bl.a., at Udviklingshospitalets delprojekter kæmper om at involvere de samme læger og nøglepersoner, fordi der er for få at vælge imellem. I sidste halvdel af projektet er det lykkes at skabe en fast forankring, hvilket har haft positiv betydning for fremdrift og resultater.
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Delprojekt 3: Fælles ansvar for indlæggelse og udskrivelse for ældre medicinske patienter mellem
hospital, kommune og almenpraksis
Mål

Indsatsens overordnede mål var at styrke koordination og sammenhæng i patientforløbet for 65+-årige patienter ved indlæggelse og udskrivelse. Endemålene var, at antallet af indlæggelser for patientgruppen skulle reduceres med 10 %, samt at inkluderede patienter og deres pårørende oplever en tryg indlæggelses-/udskrivelsesproces
og velkoordinerede overgange mellem egen bolig og hospital.
Under opstarten af indsatsen blev det besluttet, at midlet til at realisere de overordnede målsætninger var udvikling af et koncept for korte, fokuserede og tværsektorielle videokonferencer, hvor hospital, egen læge, hjemmepleje og patient/pårørende
kunne lægge en fælles plan for overlevering og det videre forløb. Delmål for videokonferencernes udvikling og implementering knyttede sig til, at:
▪

konceptet skulle udvikles, så pårørende/patienter har mulighed for at deltage

▪

det skulle dokumenteres, hvilke typer af patientforløb der egner sig bedst til at afholde videokonferencer

▪

der efter fuld implementering afholdes minimum 5 konferencer om ugen.

Indsatsens overordnede mål er ikke ændret i løbet af projektperioden, men i takt
med, at indsatsen har vist sig vanskelig at implementere, er der lavet en række justeringer. De vigtigste knytter sig til at:

Aktører inddraget

▪

videokonferencer ved indlæggelse ikke blev igangsat, fordi det ikke var muligt at
få logistikken omkring deres afholdelse til at gå op på tværs af de involverede aktører

▪

alderskriteriet på 65+-år er frafaldet, dels fordi de involverede fagpersoner ikke
fandt det relevant at afgrænse på alder frem for kompleksitet, dels for at få flere
patienter inkluderet.

Afdelingsledelser, læger og plejepersonale på medicinsk afdeling samt 9 af øens 27
praktiserende læger har tilmeldt sig ordningen, og to kommunale koordinatorer fra
hjemmesygeplejen har fungeret som tovholdere for kommunen i forbindelse med
konferencer.
Der har deltaget en patient i én af de 33 afholdte konferencer, mens tre konferencer
har haft deltagelse af pårørende.
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Indsatsen for at udvikle og implementere et koncept for videokonferencer krævede
relativt meget forberedelse. Det skyldes, at konferencerne introducerer ny teknologi, en række nye rutiner og en logistisk udfordring relateret til timing og koordinering
på tværs af aktører, når den enkelte konference skal gennemføres. Første halvdel af
projektperioden gik derfor med at:
▪

informere om indsatsen og indgå aftaler omkring logistik med kommune og praksislæger samt honorering af praksislæger

▪

designe, afprøve og beskrive arbejdsgange for videokonference

▪

udlevere, installere og teste videoudstyr i almen praksis og på hospitalsafdelinger

▪

informere om indsatsen på hospitalets sengeafdelinger og igangsætte procedurer
for opsporing/aftaler for relevante patienter

▪

udvikle rammer for dokumentation af afholdte konferencer og oplevet udbytte.

Ved midtvejsevalueringen fremgik det samtidig, at delprojektet var udfordret af arbejdet med ny akutmodtagelse og introduktionen af Sundhedsplatformen og en
oplevelse af manglende relevans hos de involverede fagpersoner (især hospitalslæger). Kompleksiteten af projektet samt udfordringerne for implementering var også
afspejlet i, at det kun var lykkes at afholde i alt seks konferencer, selvom delprojektets projektgruppe havde gjort en stor indsats for at understøtte opsporing af patienter.
Med afsæt i den manglende fremdrift blev det ved midtvejsevalueringen drøftet, om
delprojektet skulle stoppes eller ændres. Beslutningen blev, at projektet skulle fortsætte, og der blev opstillet et mål om at om gennemføre 100 videokonferencer inden
afslutningen af projektet. Samtidig blev det besluttet at sætte ekstra fokus på at implementere strukturerede rutiner for opsporing af patienter til konferencerne samt involvere hospitalslæger i delprojektet. Det fremgik ved slutevalueringen, at indsatsen i
anden halvdel af projektperioden har medvirket til følgende:
▪

Der er etableret faste rutiner, som sikrer, at alle indlagte patienter dagligt vurderes i forhold til relevansen af en videokonference. Konkret screener en sekretær
dagligt patienterne for, om de er tilmeldt en af de 9 deltagende praksislæger, og
om de modtager hjemmesygepleje. Rutinen har medvirket til, at 235 patienter er
identificeret som mulige kandidater, mens der har været afholdt konference for 27
af disse

▪

De mulige patienter noteres i Sundhedsplatformen, hvorefter afdelingens læger
på tavlemødet (delprojekt 6) og i forbindelse med stuegang skal tage stilling til,
om en videokonference er relevant – og hvis ikke, det er tilfældet, skal årsagen
angives.

▪

Arbejdsgangene omkring afholdelse af konference er implementeret og kendte
blandt interviewdeltagerne. Det fremgår videre, at teknikken opleves velfungerende.

▪

Der i perioden 1. januar til 1. oktober 2018 er afholdt 27 konferencer, hvilket bringer det samlede antal i løbet af projektperioden op på 33.

▪

Alle interviewede fagpersoner giver eksempler på konferencer, der har været relevante og givet et godt udbytte for primærsektor og borger/pårørende.

▪

Cirka halvdelen af interviewpersonerne finder det relevant at beholde muligheden
for videokonference, såfremt de forbeholdes de mest komplekse patienter, og såfremt alle praktiserende læger fremadrettet bliver tilmeldt ordningen.

Det fremgår dog også, at de deltagende fagpersoner oplever, at ca. to tredjedele
af de afholdte konferencer ikke er relevante, fordi de indmeldte patienter ikke har
haft en kompleksitet, som gør, at konferencen er påkrævet. Oplevelsen forklares
med, at det har været svært at finde relevante patienter, hvilket i kombination med de
opstillede aktivitetskrav og et stort pres fra ledelsen betyder, at hospitalslægerne er
endt med at inkludere patienter af hensyn til projektet frem for med afsæt i konkrete
problemstillinger, der skulle løses i relation til patientens videre forløb. Svarene på de
spørgeskemaer om oplevet udbytte, der løbende er indsamlet fra de fagpersoner, på-
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rørende og patienter, der har deltaget i videokonferencerne (Videokonferencer Bornholms Hospital – analyse af evalueringer 21.09.2018, internt dokument) afspejler
også, at denne oplevelse er udbredt, da over to tredjedele af respondenterne svarer,
at de kun i begrænset eller i nogen grad har fået a) vigtige oplysninger, der ikke
kunne tilgås andre steder, og b) er blevet mere afklarede omkring patientens videre
forløb end inden konferencen.
En generel anbefaling fra interviewpersonerne er derfor, at videokonferencen bør
være forbeholdt en mindre gruppe af særligt komplekse patientforløb. Vurderingen er
også, at behovet langt fra er så stort, som det blev vurderet ved indsatsens start. Ved
fuld implementering, hvor alle praksislæger er tilmeldt indsatsen, vurderes det, at der
vil være behov for ca. to konferencer om ugen. Hospitalspersonalet ser det samtidig
som en betingelse for at kunne fortsætte indsatsen, at alle praksislæger fremadrettet
er tilmeldt ordningen. Argumentet er, at volumen bliver for lille til, at indsatsen kan betale sig, hvis det fortsat kun er 9 praksislæger, der deltager. De fleste praksislæger
og de kommunale informanter deler hospitalspersonalets anbefaling. Praksislægerne
vurderer dog også, at det ikke er realistisk at få flere af deres kolleger med fremadrettet – dels på grund af et stigende arbejdspres og det forestående arbejde med akkreditering, dels fordi udbyttet generelt ikke vurderes at stå mål med de ressourcer, som
konferencerne kræver.
Et sidste opmærksomhedspunkt handler om, at det har vist sig svært at kombinere
målsætningerne om faglig koordinering med ønsket om aktiv inddragelse/deltagelse
af patienter og pårørende. Som årsager angives for det første, at flertallet af de relevante patienter er ældre og svækkede, hvilket betyder, at de takker nej til tilbuddet
om at deltage i en konference, samtidig med at de har svært ved at formulere deres
ønsker og forventninger til indhold og udbytte. For det andet vurderes det, at rammen
– hvor der er afsat 15 minutter pr. konference – gør det vanskeligt at nå både den
faglige koordination og involvering af pårørende og patienter. Erfaringen fra de fire
konferencer, der har været afholdt med patienter og pårørende, er, at konferencen
kommer til at handle om en afstemning af forventninger og om at skabe tryghed i forhold til de aftaler, der indgås for det videre forløb. Udbyttet af disse konferencer vurderes at være godt for deltagende patienter/pårørende, hvilket er i overensstemmelse med de fire spørgeskemabesvarelser, der er indhentet fra pårørende og den
deltagende patient. Til gengæld stiller især de deltagende læger spørgsmål til, hvorvidt deres deltagelse ved denne type af konferencer er relevant.
Ved en eventuel videreførelse af konceptet for videokonferencer fremstår det som et
generelt ønske, at koncepterne gøres mere fleksible, således at form og deltagere i
højere grad tilpasses formålet med den enkelte konference, frem for at der skal være
et identisk setup for alle konferencer.
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Forhold, der har
påvirket fremdrift
og resultater

Den generelle vurdering ved både ved midtvejs- og slutevalueringen var, at projektet
kunne have være kommet hurtigere i gang, hvis det i højere grad tog afsæt i den viden og de problemstillinger, der i forvejen arbejdes med i relation til samarbejdet omkring indlæggelse og udskrivning. En målrettet indsats for at implementere og overholde de procedurer og retningslinjer, der er aftalt i Region Hovedstadens kommunikationsaftale for indlæggelse og udskrivning, fremhæves fortsat som et eksempel på
et sådant indsatsområde.
Det er en generel oplevelse, at delprojektet har været topstyret, og manglende
lydhørhed over for at reagere på de vanskeligheder, der har været for at implementere indsatsen, er også udbredt. Beslutningen om at fortsætte indsatsen i anden halvdel af projektperioden og det store fokus på aktivitet i form af afholdte konferencer
fremstår som et konkret eksempel, der har øget denne opfattelse af projektet.
Interviewdeltagernes anbefaling er derfor, at fremadrettede tiltag i højere grad involverer det kliniske personale og den kliniske ledelse, når de skal defineres. Endvidere
opfordres til, at der i langt højere grad er mulighed for at afprøve antagelserne bag de
indsatser, der arbejdes med, og justere indsatsen i takt med, at man bliver klogere.

Delprojekt 5: Bedre bestilling og brug af diagnostik
Mål

I udgangspunktet var der opstillet en række kvantitative succeskriterier relateret til at:
a. øge antallet af efterbestillinger af blodprøver/mindske antallet af unødvendige
blodprøver og stik i patienterne
b. øge andelen af henvisninger til CT-, MR- og UL-scanninger med en koncis anamnese med 40 %
c. halvere andelen af patienter, der venter mere end 20 minutter på at få taget en
blodprøve.
Det første år af projektet blev der gennemført et omfattende analysearbejde for at
kvalificere antagelserne bag projektets delindsatser og succeskriterier og forberede
de konkrete tiltag, der efterfølgende er arbejdet med. Analyserne var med til at demontere begrundelsen for dele af indsatsen, mens andre elementer blev kvalificeret.
Analyserne, dialogen i projektgruppen og det løbende arbejde med forbedringer har
endvidere identificeret en række nye forbedringsmuligheder, som løbende er omsat
til nye indsatser med tilhørende mål. I takt med at indsatsen har udviklet sig, har målsætningerne flyttet sig fra de opstillede kvantitative succeskriterier til et mere nuanceret fokus på kvalitative forbedringer og justering af arbejdsgange samt information til
og undervisning af relevant personale.

Aktører inddraget

En stor del af analyse- og udviklingsarbejdet har primært involveret projekt- og styregruppe. Formidlingen af resultater og arbejdet med de konkrete indsatser, der efterfølgende er sat i gang, har involveret en bred kreds af ansatte i afdelingen, det personale, der bestiller ydelser i afdelingen, samt de praksislæger og øvrigt personale, der
fx er blevet undervist i ’den gode henvisning’.
Det seneste år er der også involveret patienter og kommunalt personale i arbejdet
med a) at forbedre venteområder og information omkring ventetider m.m. og b) kommunalt personale/praksislæger i at undersøge muligheder for mobil prøvetagning på
øens plejecentre.
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Reduktion i antal unødige stik og øget brug af efterbestillinger: Med afsæt i analysearbejdet er der oprettet et mobilnummer til en bioanalytiker, som lægerne kan
ringe til, når de har brug for efterbestillinger. Endvidere er der arbejdet med en systematisk og tilbagevendende information omkring muligheden for at efterbestille prøver
med afsæt i det blod, der allerede er tappet, frem for at bestille nye prøver. Analysen
viste, at potentialet for at øge antallet af efterbestillinger er lille. Det høje efterbestillingsniveau skyldes i høj grad en særlig praksis på Bornholms Hospital, hvor der tages ekstra prøvemateriale i akutmodtagelsen. Analysen viste, at denne praksis sparer patienterne for ca. 300 stik om året, og at der frigøres ca. 37 timers arbejdstid pr.
år for afdelingens bioanalytikere. Løsningen er velimplementereret, og informationsindsatsen fortsætter som del af den daglige drift.
Gode henvisninger til billeddiagnostik: Med afsæt i audit og drøftelser i projektgruppen er der udarbejdet et nyt undervisningsmateriale i ’den gode henvisning’, som
anvendes til undervisning af KBU-læger og praktiserende læger. Undervisningsmaterialet, der består af en video og en folder, blev udviklet i et samarbejde mellem læger
fra hospital, almen praksis og røntgenafdelingen. Deltager-evalueringer viser stor tilfredshed med undervisningen, og årlige journalaudits viser, at andelen af koncise
henvisninger er forbedret med 44 %, og at resultatet holder over tid. Succeskriteriet
for indsatsen er hermed opfyldt. Undervisningsmaterialet er gjort frit tilgængeligt
(kortlink.dk/v47r).
Forbedre patienternes møde med diagnostisk enhed: Med afsæt i oplevede
uhensigtsmæssigheder italesat af enhedens patienter ses følgende:
▪

Det er dokumenteret, at de blodprøver, hospitalet tager, ikke overlapper unødigt
med de prøver, der tidligere er bestilt af praktiserende læger, og er sat ind med
løbende information om dette til de ventende patienter.

▪

For at mindske patienternes ventetid er det kortlagt, hvilke dage og tider der typisk er spidsbelastning. Der informeres skriftligt om dette, ligesom personalet løbende er opmærksomme på at informere patienterne om mulighederne for at
styre uden om spidsbelastningerne. Ventetiden er monitoreret igennem hele projektperioden, og det fremgår, at projektet har ikke har kunnet indfri målet om at
halvere andelen af patienter, der venter mere end 20 minutter på at få taget blodprøve. Årsagerne er bl.a., at antallet af henvisninger alene i perioden 2017-2018
er steget med 19 %, uden at andelen af personale er øget.

▪

For at tydeliggøre, hvorfor patienterne ikke altid får taget prøver i den rækkefølge,
de kommer, er der oprettet en elektronisk informationstavle i venteområdet, der
bl.a. viser antallet af ventende patienter i akutsporet. Personalet er også opmærksomme på løbende at informere om dette.

▪

Venteområdet til røntgenundersøgelser er blevet renoveret med enkelte nye
møbler samt rumdelere og forbedret skiltning. Patienternes perspektiver er undersøgt via interview og observationer, hvoraf det bl.a. fremgik, at de efterlyste
klarere skiltning, bedre mulighed for privatliv og bedre lyddæmpning for at beskytte personfølsomme oplysninger fra at kunne høres af andre patienter.

▪

Der er også lavet en undersøgelse af mulighederne for at forbedre venteområdet
til CT-scanning, men grundet fysiske udfordringer og en planlagt flytning af CTscanneren er det besluttet ikke at gå videre med denne indsats, før de nye rammer er på plads. Patienternes perspektiver er undersøgt gennem en stor interviewundersøgelse.

▪

Det er undersøgt, om det er muligt at indføre elektronisk selvbookning af tider efter indførelsen af Sundhedsportalen. Dette er kun muligt for de ca. 30 % af ambulatoriets brugere, der har åbent behandlingsforløb på hospitalet. Da der ikke er
fundet andre tekniske løsninger, som var realistiske at gennemføre inden for rammerne af delprojektet, blev indsatsen derfor skrinlagt ved udgangen af 2017.

Arbejdsgangsanalyse i blodprøvetagningen: Da der er et stort og stigende arbejdspres i blodprøvetagningen, er der gennemført en intern arbejdsgangsanalyse
for at kortlægge muligheder for forbedringer og effektivisering. Analysen afdækkede
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en række mulige forbedringer, men det har efterfølgende vist sig vanskeligt at omsætte disse til ny praksis. Årsagerne er dels, at rutinerne i blodprøvetagningen er meget fast forankrede, samtidig med at der er et stort arbejdspres, dels at en række af
forbedringsmulighederne knytter an til ændringer, der skal implementeres bredt på de
afdelinger/læger, som bestiller prøver hos diagnostisk enhed.
Pilotprojekt omkring mobil blodprøvetagning: I foråret 2018 er der gennemført et
pilotprojekt, hvor bioanalytikere fra Diagnostisk Enhed tager blodprøver i alle plejecentre på Bornholm. Formålet med projektet var at udvikle en business case for en
permanent ordning. Baggrunden er et ønske om at ligestille praktiserende læger og
patienter på plejecentre uden for Rønne med resten af Region Hovedstaden. Projektet varede 4 måneder, og med afsæt i resultaterne fra en kvantitativ og kvalitativ evaluering er det indstillet, at ordningen gøres permanent. Beslutning omkring dette –
herunder hvordan ordningen skal finansieres – er fortsat i proces ved tidspunktet for
dataindsamlingen.
Ultralydsvejledt venflon/PVK-anlæggelse: En del patienter, der fx er i kræftbehandling, er svære at anlægge venflon på, hvilket betyder, at de ofte må stikkes flere
gange. Det giver et stort ubehag og risiko for subcutan ophobning af væske, når anlægning af venflon mislykkes. Problemstillingen indebærer desuden, at man ofte må
tilkalde hjælp fra anæstesiologien, når anlæggelsen mislykkes. Delprojektet har derfor afprøvet en ordning, hvor afdelingens radiografer er lært op i at bruge en lille mobil ultralydsscanner til at guide anlæggelsen. Effekten af tiltaget er vurderet ved at
monitorere antallet af gange, hvor personale fra anæstesiologien tilkaldes. Tidligere
var der ca. 6 tilkald om måneden, og siden den første indkøring af ultralyd har der
været ganske få tilkald. Indsatsen videreføres derfor i daglig drift.
Forhold, der har
påvirket fremdrift
og resultater

Konkrete tiltag i forbindelse med projektet har været længe om at komme i gang,
fordi det har taget tid og krævet ressourcer at kvalificere de antagelser, der lå
bag de udarbejdede projektbeskrivelser, indsatser og målsætninger.
Investeringen i grundige analyser har imidlertid vist sig at være en væsentlig
kilde til fremdrift i de efterfølgende faser af projektet. Dels har de involverede parter
oplevet, at indsatserne er planlagt på baggrund af et kvalificeret vidensgrundlag, dels
har de direkte berørte fagpersoner oplevet en høj grad af medindflydelse på de indsatser, der er igangsat.
Deltagerne i projektets styregruppe oplever, at de har haft de rette kompetencer til at
løfte projektet. Samtidig har der været personkontinuitet og et stabilt fremmøde i projekt- og styregruppe. Disse forhold fremhæves som en væsentlig driver for fremdrift
og resultater.
Diagnostisk Enhed fungerer i høj grad som en støttefunktion for hospitalsafdelinger,
og mange af de forbedringer, der er arbejdet med i indsatsen, har kunnet indføres internt i enheden eller har karakter af ændrede procedurer/undervisning og informationsindsatser. De gennemførte forbedringer i samarbejdet med hospitalsafdelinger og
praktiserende læger har i højere grad handlet om at forbedre eksisterende arbejdsgange end om at introducere nye opgaver.
Det fremhæves også som understøttende elementer, at der er rigtig gode og systematiske data for enhedens ydelser, samt at enheden i mindre omfang end de kliniske
afdelinger er påvirket af arbejdet med Sundhedsplatformen.
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Mål

Det overordnede formål har været at planlægge stuegang og derved forbedre kvaliteten heraf. Konkret er der indført tværfaglige tavlemøder, der er et medarbejdermøde,
hvor læger og sygeplejersker i fællesskab fordeler patienter den pågældende dag.
Tavlemødet foregår på et fast tidspunkt hver morgen (kl. 9) og varer maksimalt 15 minutter. Sygeplejerskerne gennemgår kort de indlagte patienter, som prioriteres i forhold til, hvornår stuegang skal finde sted, og hvilke læger der skal foretage stuegangen. Patienter med høje EWS28-scorer prioriteres højt, og det samme gælder patienter, som skal udskrives i løbet af formiddagen. Projektet startede med at blive gennemført på det ene sengeafsnit: SA2, og tavlemøder er siden taget i brug i hospitalets andet sengeafsnit: SA1 og akutmodtagelsen.
Mål:

Aktører inddraget

28

▪

At læger og sygeplejersker får fælles overblik over stuegang ved møde kl. 9. hver
morgen, eventuelt ved brug af tavle.

▪

At 90 % af patienterne kender tidspunktet for deres egen stuegang, og at denne
foregår planlagt i et separat rum med mulighed for deltagelse af pårørende. Dette
mål blev sidenhen reduceret til, at 60 % af patienterne på SA2 kender tidspunktet
for deres egen konsultationsstuegang/lægesamtale.

▪

At der for 90 % af patienterne er en dokumenteret forløbsplan inkl. forventet tidspunkt for udskrivelse 48 timer efter indlæggelsen. Dette mål er sidenhen reduceret til, at 60 % af patienterne på SA2 inden for 48 timer har en forventet forløbsplan inkl. forventet tidspunkt for udskrivelse.

▪

At den gennemsnitlige indlæggelsestid fastholdes eller reduceres.

Projektgruppen har bestået af en afdelingssygeplejerske, en sygeplejerske, en overlæge og projektlederen. En patientrepræsentant er inddraget ad hoc. Projektgruppen
er løbende blevet udvidet, i takt med at projektet er igangsat på hospitalets andre afdelinger.

EWS: Early Warning Score dækker over en række vitale tegn på sygdomstilstanden hos en patient. EWS-scoren udgør en
samlet score baseret på patientens temperatur, blodtryk, puls, respirationsfrekvens og iltmætning i blodet.
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Status på hovedaktiviteter

Det var oprindelig planlagt, at tavlemøderne skulle implementeres i det daværende
sengeafsnit F1, men på grund af manglende lægefaglig motivation til at gennemføre
tavlemøderne her blev det besluttet at flytte delprojektet til det nyetablerede sengeafsnit SA2. Fra efteråret 2017 har tavlemøder på sengeafsnit SA2 været en fast procedure i drift. Der har været behov for en indkøringsperiode, hvor sygeplejerskerne
skulle lære at fremlægge de indlagte patienter på en kort og præcis måde, og afdelingssygeplejersken og den overlæge, som engagerede sig i projektet, har i starten
med deltaget ved alle tavlemøder og sikret sig, at start- og sluttidspunkter blev overholdt.
Det andet sengeafsnit, SA1, er også begyndt at arbejde med tavlemøder. De to sengeafsnit organiserer tavlemøder lidt forskelligt; bl.a. bruger SA2 Epic-tavler til overblik, hvor SA1 arbejder med en mere manuel løsning på papir.
Der er i tilknytning til delprojekt 3 lavet aftale om, at tavlemøder også bruges til at
identificere relevante patienter til de tværfaglige videokonferencer.
Analyse af registerdata viser et samlet fald i indlæggelsestid på hele hospitalet, men
det kan ikke afgøres, om det har relation til dette delprojekt.
Interviewene viser, at projektlederen og de involverede læger og sygeplejersker primært er optaget af tavlemødernes udbytte i form af bedre planlægning og prioritering
af stuegangen, så patienterne ses i den mest hensigtsmæssige rækkefølge (fx først
de mest syge patienter og de patienter, der skal udskrives). Interviewpersonernes
(fra SA2) vurdering er, at det er det vigtigste positive udbytte af tavlemøderne.
En overlæge på SA2 gennemfører desuden planlagte konsultationsstuegange for
udvalgte patienter, hvor der er afsat omkring 20 minutter til samtalen, hvor lægen har
sat sig grundigt ind i lægens journal, og hvor patienter og pårørende kan forberede
spørgsmål. Der deltager også en sygeplejerske til den planlagte konsultationsstuegang. Konsultationsstuegang har været afprøvet af en enkelt overlæge på SA2, men
er ikke implementeret som en fast rutine i afdelingen eller på hospitalet. Der er hængt
patienttavler op ved siden af hver seng i SA1 og SA2, hvor personalet kan skrive tidspunkt for en eventuel konsultationsstuegang. Der fremgår ingen opgørelser over,
hvorvidt dette sker, og hvorvidt patienter og pårørende kender tidspunktet for denne
stuegang.
Der blev gennemført to konsultationsstuegange i gennemsnit pr. uge. Der er ikke foretaget særskilt opfølgning på disse. Det konkluderes dog i delprojektets statusopgørelse fra september 2018 (Delprojektets statusopgørelse fra september 2018, internt
dokument), at delmål 3 (at der for 60 % af patienterne på SA2 inden for 48 timer er
en forventet forløbsplan, inkl. forventet tidspunkt for udskrivelse) ikke er nået.
Derudover har en anden overlæge på eget initiativ udarbejdet en tjekliste for stuegang, der indeholder et minimum af temaer, som skal afdækkes. Denne tjekliste var
under udarbejdelse på tidspunktet for dataindsamlingen til denne evaluering (efteråret 2018).
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Forhold, der har
påvirket fremdrift
og resultater

Der har derfor været behov for at skabe et ejerskab til delprojektet ved tavlemøder i
de berørte afsnit. Det afspejlede sig bl.a. i beslutningen om at gennemføre tavlemøderne på et andet afsnit end først tiltænkt, da det oprindelige afsnit F1 havde stor
modstand mod den grundlæggende idé om at ændre stuegangen. Til gengæld blev
det et afgørende vendepunkt, da afdelingsledelsen på A2 engagerede sig i delprojektet og også påtog sig at drive tavlemøderne i gang ved dagligt at møde op
og lede møderne, indtil det øvrige personale selv kunne tage over. Erfaringen fra de
øvrige afsnit, som arbejder med tavlemøder, er også, at ledelsesopbakning er afgørende for implementeringen af tavlemøderne.
Der har i delprojektet – både i projektgruppen og blandt øvrigt personale, som har bidraget til projektets delelementer – været en oplevelse af langsomme beslutningsveje. Der har desuden været tvivl om beslutningskompetencen i henholdsvis styregruppe for delprojekt, afdelingsledelse, programleder og direktion. Det har gjort det
usmidigt at træffe beslutninger og har også bidraget til en fornemmelse af, at selv de
tiltag, som let kunne afprøves i mindre skala, ikke er kommet i gang (fx tjekliste for
stuegang).
Projektlederen og flere fra det interviewede personale har en oplevelse af, at der
har været mange (og muligvis for mange) projekter og forandringer i gang på
Bornholms Hospital, og at det har været en udfordring for personale og afdelingsledelser at allokere tilstrækkelig tid til det hele. Konkret nævnes udskiftning i ledelser,
flytning af senge og implementering af Sundhedsplatformen som samtidige forandringsprocesser, der har taget tid fra delprojektet.
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Mål

Delprojektets formål var oprindelig at ændre de fysiske rammer, så brugerne af hospitalet oplevede rammerne som venlige og imødekommende. Desuden var det et formål, at de ændrede fysiske rammer skulle medvirke til, at personalet oplevede, at de
fysiske rammer gav mulighed for at yde bedre faglig kvalitet og bedre service til patienterne.
Under dette delprojekt blev der defineret en række fokusområder (jf. projektbeskrivelse fra november 2016, internt dokument):
▪

Servicekultur: Patienter og besøgende skal føle sig ventede og velkomne i mødet med hospitalet. Fokus på servicekulturen skal bidrage til, at patienterne og
deres pårørende har en oplevelse af at blive mødt med imødekommenhed, nærvær, respekt og klar kommunikation.

▪

Parkeringspladser til patienter, pårørende, øvrige gæster og medarbejdere:
Adgangen til hospitalet både i akutte og planlagte tilfælde skal forbedres.

▪

Synlig fælles reception: Hovedindgangen skal være imødekommende, og patienter og besøgende skal mødes af en synlig reception. Her blev der igangsat en
ombygning af den nuværende hovedindgang og reception.

▪

Skiltning i lofter, på vægge og gulve: Vejvisning og skiltning skal være konsistent og med dansk navngivning. Dette fokusområde indgik også som del af regionens strategi for patienternes møde med hospitalerne (’Ventet og Velkommen’).
Der blev igangsat en proces med udskiftning af skilte og markeringsstriber i gulvet, som skulle hjælpe patienterne med at finde vej.

▪

Udvikling af design for udvalgte patientrelaterede rum: Ny indretning af venteområder og etablering af værtsfunktion.

▪

Forplejning under kontakten med hospitalet: Forplejning under kontakten med
hospitalet skal være tilgængelig og uden brugerbetaling. ’Værter’ i venteområderne skal gøre det muligt for eventuelle værter i ventearealer at tilbyde let forplejning.

Styregruppen godkendte i november 2017 en revideret projektbeskrivelse, som også
inkluderede kompetenceudvikling for plejepersonalet, der skulle kunne varetage en
bredere gruppe patienter i de nyligt sammenlagte sengeafsnit, som nu rummer både
medicinske og kirurgiske patienter, og en kultur, hvor ”patienten er i centrum og bliver
mødt med imødekommenhed” (jf. projektbeskrivelse november 2017, internt dokument).
Som led i den ønskede kulturforandring blev der igangsat et kulturudviklingsforløb –
’Hverdagens udfordringer’ – som har haft til formål at skabe en kultur, hvor ledere
og medarbejdere ser og tager sig af de problemer, de oplever i deres egen hverdag
og i patienternes forløb, og giver personalet en større frihed til selv at foretage forandringer.
Derudover er der som led i målet om kompetenceudvikling udarbejdet et kompetenceudviklingsforløb for plejepersonalet, som skal kunne varetage en bredere gruppe af
patienter.
Af den nyeste projektbeskrivelse fremgår følgende mål og delmål:
Mål:
> 90 % af de patienter, der svarer i DLP, er tilfredse med behandlingen på Bornholms
Hospital.
Delmål:
Kultur:
▪

> 90 % af patienter oplever en god formidling af faglighed i mødet med en sundhedsfaglig person

▪

Inden udgangen af 2017 er der gennemført minimum 10 varige forbedringer, der
har gjort hverdagen nemmere for patienter, pårørende og medarbejdere
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▪

I 2018 er der gennemført minimum 20 varige forbedringer, der har gjort hverdagen nemmere for patienter, pårørende og medarbejdere.

Rammer:
▪

Maks. 4 månedlige henvendelser om mangel på ledige p-pladser

▪

Maks. 5 ugentlige henvendelser om dårlig wayfinding

▪

> 90 % af patienter og besøgende er tilfredse med serviceydelserne i receptionen

▪

> 90 % af patienter og pårørende oplever venteområder indbydende.

Kompetencer:

Aktører inddraget

▪

> 90 % af de indlagte multisyge patienter er tilfredse med fagligheden og oplever
sig medinddraget i behandlingen

▪

> 30 % læringsudbytte målt på medianfremgang efter undervisning i forhold til
før.

De fysiske rammer har primært været drevet af projektlederen via ad hoc sammensatte grupper i projektet, men har involveret ledelse, personale og patientrepræsentanter på hospitalet i de tilfælde, hvor det krævede deres stillingtagen, fx indretning af
venteområder. Der er også foretaget observationer og interview med patienter og pårørende (foretaget af KOPA) i venteområder med henblik på at afdække patienters
og pårørendes oplevelse af venteområderne og komme med ideer til, hvad der kunne
forandres.
Beslutninger om og tilrettelæggelse af forløbet omkring ’Hverdagens udfordringer’ er
primært foretaget af projektgruppen (inkl. styregruppeformand og projektleder) og
programlederen for hele Udviklingshospital Bornholm. De øvrige afdelingsledere er
orienteret om proces og indhold, men projektgruppens vurdering var, at der var stor
opbakning fra ledelsesgruppen til forløbet, og der derfor var ’carte blanche’ til at
træffe beslutninger på egen hånd.
Kompetenceudviklingen af plejepersonalet på de to sengeafsnit er blevet udliciteret til
’Kvalitet og uddannelse’ på Bornholms Hospital, som har stået for at tilrettelægge og
drive kursusforløbet. Indholdet er defineret i samarbejde med afdelingssygeplejerskerne, som har gjort rede for, hvad der er behov for.
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Status på hovedaktiviteter

P-pladser og hovedindgang/reception er ombygget og i brug. Der er ikke opgjort
måltal for henvendelser vedrørende p-pladser. Det fremgår af en smiley-måling
(ugentlig måling, der blev registreret på en smiley-stander, som stod i receptionen)
gennemført i perioden april 2018 til august 2018, at 92-97 % af de patienter, som har
deltaget i undersøgelsen, har angivet, at de er tilfredse med de tilbud, som receptionen tilbyder (Delprojektets statusopdatering fra september 2018, internt dokument).
Udskiftning af skiltning og vejvisning er gennemført. I første halvdel af 2018 ses
relativt store udsving i ugentlige henvendelser i receptionen vedrørende wayfinding
og en median på 68 henvendelser pr. uge i receptionen vedrørende wayfinding.
Dette er er mere end det mål, der var sat, men man har dog i delprojektet vurderet, at
dette mål er misvisende, da mange patienter naturligt henvender sig og spørger om
vej i receptionen ved hovedindgangen som det første, inden de har prøvet på egen
hånd. Den Løbende Patienttilfredshedsundersøgelse gennemført i maj, juni og juli
2018 viser, at 80 % af de patienter, som har deltaget i undersøgelsen (i alt 2.060 patienter), har angivet, at de i høj grad eller meget høj grad har oplevet tydelig skiltning til
det ambulatorie eller afsnit, de skulle besøge. 13 % har svaret ’i nogen grad’ til dette
spørgsmål (Delprojektets statusopdatering fra september 2018, internt dokument).
Der er indrettet et nye venteområder i relation til to ambulatorier (ambulatorie 1
og 2). Der er samlet data ind om patienters oplevelse af venteområdet ved ambulatorie 2 og via besvarelser til Den Løbende Patienttilfredshedsundersøgelse afgivet i perioden fra januar 2018 til juli 2018. Denne undersøgelse viser, at 77 % af de i alt 119
patienter, som har afgivet svar, har angivet, at de oplever venteområdet som meget
eller i høj grad indbydende. Yderligere 21 % har svaret ’nogen grad’ på dette spørgsmål (Delprojektets statusopdatering fra september 2018, internt dokument). Der er
ikke fremlagt lignende opgørelser for de øvrige afsnit.
Der er gennemført syv kompetenceudviklingskurser med i alt 100 deltagere.
Deltagerne blev bedt om at udfylde en tipskupon før og efter kurset for at måle læringsudbyttet. Opgørelser efter det første kursus vidste noget udsving i besvarelserne, men med en median på 36 % (Delprojektets statusopdatering fra september
2018, internt dokument). I november og december 2018 er der gennemført en anden
runde kompetenceudvikling, hvor der er gennemført fem kurser med 147 deltagere.
Forløbet omkring ’Hverdagens udfordringer har bestået af en række workshops, hvor de enkelte afdelinger og afsnit alle har været repræsenteret med ledelse
og personale ved de afholdte workshops. Ved workshopperne blev der udarbejdet lister over ændringsforslag med angivelse af, hvem der er ansvarlig for at drive den
pågældende forandring. I 2017 var der i alt gennemført 44 ændringer (Delprojektets statusopdatering fra september 2018, internt dokument). I 2018 er der gennemført 2 workshops med deltagelse af medarbejdere, som ikke tidligere havde deltaget
og deres respektive ledere. Pr. september 2018 var der gennemført 28 forbedringer.
Et konkret eksempel på et ændringsforslag, der er arbejdet videre med, er sekretærgruppens arbejde med indarbejde mere forklarende tekst i indkaldelsesbreve, så patienterne undgår tvivl om, hvilke diagnose de er indkaldt til kontrol for. Alle afsnit har
arbejdet med denne type konkrete ændringer baseret på identificerede problemområder.
Derudover har de hver især grebet det videre arbejde med tankegangen præsenteret
i ’Hverdagens udfordringer’ forskelligt an. Eksempler på forskellig tilgange er:
▪

Opsamling af problemområder på driftsmålstavle og løbende opsamling på, om
der er fundet en løsning/foretaget ændringer.

▪

Opsamling af problemområder på personalemøder og dialog om ændringer, der
efterfølgende kan afprøves af personalet.

▪

Oversigtstavle i venteområde, hvor patienter kan skrive om problemer, som de
oplever (under overskriften: ”Du siger”), og personalet kan skrive, hvad de har
gjort for at løse problemet (under overskriften: ”Vi gør”). Tavlen vaskes ren med
jævne mellemrum, så patienterne har mulighed for at skrive nyt.
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Delprojekt 7: Kultur rammer og kompetencer
Når projektgruppen nedlægges, skal ’Hverdagens udfordringer’ forankres et andet
sted. Forventningen er, at det bliver forankret i det lokale MED-udvalg, hvor der indgår både ledere og personale, og hvor problemer, som opleves på tværs af hospitalets afdelinger, kan tages videre til den samlede ledelsesgruppe. Der er ikke planlagt
flere workshops inden for arbejdet med ’Hverdagens udfordringer’, og forventningen
er, at de enkelte afsnit skal arbejde videre med tankegangen på deres egen måde.
Forhold, der har
påvirket fremdrift
og resultater

Forandringen og forbedringen af de dele af delprojektet, som vedrører fysiske rammer, har i det store hele foregået gnidningsfrit. Der er tale om tekniske løsninger,
som er løst inden for de planlagte rammer. Den ændrede skiltning har særligt udfordret personalet på hospitalet, da der både er kommet en ny etageinddeling og nye
navne på afsnittene. Der er også i enkelte tilfælde uhensigtsmæssigheder i den
måde, som patienterne bliver ført rundt imellem afsnittene på, og det er ved at blive
udbedret. Et konkret eksempel er patienters vej til MR-scanning, som nu leder fra hovedindgangen til receptionen for ’Røntgen og Scanning’ og tilbage igen til hovedindgangen for at gå ned i kælderen til scanneren. Det er man ved at løse, så patienterne
kan gå direkte igennem afdelingen ned til scanneren.
Det var oprindelig planlagt, at indretningen af venteområdet skulle foregå i Akutmodtagelsen, men da afdelingsledelsen her gav udtryk for, at de lige havde arbejdet med
venteområdet (i forbindelse med nybyggeriet) og ikke havde behov for en ændring af
det lige nu, så traf projektgruppen beslutning om at vælge et af de andre afsnit, som
var mere interesseret i en renovering af venteområdet (ambulatorie 2).
Da forløbet omkring ’Hverdagens udfordringer’ blev introduceret, var der til at starte
med behov for en afklaring af formålet med forløbet. Det førte til at starte med – dvs.
ved de indledende møder om forløbet – til en principiel samtale om, hvad ’værdi’ vil
sige på Bornholms Hospital. Herefter besluttede projektgruppen sig for at tilrettelægge et forløb, hvor ledere og personale blev inspireret til at tage fat i de større og
mindre udfordringer, som de oplevede i deres egen hverdag, eller ting som var uhensigtsmæssige for patienterne. Hurtig og umiddelbar handling skulle være målet frem
for lange processer med formulering af målsætninger og dokumentation. Siden har
der primært været tale om justering i forhold til, hvordan de planlagte workshops
skulle forløbe. En anden udfordring har været, at deltagelse af personalet i workshopperne har været i konkurrence med den daglige drift og vagtplanlægning. Det beskrives som en generel udfordring og ikke noget, der relaterer sig specifikt til forløbet, eller hvorvidt der har været opbakning til det.

Delprojekt 8: Følg patientens præferencer i den sidste levetid
Mål

Delprojektet har haft som formål at udvikle en indsats til at håndtere og tale med patienter om deres sidste levetid. Målgruppen er patienter i den palliative fase med anden diagnose end cancer. Delprojektet startede med at have fokus på patienter med
KOL, men blev udvidet til at gælde flere patientgrupper undervejs. Det har desuden
været et formål at undersøge, hvordan sundhedssektoren kan løfte og koordinere opgaven med at sikre, at den sidste tid bliver, som patienter og pårørende ønsker det.
Mål:
▪

At patienter har samtalen med de sundhedsprofessionelle om ønsker til den sidste levetid

▪

At patienter og pårørende oplever den sidste tid på den måde, de har ønsket

▪

At medarbejderne har kompetencer til at foretage denne samtale.
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Delprojekt 8: Følg patientens præferencer i den sidste levetid
Aktører inddraget

Projektlederen var en ekstern konsulent fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed, som
var frikøbt til at arbejde med projektet ca. en dag om måneden. Der skete et skift af
projektleder i februar 2018.
I begyndelsen af projektperioden var målgruppen for projektet udelukkende patienter
med KOL, og der var derfor deltagelse fra en overlæge og en sygeplejerske fra lungeambulatoriet, en afdelingssygeplejerske fra et sengeafsnit med erfaring i samtaler
om den sidste tid med cancerpatienter, en praktiserende læge og en sygeplejefaglig
konsulent fra BRK samt lederen af rehabiliteringsenheden BRK.
Der har i projektperioden været en del udskiftning i projektgruppen. Det skyldes dels
opsigelser, dels en udvidelse af målgruppen, som medførte, at der blev inddraget
både læger og sygeplejersker fra andre medicinske afsnit på hospitalet (dialyseafsnittet og hjertesvigtambulatoriet). Der har desuden været udskiftning af delprojektets
styregruppeformand tre gange i perioden.
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Status på hovedaktiviteter

Projektet blev igangsat i februar 2017. Her blev projektgruppen etableret, og de begyndte at udarbejde en forandringsteori for projektet.
I første del af projektperioden arbejdede projektgruppen på en pjece med samtaleemner, der vedrører den sidste levetid. Pjecen blev udarbejdet som et støtteredskab
for personalet i dialogen med patienten og som et redskab til patienter og pårørende,
der kan tage snakken i hjemmet og eventuelt notere ønsker i pjecens tekstfelter.
På Bornholms Hospital er der været gennemført flere undervisningssessioner omhandlende samtaler om den sidste levetid. I nogle har udvalgte projektdeltagere
deltaget, i andre har personale og afdelingsledelse fra hospitalet deltaget. Der er desuden frikøbt timer hos en medarbejder, der i marts 2018 til november 2018 kan
sparre og vejlede personalet i de deltagende afsnit.
Der er gennemført 24 (registrerede) samtaler med patienter om den sidste levetid i perioden marts til oktober 2018 i de deltagende afsnit (lungeambulatoriet, dialyseafsnittet og hjerteambulatoriet). I samme periode er der udleveret 22 pjecer til patienter, som desuden har fået tilbud om at kunne få en samtale, hvis de ønskede det.
Ikke alle har taget imod denne mulighed.
▪

Lungeambulatoriet har været med fra start og har medvirket til at udvikle og afprøve pjecen undervejs. Her er ikke etableret en entydig systematik omkring brugen af pjecen. Årsagen er bl.a., at en del bevidst undlod at anvende den i samtalen med patienter om deres ønsker til den sidste levetid, fordi den ikke blev oplevet som et godt afsæt for samtalen.

▪

Dialyseafsnittet kom med i starten af 2018 og er efter en indkøringsperiode i gang
med at udvikle en systematik omkring, hvordan og hvornår man i afsnittet tager
hul på ’de svære snakke’, som både kan handle om ønsker til livet og til døden.

▪

Hjerteambulatoriet kom med i projektet i september 2018 og havde på interviewtidspunktet (november 2018) kun testet pjecen på en enkelt patient. Der var
igangsat et arbejde med at udvikle pjecen, så den passede bedre til hjertesvigtpatienter i forskellige stadier af deres sygdom.

På lungeambulatoriet er der gennemført journalaudit med henblik på at undersøge,
om der hos patienter med KOL er taget stilling til behandlingsniveau og genoplivning
henholdsvis 3 og 6 måneder, før patienten afgik ved døden, og ved sidste indlæggelse, før patienten afgik ved døden. I perioden fra februar 2017 til september 2018
er der gennemført audit på i alt 14 patientjournaler. Heraf fremgik det, at der var taget
stilling til genoplivning og behandlingsniveau hos 2 ud af 14 patienter både 3 og 6
måneder, før patienten afgik ved døden. Ved sidste indlæggelse, inden patienten afgik ved døden, var der taget stilling til behandlingsniveau og genoplivning hos 13 ud
af 14 patienter. Hos 12 ud af 14 patienter er det noteret, at patient og pårørende har
været involveret i beslutningen om behandlingsniveau. Dette fortolkes i projektlederens erfaringsopsamling efter delprojektets formelle afslutning som et tegn på, at der
fortsat er behov for at udarbejde en struktur for, hvornår og hvordan samtalerne tilbydes og gennemføres.
Projektdeltagere fra hospitalet fortalte i interviewet, at de oplever at have fået en anden opmærksomhed på at få taget hul på samtalen om den sidste levetid. Der var
generelt en oplevelse af, at der i projektgruppen havde været nogle spændende drøftelser både om indholdet i en sådan samtale, hvornår man starter den i forhold til
sygdomsprogression, hvad det kræver af den enkelte sundhedsprofessionelle, og
hvordan man får kommunikeret, at samtalen om den sidste levetid er påbegyndt, til
andre aktører i og uden for hospitalet.
Det har ikke været muligt at indsamle data om patienters og pårørendes oplevelse af
den sidste tid, og om den forløb som ønsket. Kun én pårørende har deltaget i interview herom, og der er derfor for lille et datagrundlag til at evaluere på patienters og
pårørendes oplevelser.
Den praktiserende læge i projektgruppen har forsøgt at anvende pjecen i egen praksis, men synes ikke, den var anvendelig, og vurderer ikke, at andre praktiserende læger på øen gør brug af den. Det er heller ikke vurderingen, at de øvrige praktiserende
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Delprojekt 8: Følg patientens præferencer i den sidste levetid
læger har øget deres fokus på samtalen om den sidste levetid eller ændret deres
praksis.
Den praktiserende læge oplevede ligeledes en større opmærksomhed på patientens
ønsker til den sidste levetid og på at få taget samtalen med patienter og pårørende.
Lægen var desuden blevet mere opmærksom på at få skrevet, at samtalen er taget, i
korrespondancemeddelelsen til kommune eller hospital.
Den konsulent fra BRK, som var en del af projektgruppen til at starte med, var med til
at udvikle pjecen. I BRK indgår pjecen som et muligt redskab, som den kommunale
sygepleje kan anvende i dialogen med borgerne, men er ikke meldt ud som et krav.
Der er ikke foretaget opfølgning på brug eller udlevering af pjecen. På rehabiliteringshjemmet, som er repræsenteret i projektgruppen, anvendes eget redskab til samtalen
med borgerne.
Projektdeltagerne fra BRK vurderede ikke, at de kunne bruge pjecen i deres arbejde,
men havde en oplevelse af, at der var kommet et større fokus på tværsektoriel kommunikation om dette emne.
Der var forsøg på at etablere et samarbejde med Falck, som skulle hjælpe med at afprøve pjecen. På grund af organisationsomlægning og dermed manglende ressourcer trak Falck sig imidlertid ud af delprojektet.
Det er besluttet, at projektgruppen fortsætter som en netværksgruppe efter afslutningen af den formelle projektperiode med henblik på fortsat at kunne holde fokus
på samtalen og patientens ønsker til den sidste tid. Der er desuden udpeget en tovholder for denne gruppe blandt projektgruppemedlemmerne.
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Delprojekt 8: Følg patientens præferencer i den sidste levetid
Forhold, der har
påvirket fremdrift
og resultater

Pjecen har været udsat for en del kritik både fra sundhedspersonale på hospitalet
og blandt samarbejdspartnere i almen praksis og kommune, som virkede som en
barriere for at tage den i brug i en samtale med en patient. Kritikken består af flere
dele:
▪

De emner, som indgår i pjecen, konfronterer patienter med døden på en uhensigtsmæssig måde, og fratager patienter håbet. Der synes at være sket en udvikling i projektet, som startede med at være rettet mod palliative patienter, og senere blev en mere bred patientgruppe, hvor patienter kan være i meget forskellige stadier af deres kroniske lidelse. Spørgsmål om genoplivning og behandlingsstop blev derfor af flere af projektgruppemedlemmerne oplevet som et meget
konfrontatorisk sted at starte samtalen. Flere ville hellere tale om ’livsønsker’ med
patienterne, da de synes, det passede bedre til de fleste patienters situation.

▪

Pjecen lægger op til, at samtalen om den sidste levetid er noget, der ’krydses af’
og overstås med en samtale: Flere af projektdeltagerne gav udtryk for en bekymring for, at samtalen om den sidste tid blev et spørgsmål om at nå igennem alle
emner i pjecen – og dermed var for rigid. Deres vurdering var, at de ofte ville
spørge ind til de samme emner, som indgår i pjecen, men med en større naturlighed, end de vurderede, at pjecen lægger op til. Desuden talte flere om, at samtalen om den sidste levetid er en dynamisk samtale, som kan startes, sættes på
pause og tages op igen, og patienten kan skifte mening undervejs. De mente
ikke, at pjecen understøttede denne løbende samtale.

▪

Pjecen indgyder falsk håb om valgfrihed: Nogle projektdeltagere gav udtryk for, at
der kunne opstå en forståelse hos patienter og pårørende om, at de ting, de har
skrevet ned i pjecen eller talt med en sundhedsprofessionel om, er juridisk bindende. Nogle fandt det uetisk, hvis patienten eller de pårørende fik forståelsen af,
at et ønske udtrykt i en samtale fx med almen praksis var en bindende aftale,
som også gjorde sig gældende på hospitalet, hvor behandlingsansvaret skifter.

Denne kritik har skabt modstand mod at tage pjecen i brug både på hospitalet, i almen praksis og i BRK. Kritikken gav sig desuden udtryk i uklarhed om projektets fokus: Handler projektet om samtalen om patientens ønsker til livet eller til døden?
Samtaler om døden skabte modstand, hvorimod samtaler om livet blev accepteret
som vigtigt at starte på tidligt i et sygdomsforløb.
Nogle af projektgruppemedlemmerne gav dog også udtryk for en fornemmelse af, at
en del af modstanden mod pjecen kan være udtryk for, at nogle har en personlig oplevelse af, at det er ubehageligt at tage de svære samtaler om afslutning på livet
med patienter og pårørende.
I interviewene blev det dog også fremhævet, at drøftelserne omkring pjecen har bidraget til et øget fokus på patientens ønsker til den sidste levetid, og at denne samtale både skal ses som proces, der forløber over længere tid (fx over flere ambulante
besøg), og en proces, der kan handle om ønsker for den kommende tid og ikke bare
ønsker relateret til døden.
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Bilag 3
Bilagsfigur 3.1

Den Landsdækkende Undersøgelse af
Patientoplevelser (LUP)
Planlagte ambulante patienter, Bornholms Hospital 2014-2018

Overordnet
tilfredshed spørgsmål
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t fejl spørgsmål 9, Ventetid - spørgsmål 1, på sygehuset besøgets
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og 26
og 17
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3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

3,75
3,64
3,68
3,44
3,75
4,27
4,18
4,30
4,26
4,31
4,27
4,30
4,25
4,11
4,29
4,32
4,22
4,33
4,30
4,33
3,93
3,79
4,00
3,81
3,87
3,64
3,48
3,60
3,59
3,80
4,77
4,79
4,83
4,81
4,90
3,95
3,88
3,97
3,94
4,04
4,40
4,34
4,39
4,33
4,39
4,27
4,17
4,28
4,27
4,33

Alle spørgsmål og temaer måles på en 5-punktskala (1-5), hvor alle svar er vendt, så den højeste værdi er mest ønskværdig.
https://patientoplevelser.dk/lup/landsdaekkende-undersoegelse-patientoplevelser-lup
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Bilagsfigur 3.2

Akut indlagte patienter, Bornholms Hospital 2014-2018
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34
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0,00
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4,04
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4,00
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4,04
3,98
3,84
4,02
3,85
3,86
3,84
3,86
3,27
3,40
3,43
3,42
3,39
4,67
4,45
4,49
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4,60
4,09
3,96
3,97
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3,92
4,02
4,04
4,14
4,14
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3,87
3,82
3,78
3,81
3,81
3,32
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Alle spørgsmål og temaer måles på en 5-punktskala (1-5), hvor alle svar er vendt, så den højeste værdi er mest ønskværdig.
https://patientoplevelser.dk/lup/landsdaekkende-undersoegelse-patientoplevelser-lup
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Bilagsfigur 3.3

Planlagt indlagte patienter - Bornholms Hospital 2014-2018

Info før og
under
Patientinvolver
Overordnet Udskrivelsesin indlæggelse Servicestanda
ing tilfredshed - fo - spørgsmål spørgsmål 23, Smertelindring rd - spørgsmål Patientoplevet spørgsmål 9, Ventetid ved
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31
27
21
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spørgsmål 14
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spørgsmål 2
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Spg. 36 Patienterne er Spg. 10 alt i alt
Patienterne
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udskrivelse om behandling
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4,04
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Alle spørgsmål og temaer måles på en 5-punktskala (1-5), hvor alle svar er vendt, så den højeste værdi er mest ønskværdig.
https://patientoplevelser.dk/lup/landsdaekkende-undersoegelse-patientoplevelser-lup
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PJECE – FORSLAG TIL NY STYRINGSMODEL

Sammen skaber vi værdi for patienten
Pejlemærker og ny styringsmodel
Region Hovedstadens hospitaler har i en årrække været styret og afregnet med takststyring. Det har blandt andet givet en høj aktivitet og gjort
ventelisterne kortere. Men det har også i nogle tilfælde gjort det sværere
at udvikle behandlingen af patienterne, så vi skaber mest mulig værdi
for den enkelte patient.
Den demografiske udvikling gør, at der bliver flere børn og ældre, og der
kommer flere patienter med flere kroniske sygdomme. Det er derfor en
udfordring at få de økonomiske midler til at række til opgaverne. Små
årgange i den arbejdsdygtige alder gør det samtidig sværere at få medarbejdere nok til sundhedsvæsenet. Det presser arbejdsmiljøet på hospitalerne.
Region Hovedstaden har stort politisk fokus på at sikre et økonomisk
bæredygtigt sundhedsvæsen. Vi skal bruge det samlede sundhedsvæsens ressourcer fornuftigt på tværs af sektorer. Regionsrådet ønsker
samtidig at fokusere på værdi for patienten og mest mulig sundhed for
pengene frem for aktivitet, DRG og indtjening.
Hvis vi skal nå det mål, må vi udvikle en ny styringsmodel for arbejdet
med sundhed i Region Hovedstaden. Den skal skabe rammerne for, at
klinikere, administratorer og politikere kan arbejde for, at den enkelte
patient får det resultat i mødet med sundhedsvæsenet, som giver værdi
for ham eller hende - holdt op imod forbruget af ressourcer.
Den nye styringsmodel kalder vi ”værdibaseret styring”.

Møde i REGIONSRÅD d. 25-06-2019

Punkt nr. 3 - Forslag til ny, værdibaseret styringsmodel
Bilag 1 - Side -2 af 8

De politiske visioner for værdibaseret styring
Regionsrådets politiske vision er, at hovedstadsregionen er den grønne
og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau. De politiske
målsætninger for sundhedsområdet er:
• Patientens situation styrer forløbet
• Høj faglig kvalitet
Samtidig skal vi i regionen sikre, at vi bruger ressourcerne til sundhedsvæsenet bedst muligt.
Regionsrådet ønsker et mere menneskeligt sundhedsvæsen, hvor patienten får den behandling, som giver ham eller hende mest mulig værdi.
Det skal ske ved, at sundhedsvæsenet fokuserer på:
Patientens oplevede
effekt af behandlingen

(pejlemærke 1)

Den faglige
kvalitet

God ressourceudnyttelse

(pejlemærke 2)

(pejlemærke 3)

Slutresultatet for den enkelte patient er det afgørende, når vi skal vurdere, om sundhedsvæsenet har gjort det godt. Samtidig er det vigtigt, at
sundhedsvæsenet fortsat har fokus på sin forpligtelse til at anvende de
givne ressourcer til behandling og pleje af alle patienter.
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Pejlemærker for udviklingen af Region Hovedstadens sundhedsvæsen
Pejlemærkerne nedenfor viser den udvikling af sundhedsvæsenet, som
regionsrådet gerne vil opnå med den nye styringsmodel. Pejlemærkerne
sætter retning for arbejdet med at skabe værdi for patienten og knytter
sig til visionen ovenfor.
Pejlemærkerne hænger også tæt sammen med de andre udviklingstendenser på sundhedsområdet. Det er fx omstillingen mod det nære og
sammenhængende sundhedsvæsen, hvor flere patienter bliver behandlet i eller tæt på eget hjem, frem for på hospitalet.

1

Behandlingen skal tilpasses den enkelte, og forløbet skal hænge sammen

•

Patienten skal i sit møde med sundhedsvæsenet spørges: ”Hvad
er vigtigt for dig?” og inddrages i sin egen behandling,
hvis han eller hun ønsker det.

•

Behandlingen tager udgangspunkt i den enkelte patients behov,
ønsker og formåen med særligt fokus på sårbare patienter
og pårørende.

•

Behandlingen bliver tilrettelagt med respekt for patientens
og de pårørendes tid.

•

Behandlingen hænger sammen på tværs af hospitalsafdelinger og sektorer, og patienten oplever en stor effekt af behandlingen.

•

Det er tydeligt for patienten, hvad hospitalet kan tilbyde, og
hvilke konsekvenser de enkelte valgmuligheder har.

•

Vi kommunikerer godt og respektfuldt og afstemmer løbende forventningerne, så patienten kan overskue sin situation og forstår, hvad der skal ske.

•

Patienten bliver styrket i at håndtere sin sygdom og behandling.

Møde i REGIONSRÅD d. 25-06-2019

Side 3

Punkt nr. 3 - Forslag til ny, værdibaseret styringsmodel
Bilag 1 - Side -4 af 8

•

Patienten er tryg gennem hele behandlingsforløbet. Hospitalerne har et særligt ansvar for at sikre de nødvendige ressourcer til den videre behandling i overgangen fra hospital til
eget hjem.

•

Den gode patientoplevelse afhænger af patientens samlede
oplevelse af hospitalets service. Alle faggrupper på hospitalerne spiller en vigtig rolle i at inddrage patienten, skabe
tryghed og give en god service.

2

Høj faglig kvalitet

•

Behandlingen har en høj faglig kvalitet på internationalt topniveau og lever op til de nationale kvalitetsmål.

•

Tilbuddene til den enkelte patient overholder de lovmæssigt fastsatte patientrettigheder.

•

Der er tid og rum til innovation, forskning, uddannelse og
udvikling i sundhedsvæsenet.

•

Vi arbejder systematisk med tiltag, der sætter fokus på patientrapporteret outcome (PRO).

3

Bæredygtigt sundhedsvæsen i fremtiden

•

Sundhedsvæsenet skal være økonomisk bæredygtigt. Derfor
skal vi bruge de samlede ressourcer godt, både på tværs af hospitaler og på tværs af sektorer.

•

Vi løser opgaverne efter LEON-princippet (laveste effektive
omkostningsniveau).

•

Der skal være en tilstrækkelig kapacitet til at udrede og behandle alle de patienter, der har behov, og til at arbejde med de
mål og pejlemærker, der skal skabe mere værdi for patienten.
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•

Vi skal løbende tilpasse og prioritere ressourcerne, så vi bruger dem dér, hvor behovet er størst, og vi får mest sundhed for
pengene.

En ny, værdibaseret styringsmodel

Den nye styringsmodel skal først og fremmest understøtte medarbejderes og lederes daglige arbejde for at skabe værdi for patienterne. Det er
ikke længere et mål, at hospitalerne opnår en centralt fastsat DRGværdi. Styringsmodellen skal i stedet skabe rammerne for, at patienten
får mest mulig værdi ud af sit møde med sundhedsvæsenet.
Den værdibaserede styringsmodel består af:
• En politisk vision
• Tre pejlemærker for den ønskede udvikling af Region
Hovedstadens sundhedsvæsen
• Rammestyring og god udnyttelse af ressourcerne
• Nogle få, regionale udviklingsmål
• En forudsætning om, at de nationale mål og krav overholdes
• Øget tillid og klare forventninger til ledelserne
Den politiske vision og pejlemærkerne er beskrevet ovenfor.
Rammestyring og god udnyttelse af ressourcerne
Afregningen til hospitalerne efter aktivitet er afskaffet fra 2019. I stedet
har vi indført rammestyring, som fortsætter de kommende år. Det betyder, at hvert hospital får tildelt et budget og er forpligtet til, inden for
disse økonomiske rammer, at behandle de patienter, der har behov. Det
skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i patientrettighederne, og
følge de politisk besluttede nationale og regionale mål.
Som følge af, at takststyringen er afskaffet, har hospitalerne mulighed
for at omlægge behandlingen uden at blive ”straffet” økonomisk, hvis de
nye arbejdsgange medfører en lavere DRG-værdi.
Hospitaler, der omlægger patientbehandlingen og frigør ressourcer, kan
som udgangspunkt selv disponere over, hvordan de bruger
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ressourcerne. De skal løbende tilpasse og prioritere ressourcerne, så de
bliver brugt dér, hvor behovet er størst.
Regionsrådet forventer, at ledelserne på alle niveauer sikrer, at der er
incitamenter til at omlægge og forbedre behandlingen. Fx skal vi reducere overflødige ambulante besøg, så patienterne kun får de besøg, som
giver værdi for dem, ligesom vi skal skabe bedre sammenhæng i behandlingen. Incitamenterne fastlægges lokalt og kan både være økonomiske og ikke-økonomiske.
Regionsrådet forventer desuden, at de ressourcer, som hospitalerne frigør, som hovedregel bruges til at sikre en tilstrækkelig kapacitet til at
udrede og behandle det stigende antal patienter.
Nationale mål og regionale udviklingsmål
Den nye styringsmodel lægger op til mindre politisk brug af driftsmålstyring. Der kan dog fortsat være en række mål, der bliver fulgt politisk i
de enkelte udvalg, fx de nationale mål og krav.
Det er vigtigt, at vi fortsat har en datadrevet ledelse af sundhedsvæsenet, og driftsmålstyring kan fortsat være et vigtigt ledelsesredskab.
Derudover ønsker regionsrådet at fastsætte 2-3 overordnede, regionale
udviklingsmål. De bliver fastsat én gang om året. Målene indebærer, at
udviklingen skal gå i en bestemt retning, men hospitalerne skal ikke nå
et konkret måltal. Politikerne følger op på, om udviklingen går i den ønskede retning.
Øget tillid og klare forventninger til ledelserne
Regionsrådet ønsker at vise større tillid til både hospitals- og afdelingsledelser. Vi ønsker mere ledelse og mindre styring. Ønsket om at ændre
den regionale politiske styring skal ses som et udtryk for, at værdi for
patienten ikke nødvendigvis bliver skabt gennem omfattende politisk
(detail)styring. Værdi opstår i mødet mellem den enkelte patient og behandler – og gennem god ledelse.
Derfor skal der være rum og fleksibilitet til, at medarbejderne med faglighed og engagement kan indgå aktivt i arbejdet med at udvikle lokale
løsninger. Regionsrådet ønsker at vise maksimal tillid og har klare forventninger til, at lederne og medarbejderne hver dag arbejder for at
skabe størst mulig værdi for alle patienter. At de organiserer sig omkring patienten, og at de gør det, der er rigtigt og vigtigt for den enkelte
patient. Ledelserne skal have et stort ledelsesrum til at lykkes med
denne opgave.
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Regionsrådet forventer, at ledelserne aktivt arbejder efter pejlemærkerne. Det er desuden en ledelsesopgave at tage ansvar for, at de nationale mål og krav bliver overholdt, og at regionen går i den rigtige retning for at nå de regionale mål. Ledelserne har pligt til at handle, hvis
det ikke sker. Ledelserne skal også handle, hvis de i arbejdet med at
skabe mest mulig værdi for patienterne støder på barrierer, som ikke
kan håndteres med en ledelsesmæssig indsats lokalt eller regionalt.
Værdibaseret styring er en ny måde at se på styring og ledelse. Det betyder, at kulturen på afdelingerne og hospitalerne skal forandres. Klinikerne skal tage styringsmodellen til sig, for at den kan fungere efter
hensigten. Det kræver desuden stor tillid at forbedre samarbejdet om
patienten på tværs af hospitalsafdelinger. Den øgede tillid kan opnås
gennem øget transparens om data, åben dialog og helhedstænkning.
I regionsrådet forventer vi, at ledelserne på hospitalerne sikrer et godt
samarbejde med almen praksis og kommunerne om at skabe gode,
sammenhængende forløb, som giver værdi for patienterne på tværs af
sektorer.
Region Hovedstaden skal arbejde videre med at udvikle og afprøve patientrapporteret outcome (PRO). Det skal vi, så vi kan se, om patienterne oplever værdi i forløbene på tværs af sektorer.

4Dilemmaer og bagvedliggende drøftelser
Mange forskellige aktører har bidraget til arbejdet med den nye styringsmodel. Det har synliggjort en række udfordringer og dilemmaer.
De gode input har især vist, at omstillingen af sundhedsvæsenet betyder
en kulturændring både for medarbejdere og ledere på hospitalerne, for
administrationen og for politikerne. Det er en udvikling, som tager tid
og kræver forandringer hos alle aktører, men som både er nødvendig og
ønskværdig.
Et centralt dilemma er, at patienternes ønsker og vurdering af egne
symptomer og behandlingsbehov kan gå imod de faglige standarder for
god kvalitet og den sundhedsfaglige vurdering af patientens behov for
behandling.
Et andet dilemma er, at patientens behov for tryghed i form af fx faste
kontroltider hos en fast læge kan være svære at imødekomme, hvis faste
ambulante kontroller bliver erstattet af behovsbestemte kontroller hos

Møde i REGIONSRÅD d. 25-06-2019

Side 7

Punkt nr. 3 - Forslag til ny, værdibaseret styringsmodel
Bilag 1 - Side -8 af 8

et team af læger eller kontakt via telefon eller e-mail. Det er også en udfordring at måle værdien i det samlede patientforløb, når kun en del af
patientforløbet sker på hospitalet.
Regionsrådet er også opmærksomt på, at hvis vi vil fokusere på patientens ønsker til behandlingen, kræver det, at der bliver mere tid til den
første samtale med patienten. Det er en udfordring på hospitalerne,
hvor mange andre opgaver presser sig på. Her har regionsrådet en opgave i at skaffe råderum, blandt andet ved at definere principper, rammer og metoder for prioritering i sundhedsvæsenet.
Regionsrådet ønsker øget lighed i sundhed. Det kræver, at vi inddrager
patienterne og i nogle tilfælde behandler dem forskelligt. Samtidig vil
andre patienter have større gavn af standardiserede behandlinger. Det
skal værdibaseret styring give mulighed for.
Det er også et dilemma, at den ekstra tillid og frihed, som regionsrådet
ønsker at give ledere og medarbejdere på hospitalerne, kan komme under pres fra omverdenen med krav om detailstyring og en stram økonomi.
Det er en central opgave for alle aktører at tage aktivt del i forandringerne. Vi skal sammen løbende drøfte og finde løsninger på de dilemmaer og udfordringer, der opstår i dagligdagen. På den måde holder vi
fokus på pejlemærkerne og det langsigtede mål om at skabe mere værdi
for patienten. Regionsrådet ser arbejdet med at skabe værdi for patienten som en dynamisk proces, som vi alle er sammen om at bidrage til.
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Vores Sundhedsaftale
Forslag til Sundhedsaftale 2019-2023 for
Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis
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Forord

Vi har i Sundhedskoordinationsudvalget set frem til at
præsentere Sundhedsaftalen for 2019-2023.
Det er hele Sundhedskoordinationsudvalget, der står
bag denne aftale. Det er et udgangspunkt, som vi forventer os meget af, for det betyder at parterne bag vores
Sundhedsaftale er de 29 kommuner i regionen, Region
Hovedstaden og almen praksis i Region Hovedstaden.
Aftalen er den fjerde sundhedsaftale mellem Region
Hovedstaden og de 29 kommuner. Vi bygger naturligvis
videre på de erfaringer, som vi har fået gennem de foregående aftaler, men samtidig har vi også ønsket at lave
en ny form for aftale.
Vores udgangspunkt har været et fælles ønske om at
lave en klar og fokuseret aftale, der lægger nye spor for
et meget dynamisk og tæt samarbejde om sundhed til
gavn for de mange borgere, der har brug for indsatser
på tværs af sektorgrænserne. Aftalen er derfor båret af
vores værdier og beskriver vores fælles politiske visioner,
mål og principper for, hvordan vi vil udvikle samarbejdet
inden for de tre områder, som vi har valgt at sætte særligt
fokus på i denne sundhedsaftale.
Vi har i kommunerne, regionen og i almen praksis hver
vores roller og opgaver på sundhedsområdet. Afsættet
for vores samarbejde er en anerkendelse heraf, men
samtidig har vi også et stort fælles ønske om at handle
proaktivt i forhold til borgernes sundhed. Tidlig indsats
og udvikling af flere effektive forebyggelsestilbud vil
derfor være vigtige pejlemærker, når vi går i gang med at
udfolde og konkretisere de fem mål, som vi har udvalgt
under vores tre fokusområder.
Vi ved, at Sundhedsaftalen først vil gøre en reel forskel,
når aftalens ord omsættes i handling. Det er en krævende
opgave. Men vi er allerede godt på vej!

3
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I forberedelsen af aftalen er vi blevet mødt af et stort
engagement og ønske om tage ejerskab for denne
Sundhedsaftale fra politikere, foreningsrepræsentanter,
borgere, pårørende og medarbejdere.
Vi skylder alle en stor tak for de mange gode input,
som Sundhedskoordinationsudvalget har fået undervejs
i processen og som har gjort os klogere på, hvilke
udfordringer, det er særligt vigtigt, Sundhedsaftalen
sætter fokus på.
Det er vores ønske, at dialogen ikke stopper her.
Dialogen skal fortsætte og udvikles gennem hele aftaleperioden. Vi byder derfor alle parter – og ikke mindst
borgere og pårørende – ind i samarbejdet om Vores
Sundhedsaftale!
På vegne af Sundhedskoordinationsudvalget
Flemming Pless		 Sisse Marie Welling
Formand		 Næstformand
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Vores udfordringer

Baggrundstæppet og overliggeren for denne Sundhedsaftale er de otte nationale mål for sundhedsvæsenet.
De otte nationale mål sætter en klar retning for, hvordan
vi i kommunerne, regionen og praksissektoren sammen
med borgere og pårørende skal samarbejde for et bedre
sundhedsvæsen: Mere sammenhængende forløb, styrket
indsats for borgere med kroniske sygdomme og ældre
borgere, ulighed i sundhed og patientsikkerhed er blandt
de vigtigste områder at sætte ind i det lokale samarbejde.
Målene er nationale, men det er lokalt, vi kan gøre
en forskel ved at tage et fælles ansvar for borgernes
sundhed.
Sundhedsvæsenets vej mod de nationale mål følges med
forskellige indikatorer og i vores region er vi udfordret på
væsentlige områder.
Udfordringerne er desværre velkendte – vi har stået over
for dem i mange år. Til trods for, at der er gjort et stort
stykke arbejde, er der stadig alt for mange borgere,
der oplever uhensigtsmæssige akutte indlæggelser og
genindlæggelser. Vi har stadig en social skæv fordeling
af sygdomme, og alt for mange borgere, der falder
mellem systemerne.

4
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Samtidig betyder udviklingen i samfundet og inden
for sundhedsvæsenet, at der hele tiden kommer nye
aspekter til, som vi må forholde os til. Frem mod 2030
kan vi forvente at blive 200.000 flere borgere i regionen
– næsten halvdelen vil være over 60 år, hvoraf flere vil
leve i mange år med én eller flere kroniske sygdomme.
Vi ser også en udvikling, hvor nye behandlingsformer, ny
teknologi og omlægning af opgaver betyder, at sundhedsvæsenet rykker tættere på borgerens hjem. Det er i sig
selv en positiv udvikling, men det stiller helt nye krav
til den måde, som kommunerne, praksissektoren og
regionen skal samarbejde på.
Vi skal derfor tænke nyt, og vi skal gøre det bedre
sammen – til gavn for borgeren!
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Vores fælles visioner

Sundhedsaftalen skal skabe en ny ramme for flere og
bedre fælles løsninger på de udfordringer, som borgere/
pårørende, kommuner, region og praksissektor står over
for på sundhedsområdet.
Med denne sundhedsaftale vil vi gå nye veje. Vi vil nedbryde barrierer, som begrænser vores muligheder for at
løfte vores fælles ansvar for sundhed og for at tilbyde
alle borgere sammenhængende forløb med høj kvalitet.
Sundhedsaftalen skal være en stærk katalysator for et
samarbejdende sundhedsvæsen med en fælles vision om:
•
•
•
•

Mere sammenhæng i borgerens forløb
Mere lighed i sundhed
Mere samspil med borgeren
Mere sundhed for pengene.

Mere sammenhæng i borgerens forløb

Sundhedsvæsenet er en kompleks størrelse, og borgerne
har gennem deres sygdomsforløb ofte kontakt med
mange forskellige fagpersoner fra flere sektorer, der
handler ud fra forskellige regler, økonomi, kultur og sprog.
Det kan gøre det svært for både borgere, pårørende og
fagpersoner at bevare overblikket over forløbet.
Men kompleksiteten i sundhedsvæsenet må ikke komme
borgeren til last og blive en undskyldning for uhensigtsmæssige handlinger i mødet med borgere, der er ramt af
sygdom. Vi vil have mere sammenhæng for alle borgere,
især for dem med mange kontakter i sundhedsvæsenet.
Derfor skal vi styrke vores samarbejdskultur og sammenhængskraft for at skabe grobund for mere helhedstænkning og mindre silotænkning.

Mere lighed i sundhed

Der skal være let og lige adgang til sundhed for alle
borgere i regionen. Men, vi ved også, at det desværre
ikke er tilfældet i dag. Mange borgere oplever på grund
af sociale, fysiske eller psykiske forhold store barrierer
i deres møde med sundhedsvæsenet. Det har både store
konsekvenser for samfundsøkonomien og for de grupper
i vores befolkning, der mister sunde leveår.
Uligheden i sundhed påvirkes af mange forhold – også
uden for sundhedsvæsenet. Men i sundhedsvæsenet
har vi et stort medansvar. Vi vil nedbryde de barrierer,
som begrænser mulighederne for lige og let adgang til
sundhed.
5
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Vi vil handle proaktivt og sammen prioritere forebyggelse,
fordi borgenes sundhed er helt afgørende for det
enkelte menneskes trivsel og muligheder for at forme
sit liv på egne præmisser. Og vi vil forsætte vores
arbejde med at skabe flere muligheder for flere fleksible
løsninger, der tilpasses borgernes ønsker, behov
og ressourcer.
Vi mener, at det er vejen til at skabe mest mulig sundhed
for alle borgerne i regionen.

Mere samspil med borgerne

Borgere, der rammes af sygdom, har en naturlig forventning om at blive mødt af et sundhedsvæsen, der
tager afsæt i den enkeltes behov, ønsker og ressourcer.
Tilsvarende er der mange pårørende, som også kan have
behov for støtte.
Vi ved også, at et afsæt i borgerens og de pårørendes
behov og ønsker giver bedre behandlingsresultater og
dermed en mere effektiv ressourceudnyttelse.
Vi vil derfor skabe det nødvendige rum til et aktivt
samspil med borgerne. Borgere og pårørende er helt
centrale, når vi sammen udvikler nye indsatser og
sundhedstiltag.
I de individuelle forløb vil vi møde borgerene og deres
pårørende i en respektfuld og åben dialog, hvor vi lytter,
anerkender og handler ud fra deres viden og ønsker.

Mere sundhed for pengene

Hele sundhedsvæsenet er under stigende pres, og
ressourcerne er knappe. Opgaverne skal derfor løses,
hvor det er mest effektivt for samfundsøkonomien og
giver mest værdi for borgerne.
Vi tror på, at vi kan spille hinanden gode på nye måder og
hjælpe hinanden mere, så vi kan skabe mere sundhed
for de ressourcer, som vi råder over. Vi vil sætte ind på
at finde de områder, hvor opgaverne kan løses mere
effektivt gennem klare snitfladebeskrivelser, ved kompetenceudvikling eller ved, at vi fletter vores indsatser
endnu mere sammen.
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Vores principper for samarbejdet

Vores visioner skal afspejles i vores handlinger. Det
kræver fælles forståelse for den måde, som vi vil samarbejde på inden for det samlede sundhedsvæsen.
Med afsæt i de erfaringer, som vi har fået gennem mere
end 10 års samarbejde om sundhedsaftaler, har vi derfor
udviklet nedenstående principper for, hvordan vi vil
arbejde sammen omkring de dele af borgernes liv,
som vi er fælles om.
Vi er enige om, at vi tager afsæt i disse principper, når
vi udfolder og konkretiserer de fokusområder, som vi
vælger at arbejde med i Sundhedsaftalen.

Borgerne med fra start

Vi inviterer borgerne med fra start, når vi udvikler og
udfolder vores fokusområder og aftaler konkrete indsatser. Deres unikke viden og perspektiv skal bidrage
til, at vi fastholder fokus på at sikre værdi for borgeren.
De kan udfordre vores sprog, kultur og rammer, så vi
bliver bedre til at inddrage og tilrettelægge forløb på
borgernes præmisser.

Helhedssyn

Når vi udvikler modeller for vores samarbejde, er omdrejningspunktet borgernes – og især sårbare borgeres –
samlede behov og livssituation. Vi vil udvikle og udbrede
nye organisatoriske tilgange og samarbejdsformer, når
vi kan se, at det vil skabe mest værdi for borgerne og
fremmer lighed i sundhed.

Samme høje kvalitet

Vi vil arbejde for, at alle borgere i hele regionen møder et
sundhedsvæsen med ensartet og høj kvalitet i sundhedstilbuddene. Samtidig skal der være rum til udvikling af
lokale løsninger, fordi der er forskelle i de udfordringer
og muligheder, der er i samarbejdet mellem kommuner,
hospitaler og praksissektor inden for de enkelte planområder. Vi vil derfor aftale fælles kvalitetsmål og
standarder, og vi åbner for, at der kan være forskel i valg
af metoder og implementering.
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Effektiv ressourceudnyttelse

Vi skal tilrettelægge opgaverne, så de placeres efter
princippet om laveste effektive omkostningsniveau til
gavn for borgerne fremfor traditionelle sektor- og faggrænser. Ved ændring af opgavevaretagelsen mellem
kommuner, region og praksissektor skal de økonomiske
konsekvenser være klarlagt. Det skal give gennemsigtighed og over tid en rimelig balance i økonomien
mellem kommuner, region og praksissektor.

Fælles kompetenceudvikling

Udviklingen i sundhedsvæsenet og de aftaler, vi indgår i
Sundhedsaftalen, stiller nye og store krav til vores medarbejderes faglige og relationelle kompetencer, men
også til rekrutteringen af kommende medarbejdere.
Når vi udfolder vores indsatser, skal vi have blik for,
hvordan vi skaber attraktive arbejdspladser inden for
det samlede sundhedsvæsen. Og vi skal have fokus på
medarbejdernes behov for kompetenceudvikling.

Klar opgave- og ansvarsfordeling

Vi skal sikre, at det sundhedsfaglige og socialfaglige
personale ved, hvem der skal gøre hvad, og hvornår.
Det gælder både den organisering, vi har i dag og ved
nye løsninger, der nedbryder de eksisterende organisatoriske skel. Ved flytning af opgaver laver vi
samarbejdsaftaler, der blandt andet tydeligt beskriver
det lægelige behandlingsansvar, ansvarsfordelingen
og økonomi.

Sammenhængskraft

Vi skal have fokus på, at vi ved at øge kendskab til
hinandens opgaver, handlemuligheder, sprog og kultur
kan styrke samarbejdskultur og sammenhængskraft.
Det vil være en løftestang for det fortsatte arbejde med
den gode kommunikation og sikre sammenhængende
patientforløb, og ikke mindst en forudsætning for at
lykkes med at nedbryde siloerne.

Fælles ansvar for borgernes sundhed

Vi skal både have fokus på at løfte den samlede befolknings sundhed og at tilgodese særlige målgrupper, når
vi udfolder fokusområder. Volumen og mulige effekter
skal indgå i vores overvejelser.
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Vores fokusområder

Rammen for vores fokusområder

Vi ser de otte nationale mål for sundhed som tydelige
pejlemærker for den retning, som vi ønsker at sætte for
vores samarbejde om sundhed. Vores fælles fokusområder skal derfor bidrage til at realisere de nationale
målsætninger. Regeringen følger udviklingen nøje inden
for målene gennem en række udvalgte indikatorer på
regionalt og kommunalt niveau.
Vi vil – hvor det er muligt – følge resultaterne af vores
arbejde ud fra de indikatorer, der er fastlagt for de otte
nationale mål.

Nationale mål for sundhed
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Vores fokusområder

Vi er ambitiøse på borgernes vegne. Men, vi ved, at vi
ikke kan arbejde med alle udfordringer og nationale
mål på én gang. Vi vil derfor samle kræfterne om få og
udvalgte fokusområder, hvor vi ser et særligt stort behov
for at udvikle det regionale tværsektorielle samarbejde
om sundhed.
Med få udvalgte fokusområder sikrer vi også en dynamisk sundhedsaftale. Vi kan undervejs i perioden udpege
nye fokusområde eller vælge at justere de indsatser,
som vi arbejder med inden for de enkelte fokusområder.
Dermed kan vores indsats gennem hele aftaleperioden
koncentreres om de områder, hvor vi ser de største
behov for at videreudvikle samarbejdet om kvalitet og
sammenhæng i sundhedsvæsenet. Samtidig skaber vi
plads til at arbejde med de nationale tiltag inden for det
tværsektorielle område, som løbende gives til regioner
og kommuner.
I forberedelsen af Sundhedsaftalen har politikere,
patientforeninger og interesseorganisationer samt fagpersoner været inviteret ind til dialog om, hvor de ser
de største udfordringer i det tværsektorielle samarbejde
om sundhed. På baggrund af den dialog er vores højst
prioriterede fokusområder:
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Sammen om ældre og borgere med kronisk
sygdom
For borgere med en eller flere kroniske sygdomme er
sammenhæng i indsatsen en særlig udfordring.
Samtidig ved vi, at den ældre borger er i stor risiko for
at blive indlagt af grunde, der kunne være forebygget
gennem en tidligere og mere koordineret indsats, eller
fordi der i den akutte situation ikke findes gode alternativer til indlæggelse.
For den ældre borger skaber mange indlæggelser utryghed og er en stor indgriben i deres hverdagsliv med
risiko for tab af funktionsevne.
Vi skal derfor sikre, at alle borgere oplever en tryg
behandling og pleje af høj kvalitet, og når det er muligt
sætte ind med en hurtig indsats lokalt eller i borgerens
eget hjem.

Det er vores mål, at
• Alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet
indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker.
• Alle ældre syge borgere opholder sig der, hvor deres
behov varetages bedst.
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Vores fokusområder

Sammen om borgere med psykisk sygdom

Sammen om børn og unges sundhed

Cirka hver 5. borger lever et liv med psykisk sygdom.

Den sociale ulighed i sundhed grundlægges tidligt i livet,
og derfor skal vi have langt større fokus på tidlige forebyggelsesindsatser.

Hverdagslivet er for mange borgere med psykisk sygdom
præget af mange og komplekse udfordringer, og de har
derfor brug for flere indsatser – ofte på tværs af de
kommunale forvaltningsområder, den regionale behandlingspsykiatri, hospitaler og almen praksis. Mange
oplever et forløb, der ikke hænger sammen eller tager
højde for den enkeltes behov.
Borgere med svær psykisk sygdom har en større dødelighed end befolkningen generelt. Det er der mange
årsager til, men manglende behandling af somatiske
sygdomme spiller en stor rolle. Overdødeligheden er
størst for de borgere, som også er særligt udsatte,
såsom hjemløse. Deres situation er ofte så kompleks,
at der er behov for særligt koordinerede indsatser,
hvis et behandlingsforløb skal blive succesfuldt.
I den nuværende sundhedsaftale har vi udarbejdet
samarbejdsaftaler, som beskriver opgaver og snitflader
mellem Region Hovedstadens Psykiatri og kommunerne.
Samarbejdsaftalerne er et vigtigt redskab, som videreføres. Men der er brug for, at vi supplerer samarbejdsaftalerne med flere initiativer, hvor vi inddrager flere
aktører i samarbejdet og sætter fokus på inddragelse af
civilsamfundet. Vi skal indrette os bedre for at sikre en
sammenhængende og rettidig indsats for den enkelte
borger.

Det er vores mål, at
• Alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages
hånd om deres samlede behov – også i forbindelse
med anden sygdom.
• Alle borgere med psykisk sygdom skal opleve et
koordineret udskrivningsforløb.
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Vi ved, at den rette støtte til moderen – til forældrene
– allerede under graviditeten og i barnets første leveår
kan fremme barnets trivsel og udvikling. For gravide og
familier med sociale problemstillinger eller psykiske
udfordringer er det en særlig udfordring at få den støtte,
som de har behov for. Det handler om at sikre en tidlig
koordineret, tværfaglig og tværsektoriel indsats.
En forudsætning for, at vi kan nå dertil er, at vi får bedre
rammer for et velfungerende tværsektorielt samarbejde.
Vi ved også, at stadig flere børn og unge mistrives i
deres hverdag, og vi ser en stor stigning i børn og unge,
som udredes eller behandles i børne- og ungdomspsykiatrien. Det er en udvikling, vi tager meget alvorligt,
og vi vil derfor gå sammen om at finde løsninger, så der
kan blive sat tidligt og relevant ind, når børn og unge
viser tegn på mistrivsel.

Det er vores mål, at
• Vi udvikler og styrker vores samarbejde om tilbud til
sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i
deres behov og ressourcer.
• Alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel,
får den rette hjælp i tide.
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Fra aftale til handling:
Vores fremgangsmåde og organisering

Vi skaber først resultater sammen, når sundhedsaftalen
kommer ud og lever i hverdagen hos vores medarbejdere
på hospitalerne, i kommunerne og i praksissektoren.
De prioriterede fokusområder skal derfor hurtigt udfoldes og konkretiseres, så vi kan komme i gang med
implementeringsarbejdet.

SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET

– Ældre og
borgere med
kronisk sygdom

– Borgere med
psykisk sygdom

– Børn og unges
sundhed

TEMADRØFTELSE I
SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET

HELE REGIONEN

PLANOMRÅDER

TEMAGRUPPER OG
SAMORDNINGSUDVALG

SAMORDNINGSUDVALG
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Vi vil arbejde med udfoldelsen af vores fokusområder
på en måde, som afspejler vores bærende principper for
samarbejdet. Organiseringen skal understøtte helhedstænkning, borgerinddragelse, fælles kvalitetsmål og
plads til forskellighed, når vi kommer til valget af metoder.
Vores udgangspunkt er derfor, at vi vil arbejde med et
fleksibelt set-up, der giver et stort rum til den lokale
udvikling og de gode lokale løsninger. Men samtidig
vil vi sikre fælles udvikling på de områder, hvor der er
brug for, at vi finder nye løsninger, som går på tværs af
kommunegrænser og hospitalernes optageområder.

FØLGER PÅ NATIONALE
KVALITETSINDIKATORER
& AFTALTE INDIKATORER

ADMINISTRATIV
STYREGRUPPE
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Fra aftale til handling:
Vores fremgangsmåde og organisering

Sundhedskoordinationsudvalget

Når vi igangsætter arbejdet med fokusområderne og de
mål, som vi har aftalt i sundhedsaftalen, sker det gennem
temadrøftelser i Sundhedskoordinationsudvalget.
I de drøftelser sætter vi politiske pejlemærker for den
retning, som vi ønsker for arbejdet med de enkelte mål.
Det skal være klart for alle, hvad vi ønsker at opnå.
I forbindelse med temadrøftelserne aftaler vi også,
hvordan vi følger op på arbejdet med vores mål, og om
der er brug for at vi udvikler indikatorer som supplement til de nationale indikatorer, der indgår under de
8 nationale kvalitetsmål. Herudover aftales også, hvorvidt der skal arbejdes videre med det enkelte mål lokalt
i samordningsudvalgene, eller om der skal arbejdes
videre med målet på regionalt niveau.

Samordningsudvalg

Vores samordningsudvalg er nedsat med udgangspunkt
i planområder, det vil sige et hospital og de kommuner,
der primært benytter hospitalet/det psykiatriske center.
I samordningsudvalgene indgår repræsentanter fra
kommunerne, hospitalerne og almen praksis.
Samordningsudvalgene har et indgående kendskab til
både lokale udfordringer og muligheder. Det kendskab
vil vi bruge mere aktivt. Vores udgangspunkt er derfor,
at en væsentlig del af arbejdet med konkretisering og
implementering af sundhedsaftalens målsætninger skal
ske gennem samordningsudvalgene, så der udvikles
gode lokale løsninger. Samordningsudvalgene kan
derudover også varetage opgaver for hele regionen.
Vi vil åbne op for en model, hvor et samordningsudvalg
kan byde ind på en opgave med at konkretisere et mål
inden for et af vores fokusområder med henblik på efterfølgende implementering i hele regionen.
Samordningsudvalgene får dermed en ny rolle, da de
både vil arbejde i et udviklingsspor, som kan være på
lokalt eller regionalt niveau, og i et driftsspor. Samtidig
sikrer vi, at arbejdet i samordningsudvalgene afspejler
vores principper for samarbejdet. Det betyder blandt
andet, at vi understøtter brugerinddragelsen i samordningsudvalgenes arbejde.
Vi er åbne for, at samordningsstrukturen kan ændres
i løbet af aftaleperioden, hvis vi vurderer, at en anden
organisering i højere grad vil understøtte arbejdet med
vores mål.
11
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Temagrupper

Vi ved, at der kan være brug for at vi udfolder nogle af
vores mål, inden samordningsudvalgene kan tage over.
Det kan fx være tilfældet for dele af børneområdet, som
kun er delvist integreret i samordningsstrukturen.
Tilsvarende er vi også opmærksomme på, at der gennem
samordningsudvalgenes arbejde med sundhedsaftalens
mål kan vise sig udfordringer, som kalder på løsninger
på tværs af planområderne i regionen. Det kan fx handle
om behov for revision i vores eksisterende kommunikationsaftaler eller om behov for nye regionsdækkende
samarbejdsaftaler fx med de praktiserende læger.
I sådanne tilfælde kan vi vælge at lægge opgaven ud til
et samordningsudvalg eller nedsætte en temagruppe.
Temagrupperne sammensætter vi med repræsentanter
fra de parter, der har særlig viden eller interesse på
området. På den måde kan vi få belyst udfordringerne
og finde frem til de gode løsninger. I nogle tilfælde vil
et enkelt møde være tilstrækkeligt, mens der i andre
tilfælde kan være brug for flere drøftelser.
Uanset hvilken model vi benytter, inviteres borgere altid
med.

Administrativ styregruppe

Vores nuværende samarbejdsstruktur er administrativt
bygget op omkring en administrativ styregruppe,
som er sammensat af repræsentanter fra kommunerne,
almen praksis og regionen. Styregruppen har det overordnede administrative ansvar for arbejdet med sundhedsaftalen – herunder de praktiske opgaver med at
sikre overblik over arbejdet med sundhedsaftalens
fokusområder og mål.
Herudover varetager styregruppen koordinering af de
opgaver, som vi i øvrigt arbejder sammen om på sundhedsområdet.
Vi vil fortsat have en administrativ styregruppe, men
vi retænker – med afsæt i vores principper og fokusområder – styregruppens sammensætning og arbejdsform. Det betyder blandt andet, at vi vil have brugerrepræsentanter med i styregruppen og at vi skal finde
en model, som sikrer bedre sammenhæng til børneområdet.
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Opfølgning

Bilagsoversigt

Vi følger op på arbejdet med Sundhedsaftalen med
afsæt i de indikatorer, som vi aftaler, når vi igangsætter
arbejdet med de enkelte fokusområder og mål.

Der er i forbindelse med de tidligere sundhedsaftaler
udarbejdet en række bilag, der blandt andet indeholder vores fælles vejledninger, forløbsprogrammer og
konkrete aftaler om håndtering af specifikke opgaver
og overgange mellem sektorerne. Disse eksisterende
vejledninger, aftaler mm. videreføres til denne sundhedsaftale, indtil der evt. træffes andre beslutninger
herom.

Vi anvender i videst muligt omfang eksisterende og landsdækkende datakilder – det vil sige data fra de 8 nationale
mål om sundhed samt data fra fx Sundhedsprofilen og
Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser
(LUP). På den måde kan vi følge udviklingen over tid, og
vi får mulighed for at sammenholde vores resultater med
de resultater, der opnås i de andre regioner.
Et helt centralt mål for vores opfølgning er også at sikre
konkret læring og spredning af viden. Vi vil derfor supplere med andre former for opfølgning, hvor vi sætter fokus
på at dele de gode lokale erfaringer fra samarbejdet.
Det kan blandet andet ske gennem temamøder, hvor der
inviteres bredt ind til dialog og erfaringsudveksling om
arbejdet med et eller flere af sundhedsaftalens fokusområder og mål.
Derudover laver vi en samlet midtvejsstatus for arbejdet
med alle vores fokusområder og mål. Og i forbindelse
hermed drøfter vi også på behovet for justeringer i vores
aftale.
Ved udgangen af aftaleperioden følger vi op på vores
erfaringer og resultater i en slutstatus.
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Bilagene kan hentes på
www.regionh.dk/sundhedsaftale
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1.

Forord

Der er sket meget inden for psykiatrien de senere år. Det skyldes både den faglige udvikling og ikke mindst, at psykiatrien er et højt prioriteret politisk område i
Region Hovedstaden.
Afsættet for indsatsen i psykiatrien er det enkelte menneske og det enkelte menneskes recovery. Vi ønsker, at alle mennesker med psykisk sygdom skal have de
bedste muligheder for at komme sig, udvikle sig og leve et meningsfuldt liv – også
selvom det er med eventuelle begrænsninger.
Region Hovedstaden har de sidste tre år arbejdet målrettet på at understøtte udviklingen af en recovery-orienteret kultur og praksis i psykiatrien. Vi har bl.a. fået
ansat recovery-mentorer på alle regionens psykiatriske centre og opbygget Skolen for Recovery, hvor patienter, pårørende og medarbejdere kan få mere viden
om recovery. Vi har arbejdet intensivt med at mindske brugen af tvang, hvilket har
resulteret i, at anvendelsen af bæltefikseringer næsten er halveret. Vi synes, at vi
er kommet langt i vores indsats for at forebygge tvang og for at sikre, at recovery
er det bærende element i indsatsen for mennesker med psykisk sygdom. Men vi
vil gerne gøre det endnu bedre.
Til trods for at antallet af mennesker, der udredes og behandles for psykisk sygdom, er steget siden 2009 fra ca. 40.000 til 50.000 årligt, er det lykkes at overholde retten til hurtig udredning for voksne med 90 %. På børne- og ungeområdet
har vi imidlertid været udfordret af en markant stigning i antallet af henviste børn
og unge og kan derfor ikke fremvise det samme fine resultat. Med en fokuseret
indsats har vi dog vendt udviklingen og øger nu måned for måned antallet af rettidigt udredte børn og unge. Vi er ikke i mål endnu, men udviklingen går hastigt
den rigtige vej.
Regionsrådet udbygger med denne treårsplan 2020-2022 den eksisterende treårsplan fra 2017-2019. Nogle af de tiltag, vi peger på i den nye treårsplan, styrker
allerede eksisterende indsatser, mens andre tiltag er nye.
Med planen sætter vi fokus på recovery som det bærende fundament for alle indsatser. Vi ønsker et stærkere og mere forpligtende samarbejde mellem kommune, praksis og region, hvor alle parter rækker hånden ud for at skabe et mere
sammenhængende sundhedsvæsen og lighed i sundhed. Fortsat forebyggelse
og nedbringelse af tvang er også vigtig fremadrettet. Og så sætter vi ekstra fokus
på behandlingen af børn og unge. Det synes vi, er en stærk vej frem.

[Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen
Formand for social- og psykiatriudvalget Susanne Due Kristensen
Indsæt underskrifter
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2.

Vores politiske mål

De fleste kender én, der er ramt af psykisk sygdom eller kommer måske selv til at
blive ramt af psykisk sygdom på et tidspunkt i livet. Når et menneske får en psykisk sygdom, ændrer det ikke alene livet for den enkelte, men det påvirker også
vedkommendes pårørende og nære relationer.
I Region Hovedstaden lægger vi stor vægt på, at mennesker med psykisk sygdom får det bedst mulige behandlingsforløb i psykiatrien, og at både den enkelte
og deres pårørende oplever sig støttet i sygdomsforløbet. Vi ved, at mange mennesker med psykisk sygdom bliver helt raske, og vi ved også, at det er muligt at
få et godt og meningsfuldt liv sygdom til trods.
I regionsrådet i Region Hovedstaden arbejder vi for at:
Mennesker med psykisk sygdom mødes som ligeværdige partnere, der har indflydelse på egen behandling og tilbydes et recovery-orienteret og sammenhængende patientforløb af høj faglig kvalitet.
Med den nye treårsplan for psykiatriens udvikling 2020-2022 har vi valgt at sætte
fokus på få og konkrete områder, hvor vi ønsker at løfte psykiatriindsatsen. Den
første treårsplan 2017-2019 indeholdte en bred vifte af anbefalinger og lagde
grundstenene til de politiske mål og visioner på området. Disse visioner vil fortsat
være gældende i årene fremover. Social- og psykiatriudvalget har på vegne af regionsrådet i denne nye plan defineret en række fokuserede pejlemærker for psykiatriens udvikling i årene 2020-2022. I planens afsnit vil de enkelte pejlemærker
og tilhørende indsatser blive konkretiseret.
Pejlemærkerne er udvalgt i et tæt samarbejde med en bred skare af interessenter. Regionens social- og psykiatriudvalg har som optakt til planens tilblivelse afholdt en række dialogmøder, workshops og temadrøftelser med bl.a. patient- og
pårørendeforeninger, medarbejdere, recovery-mentorer, ledere, faglige organisationer, kommuner samt praksissektor. På møderne har social-og psykiatriudvalget, som politikformulerende udvalg, fået inspiration til, hvilke områder der var
vigtigst at få løftet i de kommende år, ligesom udvalget på vegne af regionsrådet
har fået konkrete input til anbefalingerne i planen.

Treårsplan 2020-2022

Møde i REGIONSRÅD d. 25-06-2019

2

Punkt nr. 6 - Tredje udkast til treårsplan 2020-2022
Bilag 1 - Side -5 af 25

På den baggrund peger regionsrådet på følgende pejlemærker for årene 20202022:

•
•
•
•
•
•
•

Recovery som fortsat fundament og pejlemærke for alle indsatser
Stærkere og mere forpligtende samarbejde mellem psykiatri, kommune, praksis og
civilsamfund
Gode og sammenhængende forløb for børn og unge
Forebyggelse og nedbringelse af alle former for tvang
Lighed i sundhed for mennesker med psykisk og somatisk sygdom
Styrket og koordineret indsats for mennesker med psykisk sygdom og misbrug
Gode rammer og arbejdsvilkår for medarbejderne i psykiatrien

Regionsrådet ønsker også at sætte fokus på forhold, som kræver et politisk træk
nationalt og kommunalt. Regionsrådet i Region Hovedstaden vil derfor også arbejde bredere politisk for at:
•

Bekæmpe stigma og tabuer: Vi vil med oplysning og aktiv indsats modarbejde stigmatisering af psykisk sygdom, så mennesker med psykisk sygdom
ikke oplever social eksklusion med konsekvenser for deres tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked. Det er vigtigt, at mennesker med psykisk sygdom
søger den hjælp, de har behov for og ikke oplever at måtte skjule deres symptomer

•

Rykke kommuner og region tættere sammen: Vi vil aktivt arbejde for og går
gerne forrest i et mere forpligtende samarbejde mellem kommuner og region,
så mennesker med psykisk sygdom oplever én fælles indgang til fælles tilbud
med relevante faglige kompetencer uanset, om de modtager behandling fra
kommune eller region
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3.

Recovery

Vi ved, at det er muligt at komme sig fra psykisk sygdom, og at det er muligt at
leve et værdifuldt liv - også med eventuelle begrænsninger.
En recovery-orienteret behandling giver håb for fremtiden og håb om, at det er
muligt at komme sig, bl.a. ved aktivt at medvirke til at forbedre egen situation,
også selv om ens funktionsniveau er begrænset af psykisk sygdom. Fokus på
den enkeltes recovery-proces og udvikling af en recovery-orienteret kultur i Region Hovedstaden tager udgangspunkt i professor ved Center for Psykisk for rehabilitering, Boston, William Anthony’s definition af recovery:
Personlig recovery defineres som en dybt personlig, unik forandringsproces
med hensyn til ens holdninger, værdier og mål, færdigheder og/eller roller. Det
er en måde at leve et tilfredsstillende liv på præget af håb og aktiv medvirken
selv med de begrænsninger, der er forårsaget af sygdom. Recovery indebærer
udvikling af ny mening og nyt formål med ens liv. (Anthony, 1993, s.17).
Region Hovedstaden er fortsat i proces med at udbrede en recovery-orienteret
praksis. Det sker bl.a. gennem brugerinvolvering og inddragelse i form af individuelle samtaler og fælles beslutningstagning, som bidrager til medbestemmelse på
egen situation.
Organisatorisk arbejdes der vedholdende på at indrette psykiatrien, så mennesker med psykisk sygdom møder en recovery-orienteret psykiatri i alle dele af forløbet - både når det gælder pleje, behandling og rehabilitering. Vi har derfor i dag
både patient- og pårørenderepræsentanter i alle relevante beslutningsfora, samt
dialogmøder og direkte patientfeedbackmøder på alle de psykiatriske centre.
Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) har i 2019 udarbejdet en handleplan for
udvikling og forankring af en recovery-kultur, som kan findes på RHPs hjemmeside. Regionsrådet understøtter handleplanens mange nye initiativer.

Tydelige muligheder for indflydelse på eget forløb
I en recovery-orienteret praksis er det vigtigt, at mennesker med psykisk sygdom
aktivt kan tage ansvar og få indflydelse på eget recovery-forløb. Vi ved fra mennesker med psykisk sygdom, at det kan være svært at gennemskue, hvor og
hvordan den enkelte kan få reel indflydelse på eget forløb og behandling.
Regionsrådet ønsker derfor, at der i samarbejde med brugere og pårørende
iværksættes indsatser, som kan tydeliggøre, hvor og hvordan mennesker med
psykisk sygdom kan få direkte indflydelse på egen situation samt hvilke konkrete
valgmuligheder, der er i patientforløbet. Det kan fx gøres ved at udarbejde klare
retningslinjer til medarbejderne og borgerrettet informationsmateriale målrettet
mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende.
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Styrket tværsektorielt samarbejde om recovery
Et tæt samarbejde om recovery på
tværs af praksissektor, kommuner og
civile i samfundet i hele patient-/borgerforløbet skal sikre, at mennesker
med psykisk sygdom – uanset hvor de
er i deres forløb – mødes af den
samme recovery-orienterede tilgang.

Skolen for Recovery understøtter den enkelte i egen recovery-proces. Skolen har til formål at fremme viden om recovery for mennesker med psykisk sygdom, deres pårørende
samt medarbejdere i hospitalspsykiatrien.
Skolen er ikke et behandlingstilbud men et undervisningstilbud, som supplerer øvrige behandlings- og rehabiliteringstilbud.

Regionsrådet vil derfor i samarbejde
med kommunerne og praksissektoren arbejde for at styrke og udbrede en fælles
opfattelse af recovery på tværs af
sektorer. Målet er at skabe mere
Skolen på Tværs er et pilotprojekt i form af et tidsbesammenhængende og trygge patigrænset partnerskab mellem RHP og kommunerne i
Gladsaxe, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal om
entforløb og overgange. Det kan fx
fælles recovery-skole undervisning. Formålet er at
ske ved at støtte udbredelsen af
styrke recovery-orienteringen og øge sammenhængen
initiativer som ’Skolen på Tværs’,
mellem de regionale og kommunale tilbud til gavn for
hvor der undervises i recovery på
mennesker med psykisk sygdom.
tværs af sektorer.
I det tværsektorielle samarbejde er det også vigtigt at indtænke civilsamfundet, de
pårørende og netværket som vigtige partnere. Det tætte netværk udgør ofte et
væsentligt bindeled mellem den sygdomsramte og de offentlige myndigheder, ligesom det tætte netværk ofte er dem, der støtter op om den enkeltes recoveryproces i hverdagen.

Recovery-mentor-funktionen styrkes og udbredes
Recovery-mentorerne udfører et stort og værdsat arbejde for patienter i psykiatrien. Mentorerne har egne erfaringer med psykiske vanskeligheder og har selv
været igennem et recovery-forløb. De kan derfor bidrage med en særlig værdifuld
indsigt. De er rollemodeller og et bevis på, at man kan komme sig over, eller
komme godt videre i livet, psykisk sygdom til trods. Recovery-mentorernes erfaringer bruges aktivt i samværet med patienterne og er samtidig et godt grundlag
for at fungere som sparringspartnere for både medarbejderne i psykiatrien, pårørende og netværk.
I regionsrådet vil vi derfor arbejde for at øge antallet af recovery-mentorer i de
kommende tre år – det gælder både mentorer generelt og særligt unge- og pårørendementorer. Især er der behov for flere mentorer på sengeafsnittene, men
også i funktioner på tværs af kommune og region, som kan understøtte den fælles recovery-orientering på tværs af hele patient-/borgerforløbet.
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Skolen for Recovery styrkes
At styrke den enkeltes kompetence i at mestre egen sygdom kræver viden og indsigt. Skolen for Recovery leverer i dag en bred vifte af recovery-orienterede kurser på alle regionens psykiatriske centre til brugere, pårørende og medarbejdere
med tilknytning til RHP. Skolen for Recovery kan hjælpe den enkelte, dennes pårørende samt medarbejdere i psykiatrien i at understøtte recovery under og efter
psykisk sygdom. Skolen er derfor et vigtigt afsæt for en videre udvikling af recovery-kulturen.
Regionsrådet ønsker derfor at styrke Skolen for Recovery. Vi vil arbejde for, at
flere brugere, pårørende og medarbejdere i psykiatrien deltager i skolens undervisningstilbud, og at tilbuddet udvides til også at omfatte brugere uden for RHP.
Det kan være tidligere patienter bosat i regionen eller mennesker, som i deres arbejde er i berøring med mennesker med psykisk sygdom. Vi ser gerne, at skolen
fx i et samarbejde med kommunerne etablerer kurser, der kan bidrage til at forebygge forværring af psykisk sygdom eller kan bidrage til at af stigmatisere psykisk
sygdom. Det kan også være kurser, som har til formål at skabe bedre brobygning
på tværs af sektorer i forhold til politi, socialrådgivere eller målrettet behov i forhold til de sociale botilbud.

En bred behandlingsvifte
En vigtig del af recovery-kulturen er, at mennesker med psykisk sygdom i psykiatrien involveres i egen behandlingsplan og oplever, at der i videst muligt omfang
tages højde for den enkeltes ønsker til eget behandlingsforløb. Det er vigtigt, at
behandlingen opleves meningsfuld, så den understøtter den enkeltes recoveryproces.
Regionsrådet vil derfor arbejde for, at patienter i psykiatrien møder en bred behandlingsvifte. Indsatsen skal generelt være flerstrenget i form af psyko- og samtaleterapi, aktiviteter, medicin m.m. I det omfang det vurderes klinisk relevant og
fagligt forsvarligt skal der tillige være fokus på ikke-medicinsk behandling og medicinnedtrapning.
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Regionsrådet vil styrke den recovery-orienterede indsats,
så mennesker med psykisk sygdom oplever:
 At mulighederne for indflydelse og medbestemmelse på eget forløb er
tydeligere
 At psykiatrien, praksissektoren, kommunerne og civilsamfundet har et
fælles afsæt for recovery
 At der er flere recovery-mentorer
 At Skolen for Recovery ikke alene er et tilbud til brugere, pårørende og
medarbejdere i RHP. Det kan også være personale fra kommunerne,
politi eller personale fra den sociale virksomhed med det formål at
styrke brobygning på tværs af sektorer og fremme en fælles recoveryorientering
 At der er en bred variation i behandlingstilbud, herunder at ikke-medicinsk behandling og medicinreduktion vægtes højt, hvor det vurderes
klinisk relevant
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4.

Samarbejde med kommuner, praksissektoren
og civilsamfund

Mennesker med psykisk sygdom har under deres sygdomsforløb ofte behov for at
komme i kontakt med både regionens behandlingstilbud, forskellige kommunale
tilbud samt læger og psykologer fra praksissektoren. Roller og ansvar er fordelt
på mange aktører fra forskellige sektorer, der handler ud fra forskellige regler,
økonomi, kultur og sprog. Det betyder, at det både for mennesker med psykisk
sygdom, pårørende og fagpersoner til tider kan være svært at bevare overblikket.
I Region Hovedstadens tilfredshedsmålinger fremgår det, at mange oplever gode,
trygge patientforløb i forbindelse med deres sygdom, men der er også borgere,
som fortsat ”falder ned mellem to stole”, når deres forløb går på tværs af sektorer,
involverer mange aktører eller er meget komplekse. Særligt mennesker med psykisk sygdom og et samtidig misbrug er i den sammenhæng udsatte.
Der er i forbindelse med sundhedsaftalerne
indgået samarbejdsaftaler mellem Region
Hovedstaden og kommunerne. I den nye
sundhedsaftale, som er under udarbejdelse,
er der et særligt fokus på mennesker med
psykisk sygdom og på, hvordan vi i et samarbejde med kommunerne kan skabe en
sammenhængende og rettidig indsats for
mennesker med psykisk sygdom.

Sundhedsaftaler udarbejdes hvert fjerde
år mellem Region Hovedstaden og de 29
kommuner i regionen. Aftalerne beskriver,
hvilket ansvar henholdsvis kommunerne
og regionerne har for at løse fremtidige
sundhedsmæssige udfordringer og opgaver.

Vi ser i disse år en udvikling, hvor nye behandlingsformer, ny teknologi og omlægning af opgaver betyder, at sundhedsvæsenet rykker tættere på borgerens
hjem. Fx er RHP ved at omlægge ambulante indsatser til såkaldte F-ACT-teams,
som sikrer, at borgere med psykisk sygdom, der ikke har brug for indlæggelse,
kan få en fleksibel ambulant psykiatrisk behandling i nærmiljøet. Det vil ikke alene
understøtte den enkelte i egen recovery-proces, men tilbuddet kan også med sin
indbyggede fleksibilitet bidrage til at forbygge forværring af sygdom og indgribende indlæggelser. Intentionen er, at tilbuddet i de kommende år også udbredes
til regionens botilbud.
Som et andet tilbud i nærmiljøet har regionerne etableret et internetbaseret psykologtilbud til mennesker med lettere angst og depression, som ikke har behov
for hospitalsbehandling. Det giver øget mulighed for behandlingstilbud i eget hjem
digitalt.
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Styrke samarbejdet på tværs
Der er behov for et at styrke samarbejdet på tværs af psykiatri, kommune, praksissektor og civilsamfund, så mennesker med psykisk sygdom oplever sammenhængende forløb på tværs.
Regionsrådet vil derfor arbejde for, at det skal være klart og tydeligt for alle parter, hvor ansvaret for behandling, rehabilitering, støtte og pleje er placeret.
Vi vil desuden arbejde for, at netværksmøder og brugen af fælles indsatsplaNetværksmøder er et tværsektorielt møde
ner styrkes. På den måde sikrer vi en
med deltagelse af mennesker med psykisk
større helhed og sammenhæng i den
sygdom evt. pårørende og deltagere fra relesamlede indsats for mennesker med
vante kommunale forvaltninger ikke mindst
psykisk sygdom på tværs af sektorer.
jobcentret, psykiatrien og den praktiserende
Det skal være nemt og overskueligt for
læge ved behov.
alle at deltage i netværksmøderne også de praktiserende læger. Da de praktiserende læger ofte er presset tidsmæssigt af arbejdet i praksis, skal det undersøges, hvordan man kan understøtte deres muligheder for at deltage i netværksmøderne. Det kunne fx være ved brug af
digitale løsninger.
Udvekslingen af viden mellem psykiatrien, praksissektoren, kommuner og civilsamfundet er en vigtig forudsætning og skal styrkes for at forebygge indlæggelser
og sikre, at der skabes gode overgange med trygge udskrivelser.
Regionsrådet ønsker derfor, at der tilvejebringes konkrete forslag til, hvorledes
psykiatrien kan stille sin viden og kompetencer til rådighed for kommunerne, på
botilbud og i praksissektoren. Det kan både være viden om tværsektorielle behandlingstilbud og muligheder for rådgivning og sparring på det psykiatriske område. Det kan også være i form af udgående psykiatrisk bistand fra psykiatrien til
kommunerne og praksissektoren. Mulighederne for brug af digitale virkemidler
skal i den forbindelse inddrages.

Styrket samarbejde med praksissektoren
Udredning og behandling bør generelt ske tættest muligt på borgerens eget nærmiljø. Mange mennesker, både børn og voksne, med mindre indgribende psykisk
sygdom eller mistrivsel oplever imidlertid ofte, at de henvises til hospitalsbehandling for derefter at blive tilbagehenvist til egen læge eller psykolog. Det kan betyde, at relevant behandling ikke iværksættes rettidigt med sygdomsforværrelse til
følge.
Derfor ønsker regionsrådet, at henvisningsprocedurerne fra praktiserende læge til
henholdsvis hospital, praktiserende psykiatere/psykologer og de kommunale tilbud gøres mere gennemsigtige, og at faglig sparring i den forbindelse er let tilgængelig, så mennesker med psykisk sygdom henvises til rette behandlingssted
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første gang. Desuden ønsker regionsrådet, at det undersøges om, og i så fald
hvordan, de praktiserende psykologer kan få en større rolle i forbindelse med behandling og støtte til mennesker med mindre indgribende psykisk sygdom.

Styrke samarbejdet med civilsamfundet
Civile i samfundet og frivillige organiserede kræfter i patientforeningerne kan
være bindeleddet til det omkringliggende samfund uden for sundhedsvæsenet for
patienter indlagt i psykiatrien. Også efter udskrivelse udgør frivillige ofte et vigtigt
og påskønnet netværk for mange med psykisk sygdom. De bidrager med sociale
aktiviteter og hjælp til hverdagens gøremål, hvorved de understøtter den enkeltes
recovery-proces.
Projekt Frirum er ét eksempel på, hvordan civile i et samarbejde med RHP bidrager til skabe kreative aktiviteter i psykiatrien. Et nyligt etableret samarbejde med
Headspace er et andet eksempel på, hvordan samarbejdet med civilsamfundet
kan udvikles.
Regionsrådet anerkender og påskønner værdien af den store indsats, som
mange frivillige yder i forhold til mennesker med psykisk sygdom. Regionsrådet
støtter derfor et tættere samarbejde med civile, og andre samarbejdspartnere,
som har lyst til at bidrage med lokale tiltag, som skaber håb, glæde og gode øjeblikke for mennesker med psykisk sygdom - enten som et led i et forløb i psykiatrien eller i deres nærmiljø. Regionsrådet har i derfor i budget 2019 etableret en
varig pulje på 2 mio.kr. årligt, som kan søges til mindre samskabelsesprojekter på
tværs af kommune, region og civilsamfund.

Regionsrådet vil styrke samarbejdet med praksissektoren, kommunerne og civilsamfundet, så mennesker med
psykisk sygdom oplever:
 At der er klar og tydelig ansvarsfordeling og forpligtende samarbejde på
tværs af sektorer, og at den samlede indsats er koordineret via netværksmøder og fælles indsatsplaner
 At psykisk sygdom/mistrivsel udredes og behandles så tæt på nærmiljøet, som det er fagligt muligt, herunder at flere kommer i direkte behandling hos speciallæger i psykiatri
 At samarbejdet med civilsamfundet styrkes ved at understøtte indsatser, hvor civile bidrager til meningsfulde og værdiskabende aktiviteter
for mennesker med psykisk sygdom
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5.

Bedre forløb for børn og unge

Alle børn fortjener et godt og sundt liv. Kimen til et godt helbred – både fysisk og
mentalt – lægges i børneårene. Når et barn eller en ung rammes af psykisk sygdom, involverer og påvirker det hele familien. De fleste familier oplever, at hverdagen ændres radikalt med både bekymring og utryghed til følge.
Vi oplever desværre i disse år, at især mange børn og unge mistrives, eller rammes af psykisk sygdom. I Region Hovedstaden har knap 9.000 børn og unge årligt behov for hospitalsbehandling for psykisk sygdom. Det er vores opgave at
sikre, at de får den bedst mulige behandling, som samtidig er mindst muligt indgribende i deres børne- og ungeliv.

Tidlig opsporing og koordineret indsats for børn og unge i mistrivsel
En tidlig indsats, hvor et barn/en ung med tegn på mistrivsel får hurtig og relevant
støtte og hjælp kan medvirke til, at barnet/den unges tilstand ikke forværres og
udvikler sig til egentlig psykisk sygdom. Her spiller samarbejdet med kommune
og praksis en vigtig rolle.
Regionsrådet støtter op om, at alle børn og unge med psykisk mistrivsel opspores, vurderes og understøttes hurtigst og bedst muligt – gerne tæt på eget hjem for at barnet/den unge i størst muligt omfang kan opretholde hverdagslivet med
skolegang og venner. Vi ønsker i den forbindelse at formulere et konkret forslag
til, hvordan vi i et tæt samarbejde med kommunerne og de praktiserende læger
bedst kan understøtte den tidlige indsats. Det kan være vejlednings- og rådgivningsmæssigt, så kommunen eller den praktiserende læge er bedst muligt rustet
til at opspore og støtte børn og unge i mistrivsel, men det kan også være overvejelser om at etablere udgående teams fra børne- og ungdomspsykiatrien, som
kan give behandling i nærmiljøet for at forebygge forværring af symptomer eller
forebygge indlæggelser ved psykisk sygdom.

Hurtige udrednings- og behandlingsforløb
Det er vigtigt, at børn og unge, der har psykisk sygdom eller mistrives, udredes
og behandles hurtigst muligt og ikke oplever unødig ventetid. Vi har i Region Hovedstaden i en tid haft udfordringer med for lange ventetider til udredning af børn
og unge. Det skyldes især en markant stigning i antallet af børn og unge med
psykisk sygdom. Udviklingen i ventetiden er heldigvis vendt. I begyndelsen af
2018 blev 34% af børn og unge udredt til tiden, mens tallet steg til 60% i slutningen af 2018.
Vi glæder os over denne positive udvikling. Det er imidlertid ikke godt nok, for det
er regionsrådets mål, at alle børn og unge, der henvises til udredning og behandling i psykiatrien udredes indenfor 30 dage. Vi vil derfor fortsat have et stærkt fokus på området og har samtidigt sat os det ambitiøse mål, at 90% af alle børn og
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unge, som henvises til børne- og ungepsykiatrien, skal udredes rettidigt fra oktober 2019.

Bedre støtte til børn, der er pårørende
I takt med at der bliver flere voksne med psykisk sygdom, bliver der også flere
børn som pårørende. Mindst 30% af mennesker med psykisk sygdom i voksenpsykiatrien er forældre til børn under 18 år. Børnene er ofte stærkt påvirkede af
deres forældres sygdom, men kan let blive overset, fordi forældrenes sygdomsforløb tager al opmærksomheden. Vi har allerede etableret tilbud om familiesamtaler på vores voksenpsykiatriske centre, men er nu også i gang med at rulle
kurser ud for børn som pårørende på Psykiatrisk Center Ballerup og Psykiatrisk
Center Nordsjælland. Regionsrådet støtter, at kurser for børn som pårørende i
løbet af de kommende år udrulles, så flere børn, hvis forældre har psykisk sygdom, modtager et tilbud om støtte under deres forældres behandlingsforløb.

Bedre overgange fra børne- og ungepsykiatrien til voksenpsykiatrien
Det kan være en brat overgang at gå fra børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien, fordi tilbuddene ændrer karakter, og fordi mange af de kommunale foranstaltninger også ændres eller bortfalder. Børn og unge modnes i forskelligt tempo, og ikke alle børn er parate til at overgå til voksenpsykiatrien, når
de bliver 18 år.
Regionsrådet vil derfor sætte fokus på, at overgangen mellem børne- og voksenpsykiatrien er velkoordineret og individuelt tilpasset. Overgangen skal være kendetegnet ved kontinuitet og god kommunikation, hvor den unge og forældrene
gradvist forberedes på at overgå til voksenpsykiatrien i et tæt samarbejde med
kommunen.

Let tilgængelige tilbud til børn og unge uden for psykiatrien
Der er behov for let tilgængelige tilbud i nærmiljøet for børn og unge med behov
for hjælp og støtte ved psykisk mistrivsel – også inden, der er tale om en egentlig
sygdom. Region Hovedstaden har allerede en aftale med Headspace om sparring
og rådgivning af deres medarbejdere. Headspace tilbyder gratis rådgivning til
børn og unge i alderen 12-25 år og kan kontaktes via chat, telefon og ved fysisk
fremmøde. Børn og unge kan også via Mindhelper.dk, som er en digital platform,
anonymt få viden og råd til at håndtere psykiske problemer. Det er et fællesregionalt projekt, som startede i januar 2019, hvor børn og unge kan få information,
når de søger viden om mental sundhed på nettet. TUBA, Ventilen, Børnetelefonen og Psykiatrifonden er andre tilbud, som tilbyder gratis rådgivning til børn og
unge.
Regionsrådet vil sætte endnu mere fokus på sparring og rådgivning til dem, som
hjælper børn og unge med psykisk mistrivsel i deres nærmiljø. På den måde kan
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nogle børn og unge måske undgå forværring og udvikling af egentlig psykisk sygdom. Vi vil samtidig understøtte fortsat udvikling af digitale tilbud, som kan hjælpe
børn og unge i eget hjem eller tæt på, hvor de unge færdes.

Optimale fysiske rammer til børn og unge
De fysiske omgivelser har stor betydning for, hvorledes mennesker med psykisk
sygdom kommer sig og for deres oplevelse af tryghed og ro undervejs i patientforløbet. Det gælder selvfølgelig også for børn og unge. Med forslag til Hospitalsplan 2025 er det foreslået at samle alle børne- og ungdomspsykiatriske sengepladser på Rigshospitalet Glostrup. Det vil betyde, at behandlingen af de allermest syge og indlæggelseskrævende børn og unge samles ét sted i Region Hovedstaden. Det vil understøtte et højt fagligt niveau i behandlingen af de børn og
unge, som er allerhårdest ramt af alvorlig psykisk sygdom, fordi den sundhedsfaglige ekspertise fremadrettet vil være samlet på et sted i et stærkt fagligt miljø,
som kan tiltrække de allerdygtigste læger og forskere. Et sådant fagligt fyrtårn
kan bidrage til, at den samlede forskning øges, og at der udvikles nye og bedre
behandlingsmetoder indenfor af børne- og ungdomspsykiatrien – resultater og viden, som også kan gavne psykisk syge børn og unge i andre dele af landet.
I regionsrådet ønsker vi derfor fortsat at undersøge muligheden for at samle de
børne- og ungepsykiatriske sengepladser i Glostrup i et fremtidssikret og tidssvarende nybyggeri samtidig med, at den eksisterende ambulante børne-ungepsykiatri i planområderne opretholdes.

Regionsrådet vil arbejde for, at børn og unge med psykisk
sygdom oplever:
 At region, kommune og praksis samarbejder om en tidlig og koordineret
opsporing og indsats over for børn med tegn på psykisk mistrivsel/sygdom.
 At der er hurtige og rettidige udrednings- og behandlingsforløb inden for
30 dage
 At børn- og unge får den støtte, de har behov for som pårørende i forbindelse med forældres sygdom og behandlingsforløb i psykiatrien
 At børn og unge - med udgangspunkt i deres individuelle behov - får
gode, fleksible og velforberedte overgange fra børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien
 At der er let tilgængelige tilbud om hjælp til børn og unge, der oplever
psykisk mistrivsel, inden barnet eller den unge udvikler psykisk sygdom
 At børn og unge får optimale fysiske rammer under indlæggelse ved at
bygge nyt børne- og ungdomspsykiatrisk center
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6.

Forebyggelse af tvang

Når psykisk sygdom får overtaget, kan det enkelte menneske opleve stor smerte
og frustration. Det kan komme til udtryk ved en voldsom adfærd, som kan være til
skade for mennesket selv eller andre. I 2014 indgik Region Hovedstaden og de
øvrige regioner en partnerskabsaftale med Sundheds- og Ældreministeriet om at
reducere brugen af tvang. Region Hovedstaden er så godt som i mål med at opfylde målsætningen om at halvere brugen af bæltefikseringer og ønsker at fortsætte denne udvikling. I de kommende år ønsker vi ikke kun at nedbringe antallet
af bæltefikseringer men alle former for tvang. At nedbringe tvang er et vigtigt element i arbejdet med at udvikle en recovery-orienteret tilgang til mennesker med
psykiske sygdomme.
Nedgangen i antallet af bæltefikseringer i Region Hovedstaden viser, at det med
de rette indsatser er muligt at forebygge brugen af tvang. I Region Hovedstaden
arbejder vi blandt andet med forebyggelse af tvang ud fra principperne fra ”Safewards”. Det er en velafprøvet metode, hvor formålet er at styrke samarbejdet mellem medarbejdere og patienter om at undgå brug af tvang, ved at anvende beroligende kommunikationsformer og arbejde konfliktnedtrappende. Desuden tilbydes
der i psykiatrien forhånds- og eftersamtaler med patienten for at forventningsafstemme fx brug af tvang, ligesom der tilbydes debriefing, hvis tvang alligevel forekommer. Også indretningen i psykiatrien er tilpasset målet om at reducere anvendelsen af tvang. Der findes sanserum på de fleste psykiatriske centre i regionen,
som er indrettet med kugledyner, musik, beroligende farver m.m., der kan virke
terapeutisk og tvangsforbyggende.

Forebyggelse gennem fælles kompetenceudvikling
Forebyggelse og reduktion af tvang forudsætter, at medarbejderne omkring det
enkelte menneske med psykisk sygdom er fagligt rustet til opgaven og ved, hvad
der virker og hvordan. Regionsrådet bevilgede i 2018 midler til at etablere et
Campus for Psykiatrisk Simulation. Med det nye campus styrkes rammerne for at
kompetenceudvikle medarbejderne i et virkelighedsnært miljø med udgangspunkt
i konkrete problemstillinger fra praksis.
Regionsrådet ønsker derfor fortsat at styrke den fælles kompetenceudvikling af
medarbejdere i psykiatrien, så de er bedst muligt klædt på til at forebygge tvang
gennem en deeskalerende tilgang til konflikter. For at udbrede og sikre en fælles
tilgang til at forbygge anvendelsen af tvang via principperne for ”safewards” kan
det være formålstjenesteligt, at en del af kompetenceudviklingen også omfatter
personale fra kommuner, almen praksis, botilbud, politi og andre relevante samarbejdspartnere, så der hele vejen rundt om det enkelte menneske med psykisk
sygdom er samme forståelse og tilgang til forebyggelse af tvang.

Forebyggelse gennem gode fysiske rammer og gode aktivitetstilbud
De fysiske rammer og muligheden for aktivitet er vigtige elementer for, at mennesker med psykisk sygdom allerede under indlæggelsen begynder sin recovery-
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proces. Sanserum, haver, udefaciliteter med mulighed for at dyrke sport, aktivitetsrum samt egne køkkener kan være med til at styrke eget selvværd og fortroligheden med hverdagsaktiviteter. Muligheden for at dyrke fysiske aktiviteter og
indgå i meningsfulde aktiviteter kan forebygge aggressioner og dermed sænke
konfliktniveauet på sengeafdelingerne samt bidrage til den enkeltes recovery-proces.
Derfor ønsker regionsrådet, at meningsfulde aktivitetstilbud og gode fysiske rammer fortsat er vigtige fokusområder i de igangværende byggeprojekter, men også
at muligheden for at lave aktiviteter indtænkes i fremtidige ombygninger og renoveringer.

Forebyggelse gennem nærhed og mere tid til den enkelte
Det er vigtigt, at mennesker med psykisk sygdom oplever, at der er tid til nærvær
og samtale. At blive set som menneske, lyttet til og hørt bidrager til, at selvtilliden
øges, fordi den værdi, man har som menneske, anerkendes. At blive mødt med
forståelse, venlighed og opmærksomhed har i sig selv en deeskalerende effekt
og forebygger dermed anvendelsen af tvang. Også personalet efterlyser mere tid
til nærvær i det daglige arbejde.
Regionsrådet ønsker derfor, at lederne og medarbejderne med udgangspunkt i
det daglige arbejde i vagtplanlægningen og i de forskellige rutiner på afdelingen
kan inspireres til nye arbejdsgange og opgaveglidning, der kan bidrage til at frigøre mere tid til nærvær. Desuden kan en styrkelse af miljøterapeutiske aktiviteter, psykoedukation og rehabilitering under indlæggelse bidrage til at frigøre mere
tid, så der er flere medarbejdere i eftermiddags- og aftentimerne samt i weekenderne, hvor bemandingen – og dermed også aktivitetsniveauet - typisk er lavere.

Regionsrådet vil arbejde for, at mennesker med psykisk
sygdom oplever:
 At medarbejdere i psykiatrien samt i kommuner, praksis, politi m.fl.
har stærke kompetencer i at forebygge tvangssituationer
 At der er gode fysiske rammer og aktivitetstilbud, som stimulerer
den enkeltes recovery og virker deeskalerende på konflikter
 At medarbejdere har tid til nærvær, når det enkelte menneske med
et forløb i psykiatrien har behov for at blive lyttet til og forstået
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7.

Lighed i Sundhed

Mennesker med svær psykisk sygdom har en
Somatik betyder her kropslig sygdom
forhøjet risiko for at dø 15 - 20 år tidligere end
resten af befolkningen. Flere mænd med psykisk sygdom dør end kvinder med psykisk sygdom, selvom kvinder oftere bliver
psykiske syge. En af årsagerne til, at den gennemsnitlige levealder er kortere
blandt mennesker med psykisk sygdom er, at selvmordsraten er større blandt
mennesker med psykisk sygdom end hos resten af befolkningen. En anden årsag
til tidlig død er manglende diagnosticering – eller behandling af samtidig somatisk
sygdom. Det være sig hjertekarsygdomme, diabetes, KOL, astma eller allergi.
Desuden er der flere mennesker med psykisk sygdom, som har et samtidigt stof
eller alkoholmisbrug. Sociale udfordringer som manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, ensomhed og fattigdom bidrager også til færre leveår. Der er således
flere faktorer, som har betydning for, at der er ulighed i sundhed for mennesker
med psykisk og samtidigt somatisk sygdom. Regionsrådet ønsker derfor at styrke
indsatsen for at øge lighed i sundhed for mennesker med psykisk sygdom.

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, men også 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.
Regionsrådet ønsker, at der systematisk arbejdes med at vedligeholde og styrke
det sundhedsfaglige personales kompetencer på tværs af hospitalerne, i regionen, inden for både somatik og psykiatri. Det kan ske gennem relevante kurser
eller gennem undervisning lokalt i afdelingen. Desuden skal der være klare aftaler
for samarbejdet om patienter med både psykisk og somatisk sygdom mellem hospitalerne, så der sikres gennemsigtighed og en klar ansvarsfordeling i den konkrete situation. For mennesker med psykisk sygdom, bosiddende i botilbud, skal
der tillige udarbejdes et forslag til, hvorledes bostedet vil sikre opmærksomhed på
eventuel samtidig fysisk sygdom.
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Udgående teams (Liaison teams)
Det kan være vanskeligt for svært psykisk syge, når de henvender sig i akutmodtagelsen på et somatisk hospital eller bliver indlagt på en somatisk afdeling på et hospital, at blive mødt med
den rette forståelse og indsats i forhold
til deres situation og behandlingsbehov.

Liaison er en arbejdsform, hvor en psykiater fører tilsyn og fungerer som konsulent
for personalet på de somatiske afdelinger
for at uddybe forståelsen for psykiatri.

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 involvere soDelirium er alvorlig forvirringstilstand, der
matiske kollegaer i delir-problematikopstår pludseligt over få timer til få dage.
ken. 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.
Ligeledes har sammenhæng i tilsyns- og rådgivningsfunktionen etableret et givtigt
samarbejde mellem psykiatri og somatik.
Regionsrådet ønsker derfor at undersøge mulighederne for, at der etableres udgående liaison teams, i relation til hvert af de øvrige somatiske hospitaler, i regionen. Det mener vi kunne give et kvalitetsløft i behandlingen af mennesker med
psykisk sygdom.

Mulighed for ro og tryghed i mødet med det somatiske hospitalsvæsen
Mennesker med svær psykisk sygdom, som henvender sig med somatisk sygdom, kan have behov for særlig ro og afskærmning. Også ventetider, selve modtagelsen m.m. kan have betydning for, om besøget gennemføres som planlagt.
Derfor er det vigtigt, at akutmodtagelserne og ambulatorierne på regionens hospitaler tager højde for det i deres planlægning og indretning.
I regionsrådet ønsker vi derfor, at der udarbejdes en guide, som kan danne
grundlag for, at borgere med svær psykisk sygdom oplever sig vel modtaget både
i forhold til de fysiske rammer og i forhold til selve modtagelsen, uanset om der er
tale om besøg på hospital eller hos egen læge.

Forebyggelse af somatisk sygdom og understøttelse af bedre helbred
Mange mennesker med psykisk sygdom modtager ikke i dag et tilstrækkeligt tilbud om rygestop eller forebyggende samtale i relation til anden somatisk lidelse,
selvom vi ved, at netop mennesker med psykisk sygdom er særligt udsatte for at
blive ramt af livsstilssygdomme.
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Regionsrådet ønsker derfor, at mennesker med psykisk sygdom, som er indlagt i
psykiatrien, kan få et tilbud om hjælp til rygestop og samtaler om forebyggelse af
somatisk sygdom og en sundere livsstil. Vi ønsker et tæt samarbejde med kommuner og praksissektoren om, hvordan vi på en mere systematisk måde kan forebygge somatisk sygdom blandt svært psykisk syge, herunder mennesker med
psykisk sygdom, som bor på bosteder. Her skal behovet for udgående funktioner
undersøges.

Regionsrådet vil arbejde for, at mennesker med psykisk
sygdom oplever:
 At der er ro og tryghed i mødet med det somatiske sundhedsvæsen og
ekstra opmærksomhed på de behov de har i relation til deres psykiske
sygdom
 At blive mødt af et personale, som har viden om og opmærksomhed på
både somatisk og psykisk sygdom
 At der er udgående psykiatriske teams (liaison-teams) i de somatiske
akutmodtagelser, der kan bidrage med psykiatrisk hjælp og sparring i
akutmodtagelserne
 At der er fokus på den enkeltes sundhed, og at der er flere forebyggelsestilbud fx rygestop-tilbud og sundhedstjek
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8.

Psykisk sygdom og misbrug

Over halvdelen af alle mennesker med misbrug i Danmark har også en psykisk
sygdom. Mennesker med svær psykisk sygdom og misbrug er endnu mere udsatte for at dø tidligere end mennesker med psyMisbrug defineres her som problemkisk sygdom generelt. Ud over at mennesker
skabende brug af alkohol og/eller
med svær psykisk sygdom også er udsatte for
stoffer
samtidig somatisk sygdom, dør en del også,
fordi de kommer ud for ulykker, udsættes for
vold eller opgiver livet på grund af ensomhed eller komplikationer i relation til deres misbrug. Der er mange, der helt har mistet kontakten til familien, de er faldet
fra i uddannelsessystemet og lever af kontanthjælp eller ernærer sig ved at samle
flasker. En stor del er hjemløse og sover på herberger eller er henvist til gader og
parker. De har ikke tillid til det offentlige system og henvender sig sjældent til
egen læge.
Fakta-boks - antallet af mennesker med psykisk sygdom og misbrug i Region Hovedstaden og i Danmark
• I Danmark antages det, at ca. 30 % af mennesker i kontakt med behandlingspsykiatrien ud over deres psykiske sygdom også har et misbrugsproblem
• I Danmark antages det, at ca. 50 % af mennesker i misbrugsbehandling
også har en psykisk sygdom
• I Danmark antages det, at 40.000 mennesker har psykisk sygdom og
misbrug

Forskning og kompetenceudvikling skal styrkes
I regionen har vi et kompetencecenter, der forsker og tilbyder rådgivning om mennesker med psykisk sygdom og misbrug. Derudover samarbejder regionen med
fire kommuner om en integreret, koordineret og sammenhængende behandling til
mennesker med psykisk sygdom og misbrug. Men der mangler fortsat tilstrækkelig viden om, hvordan mennesker med psykisk sygdom hjælpes bedst muligt ud
af et misbrug.
Regionsrådet vil derfor gerne styrke forskningen om psykisk sygdom og samtidigt
misbrug og opsamle best practice på området, herunder viden om hvordan den
enkelte bedst støttes i at komme ud af sit misbrug.

Koordineret indsats og fælles tilbud
Mennesker med psykisk sygdom og misbrug behandles i dag misbrugsmæssigt
primært hos kommunerne, men i forbindelse med indlæggelser foregår misbrugsbehandlingen i psykiatrien. En manglende sammenhængende og koordineret indsats på tværs af region og kommune resulterer ofte i, at netop denne meget udsatte gruppe af borgere tabes i sektorovergangene, ligesom misbrugsindsatsen
lettere fejler, fordi den er fordelt på flere aktører.

Treårsplan 2020-2022

Møde i REGIONSRÅD d. 25-06-2019

19

Punkt nr. 6 - Tredje udkast til treårsplan 2020-2022
Bilag 1 - Side -22 af 25

I regionsrådet vil vi arbejde for, at misbrugsbehandlingen samles i regionerne,
hvor også den psykiske sygdom behandles, så der bliver entydighed i opgavevaretagelsen. Såfremt opgaven fremadrettet fortsat forbliver delt mellem regionen
og kommunerne, vil regionsrådet arbejde for, at mennesker med psykisk sygdom
og samtidigt misbrug tilbydes et sammenhængende evidensbaseret tilbud om behandling på tværs af kommune og region.

Tidlig indsats til unge med psykisk sygdom og misbrug
Der er et stigende antal børn og unge med psykisk sygdom og misbrug. Der er
derfor behov for et øget fokus på denne gruppe. Den enkelte unge skal opleve, at
der er hurtig hjælp at hente både i form af personlig støtte og motivation og i forhold til at komme i misbrugsbehandling.
Mange unge med psykisk sygdom kommer let ud i et misbrug for at dulme symptomerne på egen sygdom.
Derfor vil regionsrådet gerne understøtte en specialiseret indsats over for gruppen af unge med psykisk sygdom og misbrug.

Plan for udsatte med psykisk sygdom og misbrug
Borgere i udsatte positioner, som fx psykisk sygdom og samtidigt misbrug, er ofte
udfordret af mange komplekse problemstillinger. De har generelt en stor skepsis i
forhold til den offentlige sektor, ofte med baggrund i oplevelser, hvor de har oplevet sig stærkt stigmatiseret. Ny forskning viser, at hvis disse borgere skal hjælpes, er tiltroen til egen læge meget lille, men respekten for socialsygeplejerskerne
stor. Et kvalitativt studie fra Rådet for Udsatte om udsattes møde med sundhedsvæsnet viser, at borgere med psykisk sygdom og misbrug er meget omkostningstunge og lever et liv med stor ulighed i sundhed, i ensomhed og med mange konkurrerende lidelser. Undersøgelsen viser imidlertid også, at det er muligt at understøtte denne gruppe af sårbare borgere, så de får et mere værdigt og indholdsrigt
liv med en bedre sundhedstilstand, men det kræver andre og mere opsøgende
indsatser, end vi yder i dag.
Regionsrådet ønsker derfor, med inspiration fra det kvalitative forskningsprojekt
om udsattes møde med sundhedsvæsenet, at der udarbejdes en plan for at
fremme sundhedsindsatsen og skabe et mere sammenhængende sundhedstilbud
til mennesker med psykisk sygdom og misbrug. Formålet med planen skal blandt
andet være at formulere forslag til, hvordan vi sikrer mere lighed i sundhed og
bedre sammenhængende tilbud til mennesker med psykisk sygdom og misbrug.

Regionsrådet vil arbejde for, at mennesker med psykisk
sygdom oplever:
 At misbrugsbehandlingen er baseret på nyeste viden, og at medarbejderne er uddannet i disse metoder
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 At misbrugsbehandling foregår koordineret på tværs af region og kommune målrettet den enkeltes behov
 At unge med misbrug hjælpes, motiveres og støttes tidligt for at undgå
et længerevarende misbrug, fx via særlige unge-indsatser med fokus på
at bryde vaner
 At der udarbejdes en plan for borgere i udsatte positioner for at sikre
mere lighed i sundhed og bedre sammenhæng i sundhedstilbuddene til
psykisk syge med et samtidigt misbrug
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9.

Rekruttering, fastholdelse og arbejdsmiljø

Forudsætningen for, at der kan ydes en kompetent og recovery-orienteret indsats
til mennesker med psykisk sygdom i Region Hovedstaden, er, at vi har dygtige
medarbejdere, som ønsker at gøre en positiv forskel for mennesker med psykisk
sygdom – og det har vi i Region Hovedstaden. I regionsrådet bakker vi op om og
har stor respekt for det arbejde, både menneskeligt og fagligt, som hver dag ydes
af tusindvis af medarbejdere.

Det skal være attraktivt, trygt og sikkert at arbejde i psykiatrien
Der er mangel på arbejdskraft i psykiatrien inden for flere faggrupper. Det gælder
ikke kun i Region Hovedstaden, men i hele landet. Det gælder fx psykiatere, sygeplejersker og sosu-assistenter.
I regionsrådet vil vi derfor fortsat arbejde for, at Region Hovedstaden opleves
som en attraktiv arbejdsplads, som har fokus på indsatser, der kan bidrage til at
fastholde vores dygtige medarbejdere og fremme rekruttering.
Kompetenceudvikling og tydelige karriereveje bidrager til, at mange finder arbejdspladsen spændende og udviklende. Ny forskning og ny viden gør, at livslang
læring er et vilkår i dag.
Regionsrådet i Region Hovedstaden ønsker derfor, at udviklingen af medarbejderes og ledernes kompetencer fortsat har en høj prioritet, så den enkelte medarbejder understøttes i at tilegne sig ny viden, folde sin faglighed ud og udnytte sin
ekspertise. Det vil også bidrage til at understøtte en kvalificering af sundhedsarbejdet. I relation til den løbende kompetenceudvikling er det vigtigt, at alle ansatte
oplever, at deres nye kompetencer og ekspertviden integreres i og udnyttes optimalt i det daglige arbejde og ikke mindst, når det gælder opgaveglidning og det
tværfaglige samarbejde mellem de forskellige faggrupper.
Uddannelse og kompetenceudvikling er én side af et godt arbejdsmiljø. Men de
fysiske rammer har også betydning for medarbejdernes trivsel. Nybyggeri og renoveringer skal derfor bidrage til både bedre vilkår for brugerne og medarbejderne.
Det er et ønske i regionsrådet, at der fortsat er et stort fokus på at optimere arbejdsmiljøet for alle ansatte i Region Hovedstaden. Det gælder både, når det
handler om en åben og anerkendende kultur i afdelingen, veltilrettelagte introduktionsforløb, effektive arbejdsgange med tid til nærvær og om at forebygge og
håndtere konflikter i arbejdet. Det er vigtigt, at både ledere og medarbejdere trives i hverdagen og oplever, at det er sikkert og trygt at gå på arbejde.
Åben dialog mellem det politiske niveau og medarbejderne
Regionsrådet ønsker, at der er en åben dialog om psykiatriens fortsatte udvikling.
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Region Hovedstadens social- og psykiatriudvalg holder derfor bl.a. et årligt temamøde mellem politikere, medarbejdere og ledere i RHP for at styrke og udvikle
samarbejdet med et aktuelt emne som omdrejningspunkt. Social- og psykiatriudvalget ønsker at fortsætte temamøderne og den tætte dialog, idet det giver mulighed for at styrke samarbejdet om det, der går godt men også give mulighed for
fortsat debattere og finde nye løsninger på det, der er svært og udfordrende.

I Region Hovedstaden vil vi arbejde for, at medarbejdere i
psykiatrien oplever:
 At psykiatrien er en attraktiv, tryg og sikker arbejdsplads, hvor der er fokus på kompetenceudvikling, arbejdsmiljø og trivsel
 At der er åben dialog mellem medarbejdere, ledere og politikere i regionen om psykiatriens udvikling.
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Udkast til høringsliste i forbindelse med Treårsplan 2020-2022 for Psykiatriens Udvikling
Patienter og pårørende
Patientinddragelsesudvalget
Regionshandikaprådet
Psykiatriforeningernes Fællesråd

Hospitaler, centre, virksomheder og udvalg
Region Hovedstadens Psykiatri
Amager og Hvidovre Hospital
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Herlev og Gentofte Hospital
Nordsjællands Hospital
Rigshospitalet
Bornholms Hospital
Den sociale virksomhed
Udsatte Rådet i Region Hovedstaden

Sundhedsfaglige
VMU Region Hovedstadens Psykiatri
SFR Psykiatri
SFR Børne- og Ungdomspsykiatri
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Myndigheder og samarbejdspartnere
Samtlige 29 kommuner i Region Hovedstaden (botilbud)
De øvrige 4 regioner
Politiet

Praksissektoren og fagforeninger
FAPS (Foreningen af Praktiserende Speciallæger)
Samarbejdsudvalget for Psykologhjælp
Dansk Sygeplejeråd
Lægeforeningen
PLO (Praktiserende Lægers Organisation)
Foreningen af yngre læger
FAS (Foreningen af speciallæger)
Dansk Psykologforening
Danske fysioterapeuter
Ergoterapeutforeningen
FOA
Dansk Socialrådgiverforening
Socialpædagogernes Landsforbund
Landsforeningen for Socialpædagoger
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NOTAT

Telefon 3866 5934
Direkte 38665934

Til:

Christian Vendelbo Rasmussen
/ Anders Hess Ahrensbach

Dato: 30. april 2019

Muligheden for instruktion af de af Region Hovedstaden udpegede
bestyrelsesmedlemmer i Amgros A/S
Amgros I/S og regionens bestyrelsesmedlemmers beføjelser
Amgros I/S er et regionalt samarbejde oprettet med hjemmel i sundhedslovens § 78 og efter godkendelse af sundhedsministeriet. Amgros indkøber fortrinsvis lægemidler samt i begrænset omfang medicinsk udstyr og høreapparater for regionerne.
Amgros I/S ledes af en bestyrelse på i alt 7 medlemmer. Hvert regionsråd udpeger blandt dets medlemmer ét bestyrelsesmedlem, dog udpeger regionsrådet for Region Hovedstaden to. De øvrige fire regionsråd udpeger på skift et
ekstra medlem. Udpegningen af bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere
sker for regionsrådendes valgperiode. Den nuværende bestyrelse fungerer i
perioden 2018-2022. Region Hovedstaden repræsenteres af Lars Gaardhøj
(A) og Freja Södergran (O).
Regionsrådet kan give instruktion til regionens udpegede bestyrelsesmedlemmer, f.eks. om så vidt muligt gennem afstemninger i bestyrelsen at sikre, at
principperne fra Region Hovedstadens indkøbspolitik også anvendes i forbindelse med Amgros’ indkøb.
Amgros I/S har ikke en samlet indkøbspolitik på samme måde som regioner,
stat og kommunerne, idet rammerne for de indkøbsfaglige tiltag på lægemiddelområdet er styrede af det lægefaglige og økonomiske råd, Medicinrådet.
Principperne for fællesregionale indkøbsfaglige tiltag fremgår i øvrigt pt. af
”Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020”, som dog ikke direkte
dækker fælles indkøb af medicin gennem Amgros, men derimod indkøb via
RFI-samarbejdet (Regionernes Fælles Indkøb).
Administrationen skal derfor påpege, at Region Hovedstadens repræsentanter
i Amgros I/S’ bestyrelse kun i begrænset omfang vil kunne påvirke Amgros
indkøbsprocesser, herunder kun i det omfang der kan opnås opbakning i bestyrelsen.
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Administrationens anbefaling om generel instruks
Da det ikke er realistisk, at Amgros I/S vil lægge sig op ad en enkelt regions
indkøbspolitik, vil de af regionen udpegede bestyrelsesmedlemmer have behov for en vis manøvremargen med henblik på at opnå mest mulig indflydelse.
Administrationen skal derfor anbefale, at en eventuel instruktion af regionens
bestyrelsesmedlemmer begrænses til et krav om generelt at arbejde for de
elementer fra Region Hovedstadens indkøbspolitik, som regionsrådet prioriterer, men ikke om en bestemt stemmeafgivning.
En generel instruktion, der ikke indeholder instruktion om en bestemt stemmeafgivning i forbindelse med bestyrelsesmøder, vil næppe kunne danne grundlag for at tilsynet (Ankestyrelsen) kan stille de af regionsrådet instruerede bestyrelsesmedlemmer retligt til ansvar for en eventuel overtrædelse af instruktionen. Omvendt vil regionsrådet altid kunne vælge at træffe beslutning om en
mere retligt bindende og ansvarspådragende instruktion, hvis de af regionsrådet udpegede medlemmer efter regionsrådets opfattelse ikke lever op til ånden i den generelle instruktion – f.eks. instruktion om konkret stemmeafgivning
under på forhånd kendte dagsordenspunkter på Amgros I/S’ bestyrelsesmøder.

Muligheden for instruktion af de af Region Hovedstaden udpegede
bestyrelsesmedlemmer i Amgros A/S
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Telefon 3866 6000
Mail

Til:

Forretningsudvalgets møde den 11. juni 2019 – pkt. 3 – Opfølgning på budgetforslag om miljømæssig rigtig emballage til medicin

Ændringsforslag til pkt. 3 – Opfølgning på budgetforslag om miljømæssig rigtig
emballage til medicin
Karin Friis Bach fra Radikale Venstre foreslår Miljø- og klimaudvalgets anbefaling
suppleret med følgende indstillingspunkt:
2. at godkende at Region Hovedstadens medlemmer af Amgros’ bestyrelse
samtidig rejser spørgsmålet omkring lægemidlers påvirkning af miljøet
(fx spildevand).
Baggrund
Som baggrund vedlægges notat fra Region Hovedstadens Apotek.

Møde i REGIONSRÅD d. 25-06-2019

Dato: 11. juni 2019

Punkt nr. 8 - Opfølgning på budgetforslag om miljømæssig rigtig emballage til
medicin
Bilag 2 - Side -2 af 3

9 juni 2019
Medicinrester og miljø
Medicin er en vigtig del af behandlingen og forebyggelse af sygdom. Spørgsmålet er: ”Er vi som
sundhedsvæsen og samfund opmærksomme nok på de problematiske miljøeffekter af denne anvendelse”?
Handler vi nok på udfordringen, når der ordineres medicin? Stiller vi spørgsmål til indholdet på recepten? Er
behandlingen nødvendig eller kunne noget mere skånsomt vælges?
Når medicin indtages, udskilles medicinresterne igennem urin og afføring. Medicinresterne ender i miljøet
via spildevand. Der er gennemført mange undersøgelser både i DK og i udlandet, der illustrerer problemet. I
regi af EU arbejdes der med regulering i forbindelse med at ny medicin godkendes til brug.
At rense medicinrester ud af spillevand er både vanskeligt og bekosteligt. Problemet kompliceres yderligere
af at lægemidler anvendes overalt i samfundet ikke kun på hospitaler eller sundhedscentre. Næsten alle
husstande har en eller anden form for medicin liggende. Kun ca. 4 % af medicinresterne udledes via
hospitalernes spildevand.

Danskerne brugte i 2018 lægemidler for cirka 22 milliarder kroner (inklusive moms).
Apotekerne udleverede medicin for cirka 11 milliarder kroner, mens hospitalerne brugte
medicin for ca. 10,5 milliarder kroner. Detailhandlen solgte medicin for over 500 millioner
kroner.
Målt i mængder blev der i alt brugt godt 3,2 milliarder døgndoser medicin, svarende til 565
døgndoser per indbygger, inklusive sygehusmedicin.

I Sverige har man på apotekerne siden 2018 rådgivet om miljøkonsekvenser ved køb og brug af det
smertestillende lægemiddel diclofenac.
I EU arbejdes der på at øge opmærksomheden om miljø og medicin hos sundhedsprofessionelle. Der stilles
øgede krav til dokumentation af lægemidlers miljøpåvirkning i forbindelse med markedsføringen af nye
lægemidler, men ikke til de tusindvis af lægemidler, der allerede er markedsførte. Der opfordres til at
udvikle medicin med en grønnere profil. Til forbedret affaldshåndteringen og behandling af spildevand
herunder udvide monitoreringen af vandmiljøet. Til at intensivere forskningsaktiviteter, der undersøger
effekten af den medicincocktail, som allerede påvirker miljøet.
Forslag til handling:
•

Rådgivning om miljøpåvirkning ved køb af medicin på Apoteker
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•

•
•

Opfordre patienter til at opsamle urin og afføring efter relevant behandling med eks. cytostatika,
antibiotika og røntgen kontrast (kit kan udleveres i forbindelse med behandling fra hospitalet for de
mest toksiske lægemidler)
Stille krav til lægemidlers miljøprofil i forbindelse licitationer (overvejes pt. af Amgros og af
indkøbsorganisation i Norge)
Informationskampagne om medicin og miljø

Yderligere info:
http://ec.europa.eu/environment/water/waterdangersub/pdf/strategic_approach_pharmaceuticals_env.PDF
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/environment/study_environment.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16679337
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23060485
https://www.apotekerforeningen.dk/-/media/apotekerforeningen/stoerre_publikationer/laegemidler-idanmark-2017-18.pdf?la=da&hash=373EF558B3E0875ABAB8837864CFAFCA3F874616

Notatet er udarbejdet af:
Helle McNulty
Farmaceutisk chef, Region Hovedstadens Apotek
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ERKLÆRING OM AT NEDBRINGE KLIMAGASUDLEDNINGERNE I REGIONEN
Global opvarmning er en af vores tids største udfordringer. For at bekæmpe den må alle yde et bidrag til at
mindske klimapåvirkningerne ved at reducere udledningen af klimagasser.
Der er behov for at reducere klimagasudledningerne og det er målet at Danmark skal være fossilfrit i 2050.
Vi skal handle nu og tage medansvar som region. Vi forpligter os derfor årligt til at nedbringe CO2-udslippet
i regionen.
Målet for regionen som virksomhed (hospitaler, egne virksomheder og centre) er en reduktion på mindst 2
procent om året frem til år 2025 for energiforbrug (el og varme) og transport. Regionen har udarbejdet
detaljerede beskrivelser af indsatsområderne.
Regionen forpligter sig desuden til at gennemføre indsatser og aktiviteter for at reducere klimabelastningen
i regionen som samfund i forbindelse med udviklingsplaner og uddannelsesindsatser, kollektiv trafik,
internationale samarbejder samt at facilitere et samarbejde med og mellem Klimakommuner i regionen.
Vi vil som Klimaregion:
-

Udarbejde en opgørelse over regionens nuværende CO2-udledning.
Udarbejde en klimahandlingsplan, der beskriver, hvordan vi vil nå CO2-målet, samt hvilke områder
vi vil fokusere på.
Udarbejde en årlig opgørelse af regionens klimagasudledninger.
Gennemføre planen og offentliggøre en opgørelse mindst en gang årligt om reduktionen af CO2udledningen og vores igangværende projekter.
Udarbejde en rapportering om resultaterne med at reducere klimabelastningen i regionen som
samfund mindst hvert andet år.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen
Region Hovedstaden
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Region Hovedstaden som Klimaregion

Gitte Larsen
Enhedschef
1
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Region Hovedstaden som Klimaregion
Region H forpligter sig til:
• Reducere CO2 udslippet med 2 % fra egen drift.
• Forsætte med at igangsætte klimaprojekter og CO2 besparende tiltag.
• Sætte fokus på, hvad regionen gør for at reducere CO2-udslippet på et regionalt plan.

Danmarks naturfredningsforening forpligter sig til:
• arbejde for, at klimaregionernes indsats løbende profileres i medierne og DN vil løbende
offentliggøre regionens resultater på DN’s hjemmeside.
• Region H har ret til at bruge DN’s logo i sammenhæng med klimaregion aftalen og
medieomtale af denne.
• erfaringer fra klimaregioner indgår i DN’s indsats for skabe bedre forhold for regionernes
klimaarbejde nationalt gennem henvendelse til myndighederne.

2
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Region Hovedstaden opfylder alle forpligtelserne
Hvert år udarbejder Region H et klimaregnskab
• Siden 2013 har Region H haft en CO2 besparelse på 21 %
• I seneste klimaregnskab for 2017 havde regionen en samlet CO2 besparelse på 5 %

Regionens 2025 mål for CO2 besparelser fra Grøn Drift og Udvikling er mere
ambitiøse end Klimaregion aftalen
• 60 % CO2 reduktion ved at bruge mindre og grønnere energi, at
• spare 6.000 tons CO2 gennem øget genanvendelse af affald
• opnå en 9 % CO2 reduktion ved i højere grad at bruge grønne transportmidler

3
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Center for Regional Udvikling

Oversigt over den forventede
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Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden
på jordforureningsområdet i 2019 og nærmeste år
April 2019. Endelig udgave efter offentlig kommentering.

Baggrund
Regionsrådet skal i henhold til jordforureningsloven udarbejde en oversigt over den forventede offentlige
indsats. Denne oversigt revideres en gang om året. Oversigten medfører ingen rettigheder eller pligter for
ejere. Offentligheden skal inddrages forud for udarbejdelsen af den endelige oversigt.
Oversigten skal angive på hvilke arealer (grunde/lokaliteter), regionen forventer at foretage undersøgelser
eller oprensning (med tilhørende aktiviteter). Oversigten skal desuden angive en prioritering af indsatsen
samt indeholde en økonomisk oversigt.
Endvidere skal oversigten beskrive, hvordan regionen forventer at håndtere de samlede
jordforureningsproblemer. Den skal være bilagt et program for, hvorledes problemerne foreslås løst inden
for en nærmere fastlagt tidshorisont. Dette skal ses i sammenhæng med de økonomiske ressourcer, der
afsættes til området. Det skal fremgå af prioriteringen, hvilke aktiviteter der forventes at finde sted de
førstkommende år. Regionsrådets afgørelser om prioritering kan ikke påklages til anden administrativ
myndighed, jfr. § 25 i jordforureningsloven.
Såfremt regionen skønner det påkrævet, kan oversigtens prioritering fraviges, og der kan således
gennemføres projekter, der ikke er med på oversigten.
Den omstændighed, at en grund er medtaget på en oversigt, er ikke et tilsagn om, at de påtænkte
aktiviteter bliver gennemført eller sker inden for den forventede tidshorisont. Dette skyldes, at regionen
kan få kendskab til nye grunde, der skal prioriteres højere eller, at ny viden om stoffer og forurening
fremkommer og således medvirker til en ændring af prioriteringen.
Offentligheden har været inddraget forud for udarbejdelsen af den endelige oversigt. Inddragelsen er sket
gennem annoncering i lokale ugeaviser dækkende Region Hovedstaden samt ved direkte opfordring til
kommunerne i regionen og til HOFOR og Novafos om at komme med kommentarer til oversigten.
Der indkom kommentarer til oversigten fra tre kommuner og HOFOR. En kommune meldte tilbage, at de
ikke havde kommentarer. Der kom desuden to borgerhenvendelser om jordforurening. De indkomne
kommentarer har ikke medført ændringer i regionens overordnede prioritering i forhold til udkastet til
offentlig indsats.
Mindre ændringer i oversigterne i forhold til udkastet fra september 2018
Der er foretaget mindre ændringer/rettelser i oversigten i forhold til udkastet fra september 2018.
Oversigterne er f.eks. tilrettet, hvis en igangværende indsats er blevet afsluttet hurtigere end forventet.
Oversigterne er ligeledes tilrettet, hvis der er opnået ny viden om forureningsomfang som har betydet
ændring i prioriteringen af indsatsen (udgået af indsats l eller opprioriterer til hurtigere indsats).
Miljøvurdering
Det er vurderet, at oversigten ikke er omfattet af Lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer
og programmer og af konkrete projekter (VVM), idet oversigten over nye forureningsundersøgelser og
oprensning i 2019 ikke fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser. Region
Hovedstaden har derfor truffet afgørelse om, at oversigten ikke skal miljøvurderes. Dette er annonceret på
regionens hjemmeside den 21. november 2018.
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Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering, kan efter reglerne i miljøvurderingslovens § 48
inden fire uger fra annonceringen påklages til Miljø‐ og Fødevareklagenævnet. Afgørelsen kan påklages af
enhver for så vidt angår retlige spørgsmål. Dette skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på
forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på
www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom man plejer, typisk med NEM‐ID. Klagen sendes gennem
Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for
myndigheden i Klageportalen, dvs. Region Hovedstaden. En klage er pålagt et gebyr på kr. 900. Man betaler
gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natura 2000 ‐ Indsatsprogram
Det er vurderet, at forslaget til oversigt over regionens forventede jordforureningsindsats i 2019 er i
overensstemmelse med Natura 2000‐planen samt regler om indsatsoversigt, jf. Lov om jordforurening § 18
stk. 1, lov nr. 282 af 27. marts 2017 og Lov om miljømål kapitel 14, lov nr. 119 af 26. januar 2017 samt Lov
om vandplanlægning kap 6, lov nr. 126 af 26. januar 2017.
Bemærkninger til oversigten
Antallet af forureningskortlagte (vidensniveau 2) grunde i Region Hovedstaden (ca. 4.500) er så stort, at det
ikke er muligt at prioritere dem alle indbyrdes.
Oversigten over den offentlige indsats i 2019 indeholder derfor alene de lokaliteter, hvor der inden for de
nærmeste år forventes gennemført
 afgrænsende undersøgelser (oversigt A1), se også kortbilag 1
 oprensninger (oversigt B), forudsat de forudgående afgrænsende undersøgelser viser behov herfor,
se også kortbilag 2.
 grunde med igangværende drift af tekniske oprensningsanlæg (oversigt C), se også kortbilag 3.
 grunde med løbende overvågning af forureningen (oversigt D).
Grunde medtaget på oversigten over overvågning (oversigt D) bliver ikke nødvendigvis overvåget hvert år.
Der kan også være grunde på listen, hvor en nærmere gennemgang af sagen vil vise, at der ikke længere er
behov for overvågning, men hvor den endelige vurdering heraf endnu udestår.
Der er i 2019 afsat ca. 141 mio. kr. til indsatsen på jordforureningsområdet i Region Hovedstaden. Heraf at
der afsættes ca. 91 mio. kr. til afgrænsende undersøgelser og oprensninger (inkl. drift af tekniske
driftsanlæg) i 2019.
Prioriteringsprincipper
De grunde der er med på oversigt A1 er medtaget ud fra følgende kriterier i forhold til grundvand og
indeklima:
Grundvand: Regionsrådet vedtog i november 2014 en plan for jordforureningsindsatsen ”Vejen til ren jord
og rent vand”. Med denne jordplan intensiveres indsatsen for at beskytte grundvandet. Jordplanen har som
mål, at vi indenfor 10 år skal have beskyttet grundvandet i de områder af regionen, hvorfra 80 % af
drikkevandsindvindingen sker.
Regionens udkast til prioritering af indsatsen på jordforureningsområdet i 2019 er udarbejdet i
overensstemmelse med jordplanen fra 2014.
Den prioriterede jordforureningsindsats i 2019 understøtter endvidere regionens overordnede mål som
grøn og innovativ metropol med god livskvalitet. Rent vand og uforurenet jord er en af forudsætningerne
for et sundt og uforurenet miljø og dermed centralt for det gode liv for borgerne i Region Hovedstaden.
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Grundvandsområder: Administrationen har i 2016 grupperet Jordplanens højt prioriterede områder (de
områder hvorfra 80 % af drikkevandsindvindingen sker i regionen) i 51 grundvandsområder.
Administrationen har herefter fastlagt en rækkefølge for grundvandsområderne for igangsætning af de
resterende afgrænsende undersøgelser med henblik på at få afsluttet undersøgelsesindsatssen overfor de
særligt kritiske forurenende stoffer.
De mest kritiske stoffer er chlorerede opløsningsmidler, som er kemikalier der er anvendt/anvendes bl.a. til
affedtning og tøjrensning. De chlorerede opløsningsmidler udgør den væsentligste trussel mod drikke‐
vandsressourcen, fordi de er letopløselige og transporteres langt i jord og grundvand. Stofferne er også
problematiske i forhold til indeklimaet, idet de let kan dampe op fra jord og grundvand og trænge ind i byg‐
ninger.
Grundvandsområderne fremgår af kortbilag 4. Regionens valgte rækkefølge af grundvandsområderne til
igangsætning af de resterende undersøgelser for de særligt kritiske stoffer (chlorerede opløsningsmidler),
fremgår af oversigt A2.
Grundvandsområderne er administrative enheder, som regionen har defineret for at få større robusthed af
udstrækningen af de områder vi arbejder i og for at samle overlappende/sammenhængende
indvindingsoplande i ét område. Dvs. et grundvandsområde indeholder et eller flere indvindingsoplande.
I 2019 vil indsatsen med afgrænsende forureningsundersøgelser således fortsat være koncentreret om at få
færdiggjort igangværende undersøgelser og at igangsætte de resterende undersøgelser i yderligere nogle af
de grundvandsområder, der endnu ikke er færdigundersøgte i forhold til chlorerede opløsningsmidler (se
oversigt A2).
I de drikkevandsområder, hvor indsatsen sker, er opsporingen af alle kritiske jordforureninger gennemført,
og der er overblik over de mest kritiske forureninger. Herved sikres det bedst muligt, at den efterfølgende,
nødvendige undersøgelses‐ og oprensningsindsats sker, hvor den har størst mulig effekt.
Når den særlige undersøgelsesindsats i de udvalgte grundvandsområder er afsluttet, har regionen overblik
over de værste forureningstrusler mod grundvandet. På det grundlag kan regionen vurdere i hvilket
omfang, der skal renses op, og herefter kan der planlægges en helhedsorienteret oprensningsindsats, så
alle nødvendige oprensninger i et indvindingsopland/grundvandsområde bliver gennemført på en gang. En
sidegevinst kan så også være, at der kan være stordriftsfordele ved at gennemføre en koordineret
oprensningsindsats indenfor et indvindingsopland/grundvandsområde.
Pesticider i grundvandet har på det seneste vist sig at være et større og mere udfordrende problem end
hidtil antaget ‐ også i Region Hovedstaden. Det gælder både de ældre og udfasede pesticider og også
tilladte pesticider.
Regionen kan ifølge lovgivningen kun gøre en indsats overfor pesticidforurening fra punktkilder, der er
forårsaget af spild med pesticider. Regionen har ikke lovhjemmel til at gøre noget i forhold til
pesticidforurening, der stammer fra den regelrette anvendelse af pesticider på marken.
En indsats overfor pesticider i form af undersøgelser og evt. oprensningsindsats ligger inden for rammerne
af den politiske vedtagne jordplan i Region Hovedstaden, når der indenfor jordplanens prioriterede
områder, sker konkrete fund i overvågningsboringer eller drikkevandsboringer, som viser, at punktkilder
med pesticider udgør en konkret trussel mod en vandforsyning.
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For at få mest mulig nytte af indsatsen og pengene er det afgørende, at samarbejde med kommuner og
vandværker/vandforsyninger. I 2019 vil administrationen derfor fortsætte samarbejdet i Nybølle
grundvandsområde med HOFOR, lokale vandforsyninger, Høje‐Taastrup, Egedal og Roskilde Kommuner og
Region Sjælland. Det er i dette samarbejde aftalt, bl.a. at gennemføre en ekstraordinær indsamling af nye
grundvandsdata, herunder om indhold af pesticider med henblik på at skabe overblik over alle væsentlige
risici for drikkevandsindvindingen i området, herunder pesticider.
I Marbæk‐grundvandsområdet i Frederikssund Kommune, hvor der er påvist pesticider i
drikkevandsboringerne, har regionen indledende drøftelser med kommunen om, hvordan regionen kan
bidrage til afklaring af om der er mulige punktkilder i oplandet, der kan være årsag til de påviste
forureninger i drikkevandsboringerne på kildepladserne i Marbæk. Dette samarbejde forventes ligeledes at
fortsætte i 2019.
Indeklima: Højest prioritet til undersøgelser har de grunde, hvor der fra indledende undersøgelser eller
lignende er viden om forurening med flygtige stoffer i poreluft i koncentrationer, som kan medføre et
bidrag til indeklimaet i bolig, der er højere end 10 gange afdampningskriteriet for det pågældende stof.
Det vil også i 2019 blive prioriteret at få færdiggjort igangværende afgrænsende indeklimaundersøgelser
foruden igangsætning af 2‐4 nye indeklimaundersøgelser.
Som udgangspunkt igangsættes undersøgelserne først på de grunde, hvor den aktuelle viden peger på at
forureningen udgør størst risiko for indeklimaet i eksisterende bolig. Hvis alt andet er lige vil grundene
herefter blive prioriteret til undersøgelse i den rækkefølge, de er blevet kortlagt på vidensniveau 2.
Når/hvis der ikke er kendskab til flere grunde, hvor der er viden om forurening der kan afdampe til
indeklimaet i eksisterende boliger i koncentrationer højere end 10 gange afdampningskriteriet, vil
undersøgelsesindsatsen blive udvidet til grunde, hvor der er viden om forurening der kan afdampe til
indeklimaet i eksisterende boliger i koncentrationer mellem afdampningskriteriet og 10 gange
afdampningskriteriet. Indenfor denne gruppe vil grundene ligeledes blive prioriteret til undersøgelse i den
rækkefølge de er blevet kortlagt på vidensniveau 2.
Overfladevand og natur: I henhold til Jordforureningsloven skal regionerne i perioden 2014‐2018 skabe
overblik over, hvor mange af de kortlagte grunde, der kan true overfladevand (søer, åer og havet) og natur.
For at skabe dette overblik, har regionerne anvendt et værktøj til screening af alle kortlagte grunde for
risiko i forhold til overfladevand. Alle grunde, der kom ud af screeningen med en mulig risiko for
overfladevand, er herefter blevet gennemgået og risikovurderet nærmere ved en ”bearbejdet screening”.
Det var forventet, at der kunne være mulig risiko overfor overfladevand fra i alt ca. 600 grunde i regionen.
Resultatet af den bearbejdede screening forventes at blive, at der er ca. 200 kortlagte grunde med mulig
risiko overfor overfladevand. Den videre indsats på disse grunde afventer udfaldet at forhandlinger i 2019‐
2020 mellem regionerne og staten om økonomien til håndtering af jordforureninger, der udgør en risiko for
overfladevand og natur. Selve indsatsen ‐ som kommer til at omfatte undersøgelser til endelig afklaring af
risikoen i forhold til overfladevand samt afværgeforanstaltninger, hvor sådanne er nødvendige ‐ skal
gennemføres som en del af vandplanerne for perioden 2021‐2027.

Tidshorisont for håndtering af de p.t. kendte jordforureningsproblemer i Region Hovedstaden i relation
til den nuværende økonomiske ramme der er udmeldt fra staten
Som udgangspunkt sættes den gennemsnitlige udgift til en afgrænsende undersøgelse i forhold til
grundvand til ca. 1 mio. kr., mens den gennemsnitlige udgift til en oprensning i forhold til grundvandet
sættes til ca. 8 mio. kr. Undersøgelse og afværge i forhold til indeklima koster i gennemsnit noget mindre
(0,4 mio. kr. og 4 mio. kr.) Der er dog store variationer i forhold til disse gennemsnitspriser. F.eks. varierer
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omkostningen til en afgrænsende grundvandsundersøgelse fra ca. 0,1 mio. kr. til langt over 2 mio. kr. for de
helt store undersøgelser, mens omkostningen til en oprensning i forhold til grundvand varierer fra ca. 0,2
mio. kr. til over 50 mio. kr.
Der var pr. 31. marts 2019 kortlagt 4.884 grunde på vidensniveau 2 i Region Hovedstaden.
Kortlægningen er endnu ikke afsluttet i regionen, så der kommer flere til. Det forventes, at der med tiden
vil blive kortlagt i alt ca. 7.500 grunde på vidensniveau 2 i Region Hovedstaden.
Forudsættes det, at der skal ske undersøgelse af halvdelen af disse grunde ‐ med efterfølgende behov for
oprensning på en femtedel af de undersøgte grunde ‐ bliver den samlede omkostning hertil ca. 10.000 mio.
kr. Hertil kommer udgiften til de undersøgelser og afværgeforanstaltninger der skal gennemføres i forhold
til overfladevand og natur, samt undersøgelse og afværge af pesticidforureninger som falder ind under
jordforureningsloven, foruden omkostningerne til længerevarende drift af oprensningsanlæg.
Antages det, at regionen modtager uændrede bevillinger de næste mange år, vil der således gå ca. 70 år,
før der kan forventes etableret nødvendig oprensning på de i dag kendte grunde.
Med regionens jordplan er det dog regionens forventede delmål, ved at koncentrere indsatsen i de
områder hvor 80 % af drikkevandsindvindingen sker, at undersøgelses‐ og oprensningsindsatsen i disse
områder er afsluttet allerede i 2025. Hertil kommer omkostningerne til længerevarende drift af
oprensningsanlæg, samt overfladevandsindsats og indsats i forhold til grundvandsforurening med
pesticider.
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Oversigt A1
Grunde (lokaliteter) hvor afgrænsende undersøgelser er i gang i 2019 eller forventes igangsat inden for
de nærmeste par år. Rækkefølgen i oversigten er ikke prioriteret. Nye lokaliteter kan komme på listerne i
årets løb og lokaliteter på listen kan udgå.
NB: Ny viden om forurening eller andre uforudseelige forhold, vil kunne påvirke antallet af og hvilke nye
undersøgelser, der kan igangsættes.
Undersøgelser der fortsætter fra 2018
Lokalitet nr. Navn
101‐11255
Helgesensgade 3 A
101‐20025
Tybjergvej 67
147‐00062
Godthåbsvej 174 A
151‐00023
Sct. Jacobsvej 7
151‐00040
Bøgesvinget 4
151‐00078
Industriparken 13
151‐05093
Nygårdsvej 30
161‐30202
Ved Gadekæret 7
163‐02056
Avnedevej 14
169‐00051
Hovedgaden 445
169‐02070
Baldersbuen 36
169‐20016
Bækgårdsvej 6
173‐00035
Frederiksdalsvej 77
Lundtoftevej 160/ Lundtoftegårdsvej 93A
173‐00040
173‐00043
Parcelvej 91A+B
173‐00065
Lundtoftevej 150
173‐00110
Lundtoftegårdsvej 101/
Lundtofteparken 43, #
173‐00435
Brovænget 43, #
173‐02027
Lundtoftegårdsvej 95
181‐00014
Skovlytoften 33
181‐00058
Kongevejen 394
189‐00008
Kirke Værløsevej 32
189‐00018
Walgerholm 20
190‐06057
Toftebo 1 / Bymidten 26 m.fl.
201‐00021
Industrivej 2, Lynge
201‐00083
Kærhøjgårdsvej 46
201‐00160
Lyngevej 230, Stengårdens Losseplads
205‐00135
Vasevej 121
205‐00155
Nobis Mølle 1
205‐00162
Birkerød Kongevej 158
205‐00185
Hammerbakken 10
205‐00270
Blokken 25 A
205‐00284
Udsigtsbakken 1
205‐00294
Topstykket 27
205‐00325
Abildgårdsparken 10

Grundvandsområde
‐
‐
‐
Kilde III
‐
Kilde III
Kilde III
‐
‐
Ishøj
Ishøj
Brokilde
Dybendal
Dybendal
Dybendal
Dybendal
Dybendal

Årsag
I
I
I
G
I
G
G
I
I
G
G
G
G
G
G
G
G

Kommune
København
København
Frederiksberg
Ballerup
Ballerup
Ballerup
Ballerup
Glostrup
Herlev
Høje‐Taastrup
Høje‐Taastrup
Høje‐Taastrup
Lyngby‐Taarbæk
Lyngby‐Taarbæk
Lyngby‐Taarbæk
Lyngby‐Taarbæk
Lyngby‐Taarbæk

Dybendal
Dybendal
Dybendal
Dybendal
Søndersø
Søndersø
Søndersø
Uggeløse
Uggeløse
Uggeløse
Dybendal
Birkerød
Birkerød
Søndersø
Søndersø
Dybendal
Søndersø
Søndersø

G
G
G
G
G (rev.)
G
G
G
G
G og I
G
G og I
G
G
G
G
G
G

Lyngby‐Taarbæk
Lyngby‐Taarbæk
Rudersdal
Rudersdal
Furesø
Furesø
Furesø
Halsnæs
Allerød
Allerød
Rudersdal
Rudersdal
Rudersdal
Rudersdal
Rudersdal
Rudersdal
Rudersdal
Rudersdal
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Undersøgelser der fortsætter fra 2018
Lokalitet nr. Navn
207‐00075
Stavnsholtvej 185
208‐00263
Humlebækvej 39
210‐00022
Langebjergvej 126
213‐00164
Gillelejevej 30B
213‐00170
Kirkevej 1
213‐03079
Vestvej 11
217‐00533
Gefionvej 45A
219‐00104
Milnersvej 2
219‐00119
Collstrop Træimprægnering, Jespervej
276
219‐00124
Hanebjergvej 6
219‐00306
Milnersvej 47‐49
219‐00437
Blytækkervej
227‐00003
Møllevej 9A
229‐00216
Industrivej 7A
230‐07008
Skovlytoften 12
231‐00179
Industrivej 17, Skævinge
233‐00023
Brobæksgade 2 m.fl.
233‐00210
Fabriksvangen 1
235‐00041
Frederikssundvej 124
235‐00043
Bauneholmvej 1
235‐00128
Blødemosevej 2A
235‐00205
Sandbakken 7
237‐00043
Lyshøjvej 12/Skatskærvej 1
237‐00058
Ørnebjergvej 1
237‐00103
Svalehøjvej 14

Grundvandsområde
Søndersø
Langstrup
‐
Esrum
Udsholt
Esrum
Hellebæk
Frederiksgade
Endrup

Årsag
G
G
I
G
G
G
G
G
G

Kommune
Furesø
Fredensborg
Fredensborg
Gribskov
Gribskov
Gribskov
Helsingør
Hillerød
Hillerød

Attemose
Frederiksgade
Frederiksgade
Nivå
Skibby
Dybendal
Attemose
Hørup
Hørup
Værebro
Værebro
Bogøgård
Bjellekær
Ølstykke
Ølstykke
Ølstykke

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

Hillerød
Hillerød
Hillerød
Fredensborg
Frederikssund
Rudersdal
Hillerød
Frederikssund
Frederikssund
Egedal
Egedal
Egedal
Egedal
Egedal
Egedal
Egedal

G Undersøgelsen igangsat af hensyn til grundvand.
I Undersøgelsen igangsat af hensyn til indeklimarisiko.Rev. Revurderingsundersøgelse på igangværende afværgelokalitet
# Administrativ afslutning udestår
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Undersøgelser der forventes igangsat i 2019 eller 2020. (Årligt ca. 15‐20 nye grundvandsundersøgelser og 2‐
4 nye indeklimaundersøgelser fra nedenstående bruttoliste. Endvidere forventes igangsat 1‐3 nye
revurderingsundersøgelser årligt i forbindelse med igangværende driftsanlæg (endnu ikke udpeget))
Lokalitet nr. Navn
Grundvandsområde
Årsag
Kommune
101‐11643
Kjeld Langes Gade 4
‐
I
København
147‐00010
Lykkesholms Alle 20
‐
I
Frederiksberg
157‐00028
Hyldegårds Tværvej 41‐43
‐
I
Gentofte
151‐00074
Industriparken 38
Kilde III
G
Ballerup
169‐00246
Beredskabsvej 8
Ishøj
G
Høje‐Taastrup
Ishøj
G
Høje‐Taastrup
169‐05131
Hovedgaden 501
Nybølle
G
Egedal
171‐00007
Gravertoften
Dybendal
G
Lyngby‐Taarbæk
173‐00039
Kongevejen 155‐157, gv fane
Dybendal
G
Lyngby‐Taarbæk
173‐05029
Brede Hovedbygning 1
Trørød
G
Rudersdal
181‐00056
Stubbeled 2
Trørød
G
Rudersdal
181‐00072
Skelstedet 16
Søndersø
G
Furesø
190‐00102
Kirke Værløsevej 10
Søndersø
G
Furesø
190‐00105
Ny Vestergårdsvej 1
Søndersø
G
Furesø
190‐00106
Ny Vestergårdsvej 11
Sandholm
G
Allerød
201‐00167
Sortemosen Losseplads
201‐00534
Stationspassagen 3
Sandholm
G
Allerød
Søndersø
G
Rudersdal
205‐00025
Topstykket 17
Nebbegård
G
Rudersdal
205‐00289
Karpevænget 5
208‐00170
Jernbanegade 10
‐
I
Fredensborg
209‐00016
Maglehøjparken 1
‐
I
Frederikssund
Lynæs
G
Halsnæs
211‐00404
Hesseløvej 9
Gilleleje
G+I
Gribskov
213‐00179
Mårumvej 14A
Gilleleje
G
Gribskov
213‐00280
Græsted Hovedgade 58
Villingebæk
G
Helsingør
217‐00223
Villingebækvej 4A
Villingebæk
G
Helsingør
217‐00562
Søvænget 15
217‐00677
Vester Torv 26
Espergærdeværket
G
Helsingør
Lynæs
G
Halsnæs
221‐00067
Nørregade 25C
Lynæs
G
Halsnæs
221‐00227
Nørregade 98
Nebbegård
G
Hørsholm
223‐00032
Ahornvej 1A/Usserød Kongevej 67
Nebbegård
G
Hørsholm
223‐00054
Usserød Kongevej 49D
229‐00185
Skuldelevvej 24
Skibby
G
Frederikssund
229‐00210
Baunehøjvej 1A
Hyllingeriis
G
Frederikssund
229‐00325
Kildeskåret 2
Hyllingeriis
G
Frederikssund
Trørød
G
Rudersdal
230‐00030
Staktoften 8
235‐00126
Damvadvej 43
Bjellekær
G
Egedal
I Undersøgelsen igangsættes af hensyn til indeklimarisiko.
G Undersøgelsen igangsættes af hensyn til grundvandsrisiko

Mht. de resterende grundvandsområder, hvor undersøgelsesindsatsen overfor forureninger med
chlorerede opløsningsmidler endnu ikke er afsluttet, forventes undersøgelsesindsatsen p.t. at blive igangsat
som det fremgår i Oversigt A2.
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Oversigt A2 (indsats overfor chlorerede opløsningsmidler)
Oversigt over de 51 grundvandsoplande indenfor de områder af Region Hovedstaden
hvorfra 80 % af drikkevandsindvindingen i regionen sker.
Grundvands‐
område

Status pr. oktober 2018 for fremdriften i de enkelte
grundvandsområder ifht. Jordplanen– særligt kritiske
stoffer (chlorerede opløsningsmidler).

Asserbo
Attemose
Birkerød
Bjellekær
Bogøgård
Brokilde
Dalby
Dybendal
Egholm
Endrup
Esrum
Farum
Femhøj
Frederiksgade
Gilleleje
Hellebæk
Humlebæk
Hyllingeriis
Hørup
Ishøj
Kagerup
Kappelhøj
Kilde III
Kyndbyværket
Langstrup
Lautrup
Liseleje
Lynæs
Marbæk
Måløv
Nebbegård
Nivå
Nybølle
Okseholmen
Sandholm
Selsø
Skibby
Skovsognet
Snekkersten
St. Magleby
Søndersø
Trørød
Taastrup‐Valby
Udsholt
Uggeløse
Vellerup
Villingebæk
Værebro
Ølsted
Ølstykke
Ådalens

Færdig
Godt i gang
Godt i gang
Godt i gang
Godt i gang
Godt i gang
Færdig
Påbegyndt
Færdig
Færdig
Godt i gang
Påbegyndt
Godt i gang
Godt i gang
Påbegyndt
Godt i gang
Godt i gang
Påbegyndt
Godt i gang
Godt i gang
Færdig
Færdig
Godt i gang
Færdig
Godt i gang
Godt i gang
Færdig
Påbegyndt
Færdig
Påbegyndt
Påbegyndt
Godt i gang
Færdig
Færdig
Påbegyndt
Færdig
Godt i gang
Færdig
Færdig
Påbegyndt
Godt i gang
Påbegyndt
Påbegyndt
Godt i gang
Godt i gang
Færdig
Godt i gang
Godt i gang
Færdig
Godt i gang
Færdig

Indvinding
(%)
0,6
9,7
2,3
1,8
2,0
1,5
0,2
3,4
1,8
1,6
0,2
4,8
0,7
2,8
1,2
3,5
1,3
0,1
3,6
7,2
0,0
1,1
3,3
0,2
2,6
0,9
0,5
0,6
1,8
1,2
4,3
2,6
5,4
0,0
4,4
0,0
0,4
0,1
1,6
1,0
8,4
1,4
2,1
0,8
0,9
0,1
0,8
1,3
0,2
1,1
0,7
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Oversigt B pr. 1. januar 2019
Grunde (lokaliteter) hvor oprensning skønnes påkrævet inden for de nærmeste år. Rækkefølgen er ikke
prioriteret. Ny viden om forurening eller andre uforudseelige forhold kan ændre etableringstidspunktet.
Ligeledes kan de økonomiske rammer til opgaven betyde, at nogle projekter må udskydes.
Det forventes, at der i 2019 vil være ressourcer til igangsætning af ca. 3‐4 nye oprensningsprojekter. De
nye projekter kommer fra bruttolisten for nye oprensninger i 2019. Præcis hvilke og antallet afhænger
dels af omkostningen til den enkelte afværge og dels af hvornår det endelige afværgeprojekt er helt klar
til igangsætning efter alle fornødne tilladelser herunder aftale med grundejer m.v. er indhentet.
Oprensninger der fortsætter fra 2018
Lokalitet nr. Navn
101‐00501
Gl. Kongevej 33, revurdering
101‐02839
Gl. Kongevej 39, revurdering
101‐02862
Vesterbrogade 116, revurdering
157‐00038
Nybrovej 83/Sandtoften 10
(omlægn. af igangv. oprensn.)
159‐00014
Grusgraven, nyt renseanlæg
169‐00217
M.W. Gjøesvej 8‐16, 20, Reerslev,
retablering efter opvarmningsprojekt
173‐00039
Kongevejen 155
181‐00001
Søllerød Gasværk, Øverødvej 8 m.fl.
181‐00027
Nærum Hovedgade 92, proj. i 2018
189‐05027
Jonstrupvej 305, projektering i 2018
201‐00021
Industrivej 2, Lynge
201‐00160
Lyngevej 230 (gasafværge),
monitering af effekt
208‐00199
Bakkegårdsvej 306
208‐00259
Bakkegårdsvej 201
219‐00266
Ravnsbjergvej 1, Hillerød
223‐00091
Rungstedvej 19
223‐00117
Pennehave 15
223‐00233
Ahornvej 3 A‐D
227‐00003
Møllevej 9A
229‐00182
Skuldelev, monitering ifht grundvand
235‐00179
Engvej 20, opfølgende monitering
G Afværgen er igangsat af hensyn til grundvand.

Grundvandsområde
Frederiksberg
Frederiksberg
Frederiksberg
Ermelunden

Årsag
G
G
G
G

Kommune
København
København
København
Gentofte

Bagsværd
Ishøj

G
G+I

Gladsaxe
Høje‐Taastrup

Dybendal
Dybendal
‐
Søndersø
Uggeløse
‐

G (rev.)
G
I
G
G
I

Lyngby‐Taarbæk
Rudersdal
Rudersdal
Furesø
Allerød
Allerød

Humlebæk
Humlebæk
Æbelholt
Nebbegård
Nebbegård
Nebbegård
Nivå
Skibby
Egholm

G
G
G
G
G
G
G
G
G

Fredensborg
Fredensborg
Hillerød
Hørsholm
Hørsholm
Hørsholm
Fredensborg
Frederikssund
Egedal

I Afværgen er igangsat af hensyn til indeklimarisiko.
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Bruttoliste indenfor hvilke der forventes igangsat ca. 3-4 nye oprensninger i 2019*
Lokalitet nr. Navn
Grundvandsområde
Årsag
151-00023
Sct. Jacobsvej 5-7
Kilde III
G
151-05093
Nygårdsvej 30
Kilde III
G
189-00020
Ny Vestergårdsvej 21
Søndersø
G
201-00023
Smedevangen 5
Bogøgård
G
201-00083
Kærhøjgårdsvej 46
Uggeløse
G
205-xxxxx
Birkerød – områdeindsats, gv.faner
Birkerød
G
207-00046
Farum Hovedgade 52
Farum
G
235-00289
Ravnsbjergvej 1 og 8 - fane
Bjellekær
G

Kommune
Ballerup
Ballerup
Furesø
Allerød
Allerød
Rudersdal
Furesø
Egedal

G Afværgen igangsættes af hensyn til grundvand.
* Forudsat risikovurderingen fra de afgrænsende undersøgelser viser, at oprensning bør igangsættes snarligt og at der er økonomisk råderum til

igangsætning i 2019

Oprensning der forventes igangsat* inden for de nærmeste år
Lokalitet nr. Navn
Indvindingsopland
(IVO)
173-00110
Lundtoftegårdsvej 101/
Dybendal
Lundtofteparken 43
181-00021
Trørødvej 63B
Trørød
205-00270
Blokken 25
Søndersø
227-00003
Møllevej 9A
Nivå

Årsag

Kommune

G

Lyngby-Taarbæk

G
G
G

Rudersdal
Rudersdal
Fredensborg

G Afværgen igangsættes af hensyn til grundvand.
I Afværgen igangsættes af hensyn til indeklimarisiko.
* Forudsat risikovurderingen fra de afgrænsende undersøgelser viser, at oprensning bør igangsættes snarligt og at der
ikke kommer kendskab til andre forureninger der vurderes at skulle prioriteres højere.
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Oversigt C
Oversigt over tekniske oprensningsanlæg med drift i 2018.
Med oppumpede vandmængder i 2018

Lokaliteter hvor der pågik afværgedrift i 2018
101-00006 Valby Gasværk, Vigerslev Allé m.fl.

Oppumpet
Etableret vandmængde i
(år)
2018 (m3)
Lukket i
2017
0

101-00032 Hejrevej 43

*

101-00066 Sundholmsvej 55-57/Telemarksgade 7-19

*

604

101-00106 Gudenåvej 25-29

*

8.817

*

1.831

101-00505 Svenskelejren 23

*

Passiv ventilation

101-01395 Absalonsgade 26

2002

Aktiv ventilation

101-01395 Absalonsgade 26

2002

4.763

101-01595 Tingvej 14

2017

Passiv ventilation

101-02206 Åboulevard 16-18

*

Aktiv ventilation

101-02206 Åboulevard 16-18

*

1.825

101-02226 Frankrigsgade 28-48

*

Aktiv ventilation

101-02821 Vesterbrogade 139

*

147-00001A

Finsensvej 76b

2006
*

0

8.207

Skønnet
driftsperi
ode (år)

0

*

5.935

*

604

*

610

*

1.831

*
*
*

4.763

*
50
*

1.825

*
*

497

*
50

33.369

*

12

*

35.632

147-00011 Smallegade 52

*

Passiv ventilation

*

56

*

36.829

30.197

151-00002 Cheminova-grunden, Måløv Byvej,

1987

102.189

102.189

151-00015 Innovationsgaragen, Skovlunde Byvej

2014

13.126

151-00018 Udbakken 24 C+D

2002

Passiv ventilation

153-00001 Brøndby Industrikvarter

1997

98.910

2003

8.650

157-00035 Ordrupvej 100A

2000

Aktiv ventilation

157-00035 Ejgårdsvej (I parken)

2000

0

157-00038 Nybrovej 83-87

2001

30.996

157-00041 Søborg Hovedgade 21

2003

Aktiv ventilation

157-00045 Ordrupvej 81

2002

Aktiv ventilation

157-00045 Hyldegårdsvej 15

2002

0

159-00002 Søborg Hovedgade 31, m.fl. (17-29)

1996/2004

13.644

159-00014 Grusgraven

1993/2001

186.937

159-00039 Rosenkæret 17

1992/2017

1.391

2009

84.544

159-00105 Bindeleddet 9 A

2002

Aktiv ventilation

159-00140 Søborg Hovedgade 189-191

2006

Aktiv ventilation

159-00140 Søborg Hovedgade 189-191

2006
Lukket
2018

121.413
Ingen adgang til
anlæg

1995

11.739

1997

590

*

12

*
*
*

147-00252 Kronprinsensvej 1

157-00020 Gentoftegade 39-49

33.369
35.632

147-00015 Howitzvej 43

161-00003 Ejby Losseplads, Mosetoften
Glostrup Regnvandsbassin, Kirkebjerg
161-00015 Parkvej 3

Heraf til
kloak m3

497

147-00007 Nimbusparken 7

161-00002 Bergsøegrunden, Hvissingevej 100

Heraf til
procesvand m3

Aktiv ventilation
fra 2011

147-00002 Howitzvej 54-58/Solbjergvej 24-30

159-00104 Bagsværd Hovedgade 79

Heraf til
infiltreret
m3

5.935

101-00327 Valby Langgade 207

101-04683 Absalonsgade 28A

Heraf til
overfladevand m3

56

*

6.632

*

94

25

50
13.032

20
98.910

50
8.400

250

10
10
10

29.336

1.660

25
50
10

0

0

10

182.978

3.959

20

25

13.644

83.874

1.391

50

670

20
10
20
20

121.413

0

x
3.837

7.902

25

590

50
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Lokaliteter hvor der pågik afværgedrift i 2018
161-00024 Hvissingegade 13
161-00045 Søndre Ringvej 6
163-00004 Knapholm

Oppumpet
Etableret vandmængde i
(år)
2018 (m3)
2001
Lukket i
2018

Heraf til
overfladevand m3

Heraf til
infiltreret
m3

Heraf til
procesvand m3

Heraf til
kloak m3

Skønnet
driftsperi
ode (år)
25

Passiv ventilation

*

Aktiv ventilation

25

1995

604.357

415.315

163-00005 Ellekær 3

1997

11.279

11.279

163-00015 Marielundvej 49

1995

918

918

20

1995
Lukket i
2018

122

122

20

163-00016 Symfonivej 35
165-00010 Blokland

0

189.042

50

25

0

50

165-00016 Naverland 26

2008

38.990

38.990

167-00003 Høvedstensvej 25-27

1994

26.394

25.799

167-00013 Lodsvej 38

2016

Passiv ventilation

50

167-00017 Brostykkevej 133

2000

Aktiv ventilation

10

167-00034 Gammel Køge Landevej 266

2016

Passiv ventilation

169-00001 Industrivej 27, Hedehusene

1999

38.990

38.990

1997
lukket i
2018

26.394

25.799

169-00058 Akacievej 2, Hedehusene

2007

28.327

169-00155 Ågesholmsvej 9

2005

169-00217 M.W. Gjøesvej 8-16

2003

4.379
Aktiv og passiv
ventilation

169-00228 Østerparken 5-7

2006

Aktiv ventilation

169-20037 Thorsbro Kildepladser, Tåstrup-Valby

1993

169-00028 Vesterkøb 1-7
169-00029 Vesterkøb 40

171-00007 Gravertoften, 5-7-8-9-10-11-15

1997

173-00001 Lyngby Losseplads

1996

Passiv ventilation

1999/2006

173-00034 Carlshøjvej 53

2000

173-00039 Kongevejen 155

2002/2017

175-00001 Rødovrevej 241

1987

12.858

175-00008 Hvidsværmervej 158

1994

3.119

175-00015 Brandholms Allé 1-3

1994

Aktiv ventilation

175-00015 Brandholms Allé 1-3

1994

9.567

175-00017 Annexgårdsvej 16, m.fl.

1996

Aktiv ventilation

181-00002 Nærum Industriområde

20

834

1996

6.088

1987
Lukket i
2018

22.753

10
231.754

548

1995/2013

107.252

1998

646

181-00027 Nærum Hovedgade 92

2003

Aktiv ventilation

185-00002 Tårnby Hovedbibliotek, Amager Lv 77

1996/2005

61.315

185-00011 Københavns Lufthavn Syd

1993/2001

95.364

20
50
20

5.583

861

20
20

25.084

50

10
10

12.358

500

20

3.119

15
*
25

9.567

*
22.253

8.109

181-00007 Skelstedet 3

15
10

4.379

5

25.134
Passiv ventilation

181-00001 Søllerød Gasværk, Øverødvej 8

10
595

27.493
0

6.444

2003

175-00018 Rødovrevej 254

50

Passiv ventilation

173-00058 Virumvej 84

175-00017 Annexgårdsvej 16, m.fl.

25

20

232.302
Aktiv og passiv
ventilation

173-00023 Nørgårdsvej 24

595

106.464

6.088

15

500

20

8.109

10

788

25

646

10
10
20

61.315
91.231

3.022

1.111

25
20

187-00002 Vejlesvinget 2-4

1995

2

2

187-00003 Vejlesvinget 1- 3

1995

2.214

1

2.213

20

107.837

1.600

10

189-00008 Kirke Værløsevej 53 (32)

1999

109.437

189-00009 Ballerupvej 16

1999

Aktiv ventilation

2004

Passiv ventilation

189-00019 Læssevej 3
201-00039 Allerødvej 35

1995-97

113.142

10
50
111.166

1.976

25
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Lokaliteter hvor der pågik afværgedrift i 2018

Oppumpet
Etableret vandmængde i
(år)
2018 (m3)

Heraf til
overfladevand m3

Heraf til
infiltreret
m3

Heraf til
procesvand m3

Heraf til
kloak m3

Skønnet
driftsperi
ode (år)

201-00054 Prins Valdemars Allé 14, Allerød

1999

113.142

111.166

1.976

50

201-00185 Amtsvej 2-4, Allerød

1999

113.142

111.166

1.976

50

111.166

1.976

50

205-00024 Toftebakken 5, Birkerød

2002

113.142

205-00024 Toftebakken 5, Birkerød

2002

Passiv ventilation

*

205-00232 Klintehøj Vænge 16, Birkerød

2015

Aktiv ventilation

10

205-00395 Pilehøj Vænge 10

2016

Aktiv ventilation

30

209-00162 Jernbanegade 29, Frederikssund

2015

Aktiv ventilation

50

213-00160 Gillelejevej 28b, Esbønderup

2005

Passiv ventilation

217-00545 Egeskovvej 18, Kvistgård

2017

11.340

2015

291

223-00095 Ådalsparkvej 63, Hørsholm
225-00197 Danform-grunden, Jægerspris

Overtaget
fra kommune 2011

12.767

50
10.549

Passiv ventilation

2011

Passiv ventilation

229-00389 Østergade 16, Skuldelev, Frederikssund

2011

1

230-20012 Trørød Deponeringsplads (tidl. 181-00004)

1998

Aktiv ventilation

233-00017 Jørlunde, Stensbjerggård, Hagerupvej

1995

72.408

72.408

2006

26.892

26.693

2013

Aktiv ventilation

Frydensbergvej 4-6, m.fl.

I alt

2.635.615

291

20
20
50

2011

229-00381 Fasanvej 2, Skibby, Frederikssund

235-00289 Ravnsbjergvej 1, Egedal

25

12.767

229-00377 Fasanvej 11, Skibby, Frederikssund

235-00034
og -00131

791

50
1

50
20
25

199

50
*

1.733.535

539.588

257.216

105.276

* Mgl. skøn
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Oversigt D
Oversigt over arealer, hvor der forventes udført overvågning pr. 1. januar 2019
At en lokalitet står på listen indebærer ikke at der er overvågning hvert år, herunder at der overvåges i 2019.
På lokaliteter med blå skrift er der udført monitering eller revurdering af monitering i 2018
Lokalitet
Navn
Igangsat
Seneste
monitering/
revurdering

Kommune

101‐03888
147‐00004
147‐00009
147‐00016
147‐00020
157‐00004
157‐00017
157‐00028
157‐00044
157‐00067
157‐00121
157‐00132
157‐00137
157‐00140
159‐00009
159‐00081
159‐00102
163‐00020
165‐00001
165‐00015
165‐00017
165‐00019
165‐00020
165‐00092
169‐00004
169‐00005
169‐00008
169‐00011
169‐00015
169‐00017

1995
1999
1996

2018/2014
2018/
2018/
2018/
2018/
2013/2016‐
2013/2015‐
2012/2014‐18
2018/2015‐17
2018/2014‐
2016/2016‐17
2013/2017
2007/
2018/
2018/2011‐15
2018/2011‐15
2016/2011‐15
2017/2012‐14
2015/2003
2018/2004
2018/
2017/
2017/
2016/
2016/2003
2016/2006
2012/2014‐18
2016/2017‐
2017/2017‐
2016/2007

København
Frederiksberg
Frederiksberg
Frederiksberg
Frederiksberg
Gentofte
Gentofte
Gentofte
Gentofte
Gentofte
Gentofte
Gentofte
Gentofte
Gentofte
Gladsaxe
Gladsaxe
Gladsaxe
Herlev
Albertslund
Albertslund
Albertslund
Albertslund
Albertslund
Albertslund
Høje‐Taastrup
Høje‐Taastrup
Høje‐Taastrup
Høje‐Taastrup
Høje‐Taastrup
Høje‐Taastrup

2006
2005
2003
2006
1999
2000
2006
2006
2013
2010
2008
2003

2016/
2016/
2017/
2018/
2017/2013‐15
2018/2018‐
2017/2012‐14
2018/2018‐
2018/2018‐
2018/
2017/2017‐
2016/

Høje‐Taastrup
Høje‐Taastrup
Høje‐Taastrup
Høje‐Taastrup
Lyngby‐Taarbæk
Lyngby‐Taarbæk
Lyngby‐Taarbæk
Lyngby‐Taarbæk
Lyngby‐Taarbæk
Rødovre
Rudersdal
Rudersdal

169‐00052
169‐00099
169‐00106
169‐00127
173‐00046
173‐00061
173‐00094
173‐00095
173‐05013
175‐00077
181‐00018
181‐00026

Glumsøvej 42
C.F. Richs Vej 109‐113
H.C. Ørsteds Vej/Forchhammervej 25
Bülowsvej 34
Roskildevej 53‐55
Gentofte Losseplads, Nybrovej
Estersvej 47
Hyldegårdsvej Tværvej 41‐43
Vangedevej 137
Mitchellsstræde 2
Vangedevej 227
Hyldegårdsvej 24
Strandvejen 337
Tranegårdsvej 70
Gladsaxe Industrikvarter
Gladsaxevej 118 – 126
Søborg Hovedgade 121
Ellekær 12
Risby Losseplads, Hedeengvej
Galgebakken Sønder
Herstedvesterstræde 56
Fabriksparken 26
Herstedøstergade 46
Nyvej 10
Snubbekorsvej Losseplads, Snubbekorsvej 16
Tåstrup Gasværk, Gasværksvej 1‐7
Dybendalsvænge
Frederiksholmsvej Losseplads
Stærkendevej Fyldplads
Hvidovre Kommunes Losseplads, (Højvangsvej
19), Sengeløse Losseplads m.fl.
Åvænget 1
Skolevej 10
Vadsbyvej 16
Køgevej 37/Taastrup Hovedgade 37
Ulrikkenborg Plads 1
Jernbanevej 1
Bagsværdvej 93
Lyngby Hovedgade 44 A‐D
Taarbæk Strandvej 54‐56
Grønlunds Allé 34B
Møntvask‐Rens, Øverødvej 7
Nærumvænge Torv 6

1996
1999
Lukket i 2018

2001
2003
Lukket i 2018

2004
2005
2006
1996
1996
2004
1998
1994
1998
2005
2003
2004
2008
1999
1998
Lukket i 2018
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Lokalitet

Navn

181‐00029
181‐00030
181‐00032
183‐00001
185‐00020
185‐00040
189‐00001
189‐00003
201‐00008
201‐00125
201‐00157
205‐
205‐00024
205‐00154
207‐00249
208‐00247
211‐00113
217‐00182
217‐00249
217‐00421
217‐00422
217‐00461
217‐00500
217‐00679
217‐01035
219‐00050
219‐00343
223‐00056
229‐00299
230‐00048
233‐00029
235‐00001

Linde Allé 29
Holte Stationsvej 8‐10
Rundforbivej 221
Sadolin og Holmblad, Industribuen 2
Englandsvej 270
Magle Allé 10
Kirke Værløse Losseplads, Ryetvej
Sandet Losseplads, Lejrvej, Sandet
Gydevang 1
Bøgevangen 14
Lynge Losseplads, Gl. Nøglegårdsvej 22‐39
Birkerød Industriområde
Langedam (Toftebakken 5)
Kajerødvej 5B‐C
Farum Industriområde
Højsager Losseplads
Depot for Kupolovnsslam fra DDS
Danit A/S, Oldenvej 3A
Fisker & Nielsen A/S, Ole Rømers Vej 4
Andres, Brdr. H. & O., Egeskovvej 11
Ilpea Plast A/S, Anglo Plast A/S, Egeskovvej 8
Dansk Silicon Central ApS, Egeskovvej 7
Havreholm Grusgrav, Hellebjergvej 39
Stema Anlægsteknik A/S, Egeskovvej 9
Kvistgård monitering, Kvistgård Industrikvarter
Holmene Losseplads, Jagtvejen, Vestre Holme
Hillerød Autolakeri ApS, Slangerupgade 53
Gl. Hovedgade 8‐14
Egevej 3
Skelstedet 13
Shell Serv/Slangerup Autoserv. Københavnsvej 1
Søsum Teglværk I/S, Toppevadvej 26 (Ganløse 9
fyldpladser, plads 8)
Bondehavens Losseplads, Sandbakken 8
(Ganløse 9 fyldpladser, plads 6)
Fluebjerggård Syd Losseplads, Toppevadvej 27
(Ganløse 9 fyldpladser, plads 2, 3, 4, 5 og 9)
Stenløse Kommunes genbrugsplads,
Toppevadvej 28 (Ganløse 9 fyldpladser, plads 8)

235‐00119
235‐00162
235‐00364

Igangsat

2003
2002
2003
2006
2001
2004
1995
1996
2018
2013

2016

Lukket i 2018

Lukket i 2018
Lukket i 2018
Lukket i 2018

Lukket i 2018
Lukket i 2018

2016
2010
2013

Seneste
monitering/
revurdering

Kommune

2016/
2018/2018‐
2016/
2017/
2007/

2004/2013‐18
2018/
2012/2013‐18
2012/2013‐18
2012/2013‐18
2017/
/2013‐18
2016/2013‐18
2018/2012‐15
2017/2012‐14
2016/
2012/
2017/
2006/2013‐14
2016/2012‐15

Rudersdal
Rudersdal
Rudersdal
Ishøj
Tårnby
Tårnby
Furesø
Furesø
Allerød
Allerød
Allerød
Rudersdal
Rudersdal
Rudersdal
Furesø
Fredensborg
Halsnæs
Helsingør
Helsingør
Helsingør
Helsingør
Helsingør
Helsingør
Helsingør
Helsingør
Hillerød
Hillerød
Hørsholm
Frederikssund
Rudersdal
Frederikssund
Egedal

2016/2012‐15

Egedal

2016/2012‐15

Egedal

2016/2012‐15

Egedal

2017/2012‐14
2017/2012‐14
2018/
2018/
2017/2011‐17
2014/
2018/
2016/
2017/2012‐
2017/

16
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Center for Regional
Udvikling
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

HOFOR
hofor@hofor.dk, hnie@hofor.dk

Telefon
Direkte
Mail
Web

38 66 50 00
38 66 56 19
miljoe@regionh.dk
www.regionh.dk
Sagsnr.: 18041217
Sagsbeh.: Hanne Kristensen
Dato:

Vedr. HOFORs kommentarer til Region Hovedstadens udkast til indsats på
jordforureningsområdet i 2019.
Tak for HOFORs bemærkninger til Region Hovedstadens udkast til indsats i 2018 og nærmeste år i
henhold til Jordforureningsloven.
Region Hovedstaden har taget HOFORs kommentarer til efterretning.

Region Hovedstaden takker for HOFOR´s anerkendelse af det gode og frugtbare
samarbejde som HOFOR og regionen har haft sammen med de tre kommuner HøjeTaastrup, Egedal og Roskilde og Region Sjælland omkring Nybølle grundvandsområde.
HOFOR bemærker, at der ikke helt er overensstemmelse mellem resumeet nederst på side 3 i
udkastet i et udmærket kapitel om pesticider i grundvand og opsummeringen i Oversigt A2 på side
9, hvor undersøgelserne i ”Nybølle” anføres som ”Færdig”. HOFOR tager Oversigt A2 til udtryk
for, at dén udelukkende refererer til chlorerede opløsningsmidler.
Tilsvarende finder HOFOR, at de øvrige, færdige grundvandsområder i Oversigt A2 også i nogen
udstrækning må være afsluttede undersøgelse udelukkende i forhold til chlorerede
opløsningsmidler.
Mht. Oversigt A2, så er det helt korrekt observeret, at den alene går på indsatsen i forhold til
chlorerede opløsningsmidler. Det er forsøgt beskrevet flere steder, men foranlediget af jeres
henvendelse, har vi nu præciseret alle steder, hvor Oversigt A2 er nævnt, at den gælder for
chlorerede opløsningsmidler.

Mht. HOFOR´s bemærkninger om, at stofgruppen pesticider på lige fod med klorerede
opløsningsmidler også fremover bør betragtes som særligt kritiske for grundvandet, er
Region Hovedstaden grundlæggende enig i. I Region Hovedstadens nuværende plan
(Jordplanen) er der fokus på at håndtere forurening med klorerede opløsningsmidler, som
blandt andet har været brugt på renserier og i metalindustri til affedtning af metalemner.
Disse stoffer er årsag til de værste forureninger af grundvandet i Region Hovedstaden og
de har gennem de seneste årtier været årsagen til de fleste lukninger af
drikkevandsboringer.
De seneste 1-2 års medieomtale viser jo desværre, at der også påvises pesticider i
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grundvandet i Region Hovedstaden. Både de ældre og udfasede pesticider og også tilladte
pesticider. Dette viser, at der også skal være fokus på forurening med pesticider i
hovedstadsregionen. En indsats overfor pesticider er også mulig inden for rammerne af
den politiske vedtagne jordplan i Region Hovedstaden. Grundpræmissen er, at i de højest
prioriterede områder, som udgøres af 80-10-planen, gennemføres en undersøgelsesindsats,
og om nødvendigt, en oprensningsindsats overfor alle de forurenede grunde, som udgør en
væsentlig trussel mod indvindingen af drikkevand. Dette omfatter primært en indsats over for alle
grunde, som er forurenet med klorerede opløsningsmidler.
Der vil også i de højest prioriterede områder kunne ske en indsats over for andre kritiske stoffer,
f.eks. benzintilsætningsmidlet MTBE eller pesticider. Såfremt der sker konkrete fund i
overvågningsboringer eller i drikkevandsboringer, som viser, at punktkilder med pesticider udgør
en konkret trussel mod vandforsyningen i området, vil regionen kunne gå videre med
undersøgelser og evt. oprensningsindsats.
Når Region Hovedstaden bliver bekendt med, at der er pesticidproblemer i et indvindingsopland
inden for jordplanens prioriterede grundvandsområder, vil administrationen indgå samarbejde med
kommune og vandforsyning om at afdække, hvorfra forureningen stammer og dermed hvem, der
har bemyndigelse til at afhjælpe problemet.
I det igangværende samarbejde mellem HOFOR, lokale vandforsyninger, de tre kommuner og de
to regioner i Nybølle-området er det aftalt, at gennemføre sammenstilling af grundvandsdata i
området og alle parter har igangsat en ekstraordinær indsamling af nye grundvandsdata. Bl.a.
undersøges indholdet af bl.a. pesticider i en lang række moniteringsboringer i området for at skabe
overblik over alle væsentlige risici for drikkevandsindvindingen. Dette sikrer en helhedsorienteret
grundvandsbeskyttende indsats, hvor alle kritiske forhold og væsentlige risici håndteres i en
samlet grundvandsbeskyttende planlægning, hvor alle relevante parter indgår.
I Region Hovedstaden er det planen, at den eksisterende jordplan skal revideres i 2019. Med de
mange nye fund af pesticidnedbrydningsprodukter i drikkevandet i Region Hovedstaden, bliver et
af fokuspunkerne i forbindelse med jordplanrevisionen, der er et behov for en styrket indsats i
forhold til pesticider i et tæt samarbejde med kommuner og vandforsyninger.

Med venlig hilsen

Diana Arsovic Nielsen
Centerdirektør
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Center for Regional
Udvikling
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Frederiksberg Kommune
jord@frederiksberg.dk

Telefon
Direkte
Mail
Web

38 66 50 00
38 66 56 19
miljoe@regionh.dk
www.regionh.dk
Sagsnr.: 18041217
Sagsbeh.: Hanne Kristensen
Dato:

Vedr. Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens udkast til indsats på
jordforureningsområdet i 2019.
Tak for kommunens bemærkninger til Region Hovedstadens udkast til indsats i 2019 og nærmeste
år i henhold til Jordforureningsloven.
Region Hovedstaden har taget Frederiksberg Kommunes kommentarer til efterretning.
Regionen anerkender, at Frederiksberg Kommune fortsat er uenig i regionens strategi for
prioritering af indsatsområder for grundvandsbeskyttelsen indenfor regionen frem til 2024.
Regionen fastholder dog den af Regionsrådet fastlagte prioritering af indsatsen frem til 2025 og
koncentrerer fortsat undersøgelses- og afværgeindsatsen i forhold til grundvand inden for de
prioriterede områder, hvorfra 80 % af drikkevandsindvindingen i regionen foretages. Det er
samtidig i disse områder, det er billigst at beskytte grundvandet. Frederiksberg Kommune ligger
ikke inden for disse prioriterede områder.
I forhold til indeklima er det fortsat regionens prioritering først at undersøge de boliglokaliteter,
hvor der ud fra eksisterende viden er størst risiko for indeklimapåvirkning, uanset hvor i regionen
boliglokaliteten ligger.
Regionen har forståelse for dilemmaet vedrørende vandstigning f.eks. som følge af nedsat
vandindvinding og at vandstigning kan lægge begrænsninger i mulighederne for klimatilpasning
gennem nedsivning af overfladevand til grundvandsmagasinerne. Det er imidlertid aspekter, som
regionen vurderer, ikke indgår i prioriteringen af den offentlige indsats i henhold til
Jordforureningsloven.
Som Frederiksberg Kommune nævner, har der i november 2018 været holdt et samarbejdsmøde,
mellem Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune og regionen. Der var på mødet fuld
forståelse for, at regionen må prioritere, men at kommunerne ikke er enige i den faktiske
prioritering. Dette er ikke til hinder for, at region, kommuner og forsyning kan samarbejde om den
resterende kortlægning og den eksisterende drift (revurdering mv.) af afværgeanlæg i
Frederiksberg Kommune
Godthåbsvej 152-160 og Godthåbsvej 172-174 – undersøgelse i forhold til grundvand
Frederiksberg Kommune anmoder igen regionen om hurtigst muligt at udarbejde en strategi for
håndtering af forureningen / forureningsfanen, der vurderes at udgøre en stor risiko for forurening
af indvindingsboringerne med chlorerede opløsningsmidler.
Region Hovedstaden kan fortsat ikke imødekomme dette ønske, da det ligger udenfor regionens
nuværende strategi for grundvandsbeskyttelsen i regionen frem til 2024.
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Smallegade 18
Lokaliteten 147-00249, matr.nr. 84c og 84d er prioriteret til offentlig indsats i forhold til både
grundvand og indeklima. Regionens brev af den 19. juni 2017 er fortsat gældende, hvor det svares,
at det ikke kan oplyse, hvornår forureningerne på ejendommen vil blive undersøgt nærmere.
Grundvandsforureningen bliver tidligst undersøgt efter 2024 og indeklimaundersøgelsen bliver
formentlig heller ikke indenfor de nærmeste år, da det nuværende kendskab til forureningen ikke
placerer lokaliteten blandt de højt prioriterede.

Med venlig hilsen

Diana Arsovic Nielsen
Centerdirektør
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Center for Regional
Udvikling
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Glostrup Kommune
natur.miljo@glostrup.dk

Telefon
Direkte
Mail
Web

38 66 50 00
38 66 56 19
miljoe@regionh.dk
www.regionh.dk
Sagsnr.: 18041217
Sagsbeh.: Hanne Kristensen
Dato:

Vedr. Glostrup Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens udkast til indsats på
jordforureningsområdet i 2019.
Tak for kommunens bemærkninger til Region Hovedstadens udkast til indsats i 2019
og nærmeste år i henhold til Jordforureningsloven.
Region Hovedstaden har taget Glostrup Kommunes kommentarer til efterretning.
Glostrup beklager, at Region Hovedstaden i sin indsats overfor jord- og
grundvandsforurening ikke har prioriteter grundvandet i Glostrup Kommune og resten
af Vestegnen højere end tilfældet er.
I Glostrup Kommune indvindes der ca. 1,3 mio. m³ drikkevand årligt. Hovedparten af
kommunens areal ligger indenfor indvindingsopland for almen drikkevandsforsyning.
Kommunen er dybt afhængig af, at grundvandet beskyttes, så der også fremover kan
indvindes drikkevand i Glostrup.
Det er derfor væsentligt for kommunen, at regionens indsats overfor jord- og
grundvandforurening understøtter kommunes egen indsats, som fremlægges i den
kommende Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, der forventes vedtaget i foråret
2019.
Kommunen anmoder derfor om, at regionen tager kommunens bemærkninger med i
regionens prioritering for den offentlige indsat på jordforureningsområdet fremover.
Region Hovedstaden vedtog i november 2014 en plan for regionens
jordforureningsindsats. Planen er beskrevet nærmere i pjecen ”Vejen til ren jord og
rent vand”, som beskriver de kriterier, regionen lægger til grund for den daglige
prioritering af jordforureningsindsatsen. Pjecen er sendt ud til kommunerne i regionen
med mail den 19. marts 2015.
Som det fremgår af planen, er det regionens højeste prioritet i løbet af 10 år, at
fokusere og afslutte indsatsen mod jordforurening med chlorerede opløsningsmidler i
de områder, hvorfra der indvindes 80 % af drikkevandet i regionen. Det er samtidig i
disse områder, det vil være billigst at beskytte grundvandet. Glostrup Kommune ligger
ikke inden for dette højt prioriterede område. Regionen fastholder derfor den af
regionsrådet fastlagte prioritering af indsatsen frem til 2025 og koncentrerer
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undersøgelses- og afværgeindsatsen i forhold til grundvand inden for de prioriterede
områder.
Regionen har i august 2018 og februar 2019 deltaget i møder med kommunen,
Glostrup Forsyning og HOFOR om en kommende indsatsplan for Glostrup. Selvom
Region Hovedstaden ikke prioriterer at igangsætte nye videregående undersøgelser og
oprensninger i Glostrup Kommune, er der en række felter, hvor region, kommune og
forsyninger kan samarbejde f.eks. som i det eksisterende samarbejde i forhold til
beskyttelsen af indvindingen på kildeplads Ejby og kildeplads Vestskoven, hvor
Region Hovedstaden afværgepumper på Naverland 26 og Glostrup Forsyning indgår i
samarbejdet ved at optimere indvindingsstrategien på kildepladserne. Endvidere
bidrager begge parter til et fælles overvågningsprogram.

Med venlig hilsen

Diana Arsovic Nielsen
Centerdirektør
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Center for Regional
Udvikling
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Herlev Kommune
tm@herlev.dk

Telefon
Direkte
Mail
Web

38 66 50 00
38 66 56 19
miljoe@regionh.dk
www.regionh.dk
Sagsnr.: 18041217
Sagsbeh.: Hanne Kristensen
Dato:

Vedr. Herlev Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens udkast til indsats på
jordforureningsområdet i 2019.
Tak for kommunens bemærkninger til Region Hovedstadens udkast til indsats i 2019 og nærmeste
år i henhold til Jordforureningsloven.
Region Hovedstaden har taget Herlev Kommunes kommentarer til efterretning.
Herlev Kommunes har også tidligere år udtrykt bekymring over, at regionen med udgangspunkt i
regionens 10-års- plan, ikke prioriteret nye oprensninger af grundvandsforurening i Herlev
Kommune.
Herlev kommune er tidligere blevet stillet i udsigt, at når det omfattende kortlægningsarbejde i
Herlev Kommune er afsluttet, så forventer Region Hovedstaden efterfølgende at udarbejde en
opdateret risikovurdering og en samlet omkostningsanalyse af den videregående indsats i
indvindingsoplandene i Herlev Kommune. Da det nu er kommunens indtryk, at
kortlægningsarbejdet i Herlev Kommune stort set er afsluttet. Herlev Kommune ser derfor frem
til, at regionen snart får udført en samlet vurdering af risiko og omkostningsanalyse af den
videregående indsats i indvindingsoplandene i kommunen.
I forhold til håndtering af højtstående grundvand har Herlev Kommune i 2018 i samarbejde med
HOFOR og Høje-Taastrup Kommune arbejdet for flere løsningsmuligheder. Som resultat af dette
samarbejde har Herlevs borgmester været til møde hos Energi-, Klima- og Forsyningsministeren,
hvor der blev fremlagt ønske for lovændringer på området.
Herlev Kommune udtrykker bekymring over, at regionen ikke har ønsket at deltage i dette
samarbejde og er helt uforstående heroverfor. Forureningssituationen i kommunerne er en del af
problematikken, og det højtstående grundvand kommer til at pålægge kommunerne en stor
samfundsøkonomisk udgift i fremtiden. Herlev Kommune håber, regionen vil indse
nødvendigheden af at indregne de samfundsøkonomiske omkostninger i den samlede
risikovurdering og omkostningsanalyse i prioriteringen af den offentlige indsats i kommunerne.
Det er fortsat regionens prioritering at regionens indsats på jordforureningsområdet frem til 2025
skal ske indenfor de områder af regionen, hvorfra 80 % af drikkevandsindvindingen sker jf.
regionens plan fra 2014 ”Vejen til ren jord og rent vand”. Indenfor denne tidshorisont er der
således ikke rum til indsats over for grundvandstruende forureninger i andre områder i regionen.
Således heller ikke i Herlev Kommune.

Møde i REGIONSRÅD d. 25-06-2019

Punkt nr. 10 - Den prioriterede liste for indsatsen på jordforureningsområdet i 2019
Bilag 2 - Side -8 af 8

Det er fortsat regionens forventning at kortlægningsarbejdet i Herlev Kommune vil blive afsluttet i
2019. Regionen kan ikke på nuværende tidspunkt sige præcist, hvornår regionen herefter går i
gang med at udarbejde en opdateret risikovurdering og en samlet omkostningsanalyse af den
videregående indsats i indvindingsoplandene i Herlev Kommune. Det vil tage tid og ressourcer fra
den igangværende indsats med undersøgelser og afværge indenfor de højt prioriterede områder
(”80%-områderne”).
Regionen har forståelse for dilemmaet vedrørende højtstående grundvand f.eks. som følge af
nedsat vandindvinding og at vandstigning kan lægge begrænsninger i mulighederne for
klimatilpasning gennem nedsivning af overfladevand til grundvandsmagasinerne. Det er imidlertid
aspekter, som regionen ikke mener kan tage op, idet der efter regionens vurdering ikke er
lovmæssig hjemmel hertil. Det er derfor regionens vurdering at højtstående grundvand ikke kan
indgå i prioriteringen af den offentlige indsats i henhold til Jordforureningsloven.
Region Hovedstaden afviste i efteråret 2017 at være medunderskriver på en henvendelse til Brian
Mikkelsen (daværende erhvervsminister) og Esben Lunde Larsen (daværende Miljø- og
fødevareminister), hvori de to ministre opfordres til at ændre lovgivningen så myndigheder og
forsyninger får ansvar og mulighed for at finansiere og løse problemer med stigende grundvand,
idet hverken kommuner, Region Hovedstaden eller HOFOR har lovgivningsmæssig mulighed for
at bruge ressourcer på at løse de af samfundsudviklingen skabte problemer med stigende
grundvand.
Regionens tilkendegivelse af, at regionen ikke ønskede at være medunderskriver blev begrundet i
en bekymring for, om der herved kunne skabes usikkerhed om regionens prioritering af
grundvands- og drikkevandsbeskyttelsen som en hel central del af regionens opgave iht.
Jordforureningsloven.

Med venlig hilsen

Diana Arsovic Nielsen
Centerdirektør
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Center for Regional
Udvikling
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

NOTAT

Telefon 38665000
Direkte
Mail miljoe@regionh.dk
Web www.regionh.dk

Til: Regionsrådet den 25. juni 2019
Sagsnr.: 18041217
Dato: 1. april 2019

Bilag 3
Indkomne kommentarer fra HOFOR og tre kommuner og
administrationens bemærkninger til de indkomne kommentarer til
Regions Hovedstadens udkast til overigt over den forventede offentlige
indsats på jordforureningsområdet i 2019

Bilaget indeholder de indkomne kommentarer fra HOFOR og tre kommuner.
Endvidere har en kommune (Gribskov) svaret, at de ikke har kommentarer til
udkastet.
Herudover har to borgere henvendt sig til regionen på baggrund af den
offentlige annoncering der har været i de lokale ugeaviser vedrørende
muligheden for at komme med kommentarer til regionens planlagte indsats på
jordforureningsområdet i 2019. De to henvendelser vedrørte hhv. konkrete
spørgsmål vedr. en specifik forurenet lokalitet og bekymring om
drikkevandsressourcen/mulig forurening af et kolonihaveområde. Da de to
henvendelser ikke umiddelbart vedrørte regionens videregående
undersøgelses- og afværgeindsats i 2019, har administrationen besvaret de to
henvendelser kort tid efter de blev modtaget.
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Mail fra HOFOR:
Fra: Henrik Nielsen <hnie@hofor.dk>
Sendt: 23. januar 2019 14:21
Til: CRU-FP-Miljoe <miljoe@regionh.dk>
Cc: Hanne Kristensen <hanne.kristensen@regionh.dk>
Emne: SV: Region Hovedstadens udkast til offentlig indsats i 2019 på
jordforureningsområdet - til kommentering
Til Region Hovedstaden
HOFOR vil hermed kvittere for muligheden for kommentering af udkast til
offentlig indsats i 2019 på jordforureningsområdet.
Samarbejdet i Nybølle grundvandsområde er i Oversigten resumeret nederst
på side 3 i et udmærket kapitel om pesticider i grundvand. Imidlertid er der
ikke helt overensstemmelse mellem resumeet og opsummeringen i Oversigt
A2 på side 9, hvor undersøgelserne i ”Nybølle” anføres som ”Færdig”.
HOFOR tager Oversigt A2 til udtryk for, at dén udelukkende refererer til
chlorerede opløsningsmidler.
HOFOR finder også pesticider ”særligt kritiske”, hvilket indarbejdningen af
kapitlet Pesticider i grundvandet i Oversigten også må indikere. En mulig
løsning på den lille uoverensstemmelse kan være en refleksion ifm. Oversigt
A2 omkring pesticider i grundvandet eller påpegning af, at den udelukkende
omhandler status for undersøgelser om chlorerede opløsningsmidler.
Tilsvarende finder HOFOR, at de øvrige, færdige grundvandsområder i
Oversigt A2 også i nogen udstrækning må være afsluttede undersøgelse
udelukkende i forhold til chlorerede opløsningsmidler.
Afslutningsvist kan det tilføjes, at HOFOR ser frem til fortsat, frugtbart
samarbejde i Nybølle grundvandsområde og med samme organisering.

Med venlig hilsen
Henrik Nielsen
planlægger
Vandressourcer & Miljø
Miljø & Samarbejder
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Administrationens svarforslag til HOFORs kommentering

Region Hovedstaden takker for HOFOR´s anerkendelse af det gode og
frugtbare samarbejde som HOFOR og regionen har haft sammen med de tre
kommuner Høje-Taastrup, Egedal og Roskilde og Region Sjælland omkring
Nybølle grundvandsområde.
HOFOR bemærker, at der ikke helt er overensstemmelse mellem resumeet nederst på
side 3 i udkastet i et udmærket kapitel om pesticider i grundvand og opsummeringen i
Oversigt A2 på side 9, hvor undersøgelserne i ”Nybølle” anføres som ”Færdig”.
HOFOR tager Oversigt A2 til udtryk for, at dén udelukkende refererer til chlorerede
opløsningsmidler.
Tilsvarende finder HOFOR, at de øvrige, færdige grundvandsområder i Oversigt A2
også i nogen udstrækning må være afsluttede undersøgelse udelukkende i forhold til
chlorerede opløsningsmidler.
Mht. Oversigt A2, så er det helt korrekt observeret, at den alene går på indsatsen i
forhold til chlorerede opløsningsmidler. Det er forsøgt beskrevet flere steder, men
foranlediget af jeres henvendelse, har vi nu præciseret alle steder, hvor Oversigt A2 er
nævnt, at den gælder for chlorerede opløsningsmidler.

Mht. HOFOR´s bemærkninger om, at stofgruppen pesticider på lige fod med
klorerede opløsningsmidler også fremover bør betragtes som særligt kritiske
for grundvandet, er Region Hovedstaden grundlæggende enig i. I Region
Hovedstadens nuværende plan (Jordplanen) er der fokus på at håndtere
forurening med klorerede opløsningsmidler, som blandt andet har været brugt
på renserier og i metalindustri til affedtning af metalemner. Disse stoffer er
årsag til de værste forureninger af grundvandet i Region Hovedstaden og de har
gennem de seneste årtier været årsagen til de fleste lukninger af
drikkevandsboringer.
De seneste 1-2 års medieomtale viser jo desværre, at der også påvises
pesticider i grundvandet i Region Hovedstaden. Både de ældre og udfasede
pesticider og også tilladte pesticider. Dette viser, at der også skal være fokus på
forurening med pesticider i hovedstadsregionen. En indsats overfor pesticider
er også mulig inden for rammerne af den politiske vedtagne jordplan i Region
Hovedstaden. Grundpræmissen er, at i de højest prioriterede områder, som
udgøres af 80-10-planen, gennemføres en undersøgelsesindsats, og om
nødvendigt, en oprensningsindsats overfor alle de forurenede grunde, som
udgør en væsentlig trussel mod indvindingen af drikkevand. Dette omfatter
primært en indsats over for alle grunde, som er forurenet med klorerede
opløsningsmidler.
Der vil også i de højest prioriterede områder kunne ske en indsats over for
andre kritiske stoffer, f.eks. benzintilsætningsmidlet MTBE eller pesticider.
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Såfremt der sker konkrete fund i overvågningsboringer eller i
drikkevandsboringer, som viser, at punktkilder med pesticider udgør en
konkret trussel mod vandforsyningen i området, vil regionen kunne gå videre
med undersøgelser og evt. oprensningsindsats.
Når Region Hovedstaden bliver bekendt med, at der er pesticidproblemer i et
indvindingsopland inden for jordplanens prioriterede grundvandsområder, vil
administrationen indgå samarbejde med kommune og vandforsyning om at afdække,
hvorfra forureningen stammer og dermed hvem, der har bemyndigelse til at afhjælpe
problemet.
I det igangværende samarbejde mellem HOFOR, lokale vandforsyninger, de tre

kommuner og de to regioner i Nybølle-området er det aftalt, at gennemføre
sammenstilling af grundvandsdata i området og alle parter har igangsat en
ekstraordinær indsamling af nye grundvandsdata. Bl.a. undersøges indholdet af
bl.a. pesticider i en lang række moniteringsboringer i området for at skabe
overblik over alle væsentlige risici for drikkevandsindvindingen. Dette sikrer
en helhedsorienteret grundvandsbeskyttende indsats, hvor alle kritiske forhold
og væsentlige risici håndteres i en samlet grundvandsbeskyttende planlægning,
hvor alle relevante parter indgår.
I Region Hovedstaden er det planen, at den eksisterende jordplan skal revideres i
2019. Med de mange nye fund af pesticidnedbrydningsprodukter i drikkevandet i
Region Hovedstaden, bliver et af fokuspunkerne i forbindelse med jordplanrevisionen,
der er et behov for en styrket indsats i forhold til pesticider i et tæt samarbejde med
kommuner og vandforsyninger.
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Brev fra Frederiksberg Kommune
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Administrationens svarforslag til Frederiksberg Kommunes kommentering
Regionen anerkender, at Frederiksberg Kommune fortsat er uenig i regionens strategi
for prioritering af indsatsområder for grundvandsbeskyttelsen indenfor regionen frem
til 2024. Regionen fastholder dog den af Regionsrådet fastlagte prioritering af
indsatsen frem til 2025 og koncentrerer fortsat undersøgelses- og afværgeindsatsen i
forhold til grundvand inden for de prioriterede områder, hvorfra 80 % af
drikkevandsindvindingen i regionen foretages. Det er samtidig i disse områder, det er
billigst at beskytte grundvandet. Frederiksberg Kommune ligger ikke inden for disse
prioriterede områder.
I forhold til indeklima er det fortsat regionens prioritering først at undersøge de
boliglokaliteter, hvor der ud fra eksisterende viden er størst risiko for
indeklimapåvirkning, uanset hvor i regionen boliglokaliteten ligger.
Regionen har forståelse for dilemmaet vedrørende vandstigning f.eks. som følge af
nedsat vandindvinding og at vandstigning kan lægge begrænsninger i mulighederne
for klimatilpasning gennem nedsivning af overfladevand til grundvandsmagasinerne.
Det er imidlertid aspekter, som regionen vurderer, ikke indgår i prioriteringen af den
offentlige indsats i henhold til Jordforureningsloven.
Som Frederiksberg Kommune nævner, har der i november 2018 været holdt et
samarbejdsmøde, mellem Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune og
regionen. Der var på mødet fuld forståelse for, at regionen må prioritere, men at
kommunerne ikke er enige i den faktiske prioritering. Dette er ikke til hinder for, at
region, kommuner og forsyning kan samarbejde om den resterende kortlægning og
den eksisterende drift (revurdering mv.) af afværgeanlæg i Frederiksberg Kommune

Godthåbsvej 152-160 og Godthåbsvej 172-174 – undersøgelse i forhold til
grundvand
Frederiksberg Kommune anmoder igen regionen om hurtigst muligt at udarbejde en
strategi for håndtering af forureningen / forureningsfanen, der vurderes at udgøre en
stor risiko for forurening af indvindingsboringerne med chlorerede opløsningsmidler.
Region Hovedstaden kan fortsat ikke imødekomme dette ønske, da det ligger udenfor
regionens nuværende strategi for grundvandsbeskyttelsen i regionen frem til 2024.
Smallegade 18
Lokaliteten 147-00249, matr.nr. 84c og 84d er prioriteret til offentlig indsats i forhold
til både grundvand og indeklima. Regionens brev af den 19. juni 2017 er fortsat
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gældende, hvor det svares, at det ikke kan oplyse, hvornår forureningerne på
ejendommen vil blive undersøgt nærmere. Grundvandsforureningen bliver tidligst
undersøgt efter 2024 og indeklimaundersøgelsen bliver formentlig heller ikke indenfor
de nærmeste år, da det nuværende kendskab til forureningen ikke placerer lokaliteten
blandt de højt prioriterede.

Brev fra Glostrup Kommune

10

Møde i REGIONSRÅD d. 25-06-2019

Punkt nr. 10 - Den prioriterede liste for indsatsen på jordforureningsområdet i 2019
Bilag 3 - Side -11 af 18

Administrationens svarforslag til Glostrup Kommunes kommentering
Glostrup beklager, at Region Hovedstaden i sin indsats overfor jord- og
grundvandsforurening ikke har prioriteter grundvandet i Glostrup Kommune og resten
af Vestegnen højere end tilfældet er.
I Glostrup Kommune indvindes der ca. 1,3 mio. m³ drikkevand årligt. Hovedparten af
kommunens areal ligger indenfor indvindingsopland for almen drikkevandsforsyning.
Kommunen er dybt afhængig af, at grundvandet beskyttes, så der også fremover kan
indvindes drikkevand i Glostrup.
Det er derfor væsentligt for kommunen, at regionens indsats overfor jord- og
grundvandforurening understøtter kommunes egen indsats, som fremlægges i den
kommende Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, der forventes vedtaget i foråret
2019.
Kommunen anmoder derfor om, at regionen tager kommunens bemærkninger med i
regionens prioritering for den offentlige indsat på jordforureningsområdet fremover.

Region Hovedstaden vedtog i november 2014 en plan for regionens
jordforureningsindsats. Planen er beskrevet nærmere i pjecen ”Vejen til ren jord og
rent vand”, som beskriver de kriterier, regionen lægger til grund for den daglige
prioritering af jordforureningsindsatsen. Pjecen er sendt ud til kommunerne i regionen
med mail den 19. marts 2015.
Som det fremgår af planen, er det regionens højeste prioritet i løbet af 10 år, at
fokusere og afslutte indsatsen mod jordforurening med chlorerede opløsningsmidler i
de områder, hvorfra der indvindes 80 % af drikkevandet i regionen. Det er samtidig i
disse områder, det vil være billigst at beskytte grundvandet. Glostrup Kommune ligger
ikke inden for dette højt prioriterede område. Regionen fastholder derfor den af
regionsrådet fastlagte prioritering af indsatsen frem til 2025 og koncentrerer
undersøgelses- og afværgeindsatsen i forhold til grundvand inden for de prioriterede
områder.
Regionen har i august 2018 og februar 2019 deltaget i møder med kommunen,
Glostrup Forsyning og HOFOR om en kommende indsatsplan for Glostrup. Selvom
Region Hovedstaden ikke prioriterer at igangsætte nye videregående undersøgelser og
oprensninger i Glostrup Kommune, er der en række felter, hvor region, kommune og
forsyninger kan samarbejde f.eks. som i det eksisterende samarbejde i forhold til
beskyttelsen af indvindingen på kildeplads Ejby og kildeplads Vestskoven, hvor
Region Hovedstaden afværgepumper på Naverland 26 og Glostrup Forsyning indgår i
samarbejdet ved at optimere indvindingsstrategien på kildepladserne. Endvidere
bidrager begge parter til et fælles overvågningsprogram.
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Administrationens svarforslag til Herlev Kommunes kommentering
Herlev Kommunes har også tidligere år udtrykt bekymring over, at regionen med
udgangspunkt i regionens 10-års- plan, ikke prioriteret nye oprensninger af
grundvandsforurening i Herlev Kommune.
Herlev kommune er tidligere blevet stillet i udsigt, at når det omfattende
kortlægningsarbejde i Herlev Kommune er afsluttet, så forventer Region Hovedstaden
efterfølgende at udarbejde en opdateret risikovurdering og en samlet
omkostningsanalyse af den videregående indsats i indvindingsoplandene i Herlev
Kommune. Da det nu er kommunens indtryk, at kortlægningsarbejdet i Herlev
Kommune stort set er afsluttet. Herlev Kommune ser derfor frem til, at regionen snart
får udført en samlet vurdering af risiko og omkostningsanalyse af den videregående
indsats i indvindingsoplandene i kommunen.
I forhold til håndtering af højtstående grundvand har Herlev Kommune i 2018 i
samarbejde med HOFOR og Høje-Taastrup Kommune arbejdet for flere
løsningsmuligheder. Som resultat af dette samarbejde har Herlevs borgmester været til
møde hos Energi-, Klima- og Forsyningsministeren, hvor der blev fremlagt ønske for
lovændringer på området.
Herlev Kommune udtrykker bekymring over, at regionen ikke har ønsket at deltage i
dette samarbejde og er helt uforstående heroverfor. Forureningssituationen i
kommunerne er en del af problematikken, og det højtstående grundvand kommer til at
pålægge kommunerne en stor samfundsøkonomisk udgift i fremtiden. Herlev
Kommune håber, regionen vil indse nødvendigheden af at indregne de
samfundsøkonomiske omkostninger i den samlede risikovurdering og
omkostningsanalyse i prioriteringen af den offentlige indsats i kommunerne.

Det er fortsat regionens prioritering at regionens indsats på jordforureningsområdet
frem til 2025 skal ske indenfor de områder af regionen, hvorfra 80 % af
drikkevandsindvindingen sker jf. regionens plan fra 2014 ”Vejen til ren jord og rent
vand”. Indenfor denne tidshorisont er der således ikke rum til indsats over for
grundvandstruende forureninger i andre områder i regionen. Således heller ikke i
Herlev Kommune.
Det er fortsat regionens forventning at kortlægningsarbejdet i Herlev Kommune vil
blive afsluttet i 2019. Regionen kan ikke på nuværende tidspunkt sige præcist, hvornår
regionen herefter går i gang med at udarbejde en opdateret risikovurdering og en
samlet omkostningsanalyse af den videregående indsats i indvindingsoplandene i
Herlev Kommune. Det vil tage tid og ressourcer fra den igangværende indsats med
undersøgelser og afværge indenfor de højt prioriterede områder (”80%-områderne”).
Regionen har forståelse for dilemmaet vedrørende højtstående grundvand f.eks. som
følge af nedsat vandindvinding og at vandstigning kan lægge begrænsninger i
mulighederne for klimatilpasning gennem nedsivning af overfladevand til
grundvandsmagasinerne. Det er imidlertid aspekter, som regionen ikke mener kan tage
op, idet der efter regionens vurdering ikke er lovmæssig hjemmel hertil. Det er derfor
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regionens vurdering at højtstående grundvand ikke kan indgå i prioriteringen af den
offentlige indsats i henhold til Jordforureningsloven.
Region Hovedstaden afviste i efteråret 2017 at være medunderskriver på en
henvendelse til Brian Mikkelsen (daværende erhvervsminister) og Esben Lunde
Larsen (daværende Miljø- og fødevareminister), hvori de to ministre opfordres til at
ændre lovgivningen så myndigheder og forsyninger får ansvar og mulighed for at
finansiere og løse problemer med stigende grundvand, idet hverken kommuner,
Region Hovedstaden eller HOFOR har lovgivningsmæssig mulighed for at bruge
ressourcer på at løse de af samfundsudviklingen skabte problemer med stigende
grundvand.
Regionens tilkendegivelse af, at regionen ikke ønskede at være medunderskriver blev
begrundet i en bekymring for, om der herved kunne skabes usikkerhed om regionens
prioritering af grundvands- og drikkevandsbeskyttelsen som en hel central del af
regionens opgave iht. Jordforureningsloven.

De to borgerhenvendelser og administrationens besvarelser

Henvendelse 1:
En person har skrevet til dig fra siden
https://www.regionh.dk/miljoe/jordforurening/projekter/Sider/Planlagt-offentligindsats.aspx
Beskeden er:
I fht forureningen af Marbæk vandværk. Da der i hine tider lå en side på nettet der hed "jorden
er giftig" - kunne det ses at hele Kalvøen, jernbanestrækningen, Gefion vej og Maglehøj er på
forurenet jord. Jeg har selv kolonihave i Baneparken midt i denne trekant lige som at Marbæk
vandværk ligger der. Vandspejlet er højt i kolonihaven og omkring fjorden. Måske alt dette
kunne være med årsag til forureningen. Jeg ville ønske at nogen ville se på jorden i
Kolonihaven også. Der forlægger ingen undersøgelse. Mange dyrker kartofler og rigtig mange
har vi mistet til kræften i kolonien.

Svar sendt til forespørgeren den 21. december 2018
Kære Mariann
Tak for din henvendelse af til Region Hovedstaden den 11. december 2018
Du rejser en bekymring omkring forurening i Marbæk Vandværk. Regionen er også blevet
informeret om, at flere vandværker i Frederikssund Kommune har påvist lave koncentrationer
af et bestemt pesticid, herunder Marbæk Vandværk og Åbjerg Vandværk. Vandværk og
kommunen er meget opmærksomme på, ikke at udsende vand til forbrugerne med indhold over
grænseværdierne, og har derfor lukket nogle vandværksboringer og igangsætter
afværgeforanstaltninger for at beskytte andre boringer.
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Kalvøen og de andre områder, du nævner i din mail, ligger udenfor det område, som de to
vandværker henter vand fra. Det betyder, at eventuel forurening på Kalvøen og området ved
Gefionvej, Maglehøj og så videre, ikke udgør en risiko for den nuværende vandindvinding. Så
eventuel forurening på Kalvøen kan ikke være forklaringen på de forureninger, der ses i de
nævnte vandværker.
Vi er lidt usikre på hvor det område du omtaler ligger, men er kommet frem til at det må være
det område der er markeret med lilla på nedenstående kortudsnit. Det markerede område er
matr.nr. 285c Frederikssund Bygrunde:

Du nævner, at du ville ønske, hvis nogle ville undersøge eventuel forurening i kolonihaverne
ved Baneparken. Regionernes opgave er at finde og oprense forurenede grunde, der udgør en
risiko for menneskers sundhed og/eller grundvand. Kolonihaver er ikke en aktivitet, der
normalt giver anledning til forurening af jord eller grundvand. Kolonihaver er derfor ikke
omfattet af regionens lovhjemmel til at undersøge og oprense forurenet jord. Nogle
kolonihaver ligger på forurenet jord, men så skyldes det andre aktiviteter, der har været på
stedet, før det blev kolonihave.
Kolonihaveforeningen blev den 27. marts 2000 kortlagt på vidensniveau 1 efter
jordforureningsloven (mistanke kortlægning) på grund af et benzinsalgsanlæg på matr.nr. 285a,
Frederikssund Bygrunde. Efterfølgende er den nuværende matr.nr. 288 Frederikssund
Bygrunde og matr.nr. 285c Frederikssund Bygrunde (kolonihaveforeningen) udstykket fra
matr.nr. 285a Frederikssund Bygrunde. Det er på den nuværende matr.nr. 288 Frederikssund
Bygrunde benzinsalget er foregået. Matr.nr. 285c (og matr.nr. 285a) er derfor ikke længere
kortlagt.
Hvis du ønsker det, kan du anmode om aktindsigt de oplysninger regionen har på de nævnte
matrikler.
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Hvis din kolonihave ikke ligger på det område vi er kommet frem til ud fra din beskrivelse, er
du velkommen til at give os navn og adresse på din kolonihave. Så kan vi undersøge, hvad vi
har af information om eventuelt tidligere aktiviteter, der måske kan forårsage forurening. Du
kan sende din forespørgsel til miljoe@regionh.dk med kopi til undertegnede.
Med venlig hilsen

Henvendelse 2:
Fra: Stine Andersen
Sendt: 10. januar 2019 21:26
Til: CRU-FP-Miljoe <miljoe@regionh.dk>
Emne: Region Hovedstadens indsats på jordforureningsområdet.
Efter aftale over telefonsamtale med Carsten Bagge Jensen sendes hermed information
om vores ejendoms jordforurening i vedhæftet fil.
Der en af Vibos beboerejendomme som ligger på grunden: Godthåbsvej 213 -221.
Som repræsentant i ejendomsbestyrelsen er jeg blevet bekendt med vedhæftede
dokument. Jeg så jeres notits omkr. den forventede offentlige indsats på
jordforureningsområdet i 2019 i lokalavisen.
Da jeg ikke er miljøekspert, er jeg ikke i stand til at vurdere, om vores ejendom kunne
blive en del af årets indsats eller ej. Jeg har derfor, efter behagelig samtale med
Carsten Bagge Jensen, aftalt at sende den dokumentation, som vi har over
ejendommen, for at få det vurderet af kyndige mennesker.
Vi er i ejendommen udsat for kloakoversvømmelser, når der er skybrud og flere af
beoerne, der bor i stuelejligheder har klaget over dårlig lugt. Om det har sammenhæng
med den forurenede grund, som vi bor på, ved jeg ikke. Der kan selvfølgelig også
være andre årsager. Uanset hvad vil det være rart at få det be- eller afkræftet.
Ser frem til at høre fra jer.
Mvh Stine Andersen
Svar sendt til forespørgeren den 22. januar 2019

Hej Stine Andersen
Du har som repræsentant i ejendomsbestyrelsen på Vibo ejendom på Godthåbsvej
213-221 (matr.nr. 3412 Brønshøj) med mail den 10. januar 2019 spurgt, om jeres
ejendom kan blive en del af Region Hovedstadens indsats på jordforureningsområdet i
2019.
Jeg har indhentet sagsakter fra Københavns Kommune, som var myndighed på
jordforureningsområdet indenfor Københavns Kommune frem til strukturreformen pr.
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1. januar 2007, hvor den offentlige indsats på jordforureningsområdet overgik til
Region Hovedstaden.
Konklusion på sagsakterne:
Forureningen på Godthåbsvej 213-221 (matr.nr. 3412 Brønshøj) er allerede
undersøgt. Konklusionen på undersøgelserne er, at den konstaterede forurening
ikke udgør en risiko for hverken mennesker (arealvendelen/indeklima) eller miljø
(grundvand). Forureningen på ejendommen er derfor ikke længere omfattet af
yderligere offentlig indsats.
Baggrund for konklusionen:
Af kommunens sagsakter fremgår det, at der i 1992-1994 blev foretaget
forureningsundersøgelser af Københavns Kommune og af Oliebranchens Miljøpulje
(da der tidligere har været servicestation på ejendommen).
Det fremgår af undersøgelsesrapporterne at den konstaterede forurening ikke udgør
en risiko for hverken grundvand eller indeklima i den eksisterende beboelse.
Det fremgår ligeledes af kommunens sagsakter, at Københavns Kommune den 6. juni
1994 har bedt Miljøstyrelsen, om at godkende et skitseprojekt for afgravning af
forurenet jord på ubebyggede arealer. Miljøstyrelsen har den 14. juni 1994 svaret, at
Miljøstyrelsen ikke kan godkende, at der iværksættes afværgeforanstaltninger som
beskrevet fra kommunen, på ejendommen Godthåbsvej 213-221.
Miljøstyrelsens afslag er begrundet i, at den konstaterede olieforurening ikke vurderes
at udgøre nogen trussel mod mennesker eller miljø ved den eksisterende
arealanvendelse.
Miljøstyrelsen finder ikke, at det miljømæssige udbytte ved en oprensning, som
foreslået af Københavns Kommune, står mål med de anvendte ressourcer.
Miljøstyrelsen har endvidere lagt vægt på, at repræsentanter for grundejer ikke har
ønsket, at der iværksættes afværgeforanstaltninger overfor olieforurening.
Matr.nr. 3412 Brønshøj er fortsat kortlagt på Vidensniveau 2. Det er for at sikre, at
grundejer ved evt. fremtidig ændring af arealanvendelsen har viden om, at der er en
jordforurening, der skal tages højde for ved f.eks. gravearbejde og jordflytning ud fra
grunden.
Jeg vedlægger kopi af de to nævnte breve til af fra Miljøstyrelsen hhv. 6. juni 1994 og
14. juni 1994.
Hvis du er interesseret i at se de fire undersøgelsesrapporter der er vedr. Godthåbsvej
213-221, har jeg lagt dem op på regionens web-hotel, hvorfra de kan downloades den
næste måned ved brug af følgende links:
https://kmiregh.kontainer.com/files/shared/4856093/12192690405c47241
a957c3/ (Godthåbsvej 213 m fl - Rapport juni 1992 - Kruger fra 1992.pdf)
https://kmiregh.kontainer.com/files/shared/4856094/21175114385c47241
a96710/ (Godthåbsvej 213 m fl - Rapport 1 fra 1993 - Geoteknisk
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Institut.pdf)
https://kmiregh.kontainer.com/files/shared/4856095/774197285c47241a9
6bbf/ (Godthåbsvej 213 m fl - Rapport 2 fra februar 1994 - Geoteknisk
Institut.pdf)
https://kmiregh.kontainer.com/files/shared/4856096/13420127845c47241
a97167/ (Godthåbsvej 213 m fl - Rapport 3 fra maj 1994 - Geoteknisk
Institut.pdf)

Du kan selvfølgelig også få kopi af hele journalsagen, som vi har indhentet fra
Københavns Kommune, hvis du anmoder herom (knap 300 sider inkl. de fire rapporter
der er lagt på web-hotellet).
Har du spørgsmål til ovenstående er du meget velkommen til at kontakte os igen.

Med venlig hilsen
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Forurening i jord og grundvand
Indsatsen sker i henhold til Region Hovedstadens politisk vedtagne
jordplan ‘Vejen til ren jord og rent vand’ og fokus er rettet mod
•grundvandet – 80 % af grundvandet skal være sikret inden 2025
En plan der beskytter mod grundvandet mod de særligt kritiske stoffer (klorerede opløsningsmidler, pesticider,
benzintilsætningsstoffet MTBE. NB! Der er behov for en forstærket indsats mod pesticider.

•skabe overblik
•samarbejde med kommuner og vandforsyninger
•innovation
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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 2. økonomirapport (bilag 1), udarbejdet i maj 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 april måned. Prognoserne er derfor generelt behæftet med en vis usikkerhed.
Økonomirapporten består af to dele, hvor denne bilag 1 er første del. Anden del hedder
”2. økonomirapport 2019 – Bilag 2”, som indeholder overblik over samtlige bevillingsændringer.

Den aktuelle opgørelse af aktiviteter og økonomi viser, at Region Hovedstaden forventer
et mindreforbrug på ca. 354 mio. kr. i 2019.
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, heraf 25 mio. kr. med varig virkning.
Af det samlede mindreforbrug er 182 mio. kr. disponeret i forbindelse med 4. økonomirapport 2018 og 1. økonomirapport 2019.
Regionens samlede økonomi er fortsat robust, idet den afsatte budgetreserve til håndtering
af uafviselige udgifter på 100 mio. kr. er intakt.
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På baggrund af tidsforskydninger i de seneste år, ventes udgifterne på investeringsområdet (eksklusive kvalitetsfondsprojekter) at overstige det aftalte niveau for 2019 med ca. 75
mio. kr. Overskridelsen er ikke behæftet med statslige sanktioner, men de øgede udgifter
vil belaste regionens kassebeholdning.

Ved 1. økonomirapport blev der afsat i alt 182 mio. kr. til patientrettigheder, sundhedsplatform og apparatur m.v. Disse bevillinger udmøntes teknisk i forbindelse med denne
økonomirapport. Det skal i den forbindelse nævnes, at de 16 mio. kr. til patientrettigheder
på det pædiatriske område er fordelt med 4 mio. kr. til hver af hospitalerne Amager og
Hvidovre, Herlev og Gentofte, Nordsjælland og Rigshospitalet.
Region Hovedstadens økonomi er god og robust. I forbindelse med 2. økonomirapport anbefaler administrationen derfor følgende dispositioner:
Genanskaffelse af nedbrudt PET/CT-skanner
Der afsættes i alt 15,5 mio. kr. til genanskaffelse af nedbrudt PET/CT-skanner på Rigshospitalet. Genanskaffelsen er nødvendig for at forebygge forlænget ventetid på udredning af patienter.
Indfrielse af leasinggæld
Der afsættes i alt 242,6 mio. kr. til indfrielse af leasinggæld. Indfrielsen giver en lettelse
af udgiftspresset i 2020 og frem på 48,3 mio. kr. i sparede afdrag på gælden. De sparede
midler kan indgå i budgetforhandlingerne for 2020.
Af de 242,6 mio. kr. finansieres 48,1 mio. kr. via deponerede midler og ca. 38 mio. kr. via
et kassetræk.

Generelt forventer hospitalerne og psykiatrien at overholde budgetterne.
Herlev og Gentofte Hospital oplyser, at deres økonomi er under pres. Efter 1. kvartal 2019
har hospitalets afdelinger et merforbrug på 45 mio. kr. i forhold til budgettet. Hospitalet
har bl.a. iværksat kvalificeret ansættelsesstop og initiativer til at begrænse brugen af eksterne vikarer. Hospitalet forventer, på baggrund af tiltagene, at kunne opnå budgetbalance
på årsresultatet.
Administrationen forventer, at hospitalernes overførsel fra 2019 til 2020 bliver på niveau
med tidligere år.
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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.
Det er fortsat ikke muligt at følge direkte
op på udviklingen ift. kriterierne, da staten
ikke kan levere data som følge af overgangen til LPR3.
Heller ikke måltallene, dvs. udgangsniveauet for kriterierne, foreligger endnu.
Det er foreløbig uvist, hvornår måltallene
bliver meldt ud.

Nærhedsfinansiering
I 2019 er den statslige aktivitetspulje erstattet af
nærhedsfinansiering.
Nærhedsfinansiering indebærer, at en del af regionens finansiering (ca. 474 mio. kr.) betinges
af opfyldelsen af fem kriterier.
For de kvantitative kriterier er der alene krav
om forbedring i forhold til regionens resultat
året før. Der er ikke krav til forbedringens størrelse.
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.

Hospitalerne har igangsat, og vil i den kommende tid igangsætte, 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.
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 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.
Administrationen er – bl.a. via besøgsrunder til alle hospitaler – i løbende dialog med hospitalerne om, hvordan arbejdet med de igangsatte og planlagte indsatser mod et mere nært
sundhedsvæsen bedst understøttes.

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.
Der opgøres en samlet produktionsværdi i

DRG.
Hospitalernes aktivitet omfatter alle ydelser på hospitalet, uanset om der er tale om
behandling af regionens egne borgere eller borgere fra andre regioner.

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 nuværende tidspunkt foreligger endnu 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.
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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 38 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 354 mio. kr. før dispositioner. Det forventede
forbrug er reduceret med 41 mio. kr. i forhold til 1. økonomirapport.
De vigtigste afvigelser er beskrevet nærmere nedenfor. Samtlige afvigelser er beskrevet
nærmere i kapitel 2 under de enkelte bevillingsområder.
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Der forventes et mindreforbrug på ca. 33 mio. kr. Forventningen er uændret i forhold til 1.
økonomirapport.
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.

Merforbruget vedr. akutberedskabet vedrører dels merudgifter som følge af øget aktivitet i
akuttelefonen og dels merudgifter til implementering af den nye kørselsmodel for siddende patientbefordring.
Vedrørende akuttelefonen har Region Hovedstadens Akutberedskab indmeldt et forventet
merforbrug på ca. 19,5 mio. kr. på baggrund af stigende antal opkald og fokus på nedbringelse af svartider. Administrationen har igangsat en udredning af problemstillingerne og
mulighederne for at nedbringe forbruget. Resultaterne forventes at foreligge ultimo juni.
Vedrørende siddende patientbefordring har akutberedskabet overtaget al koordinering af
kørslerne fra. 1. april 2019. I forbindelse med implementeringen er der en række indkøringsproblemer. Det omfatter bl.a. opbygning af organisationen og justering af kapaciteten
af køretøjer ift. patienternes kørselsbehov hen over døgnet og ugen. Der forventes umiddelbart en merudgift på ca. 20 mio. kr., hvoraf en del vurderes at være indkøringsudgifter.
Området er under nærmere afklaring.

På baggrund af regnskabet for 2018 forventes et merforbrug på ca. 20 mio. kr. Forventningen er uændret i forhold til 1. økonomirapport og udgør nettoeffekten af flere modsatrettede bevægelser.
I forhold til private hospitaler ventes et mindreforbrug, som følge af indsats i forhold til at
minimere forbruget. På øvrige områder ventes merforbrug. I 2019 opnås en engangsbesparelse vedr. partikelterapibehandling i Århus, hvor der er sket en forsinket opstart i forhold til de oprindelige forudsætninger.
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Som det fremgår af oversigten ovenfor forventes et samlet mindreforbrug på 414 mio. kr.
under ”Fælles driftsudgifter m.v.”. Mindreforbruget er øget med 89 mio. kr. i forhold til 1.
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 vækst på samlet ca. 120 mio. kr. for medicin og
behandlingssærydelser i 2019, hvilket indebærer et mindreforbrug på 50 mio. kr.
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.

Tidsforskydning af bl.a. de nye sterilcentraler medfører, at leasingbetalingerne er ca. 37
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 overført bevilling svarende til 28 mio. kr. fra Center for
HR til regionens fælles konti.
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I forbindelse med 1. økonomirapport var det forventede mindreforbrug vedr. SOSU-elever anført under Center for HR.

Det forventede merforbrug på 34 mio. kr. vedr. Center for Ejendomme kan primært henføres til varetagelse af stigende antal kvadratmeter.
Ændringen fra 1. økonomirapport (hvor der blev forventet et merforbrug på ca. 54 mio.
kr.) til 2. økonomirapport skyldes primært justering af budgetkorrektion vedr. prisstigninger (p/l-fremskrivning) på 27 mio. kr.
I 2019 er der sat en række initiativer i gang for at forbedre økonomistyringen særligt på
forsyningsområdet, men også vedr. ibrugtagning af nye kvadratmeter på kvalitetsfondsbyggerierne og fraflytning af gamle arealer. Formålet er at få en tættere budgettering og
styring af de enkelte delområder og dermed større gennemsigtighed om budgetforudsætningerne.

I forbindelse med 4. økonomirapport 2018 og 1. økonomirapport 2019 er der afsat i alt
182 mio. kr. til bl.a. patientrettigheder, CT-skannere, billeddiagnostik og talegenkendelse
m.v.
I forbindelse med denne økonomirapport disponeres 195 mio. kr. til indfrielse af leasinggæld med henblik på lettelse af kommende år og 15,5 mio. kr. til genanskaffelse af nedbrudt PET/CT-skanner.
Herudover indfris leasinggæld på 48,1 mio. kr. vedr. fjernvarmegæld finansieret af deponerede midler (fremgår ikke af tabellen).

Under udarbejdelsen af prognosen i denne 2. 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.
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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 74,1 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til
investeringsrammen til forskellige projekter (heraf 37 mio. kr. vedr. optimering af det billeddiagnostiske område).
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 1. økonomirapport 2018 2.351,7 mio. kr.
I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 335,4, 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 2.016,3 mio. kr.

Det vedtagne investeringsbudget for 2019 vedrørende øvrige projekter udgjorde 829,3
mio. kr., og efter 1. økonomirapport 2019 udgør budgettet vedrørende øvrige projekter
udgør 1.323,6 mio. kr.
I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt 86,6 mio. kr.
Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter vil således efter 2. økonomirapport udgøre 1.410,1 mio. kr.
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Regionens standardiserede indberetning til staten vil blive foretaget på
baggrund af 2. 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 regionens
samlede driftsudgifter. Regionen er underlagt lofter
på henholdsvis sundhedsområdet og regional udvikling.
Hvis loftet samlet set overskrides, nedsættes bloktilskuddet det følgende år svarende til overskridelsen.
60 pct. af overskridelsen betales individuelt af den
ansvarlige region og 40 pct. af regionerne i fællesskab.
Udgiftsloftet begrænser dermed muligheden for at
bruge ”ekstra” midler, som f.eks. uforbrugte penge
fra tidligere år eller regionens kassebeholdning.
Øgede nettoudgifter belaster regionens udgiftsloft
såsom fremrykning af medicinindkøb eller faldende
indtægter. Omvendt letter faldende nettoudgifter regionens udgiftsloft såsom overførsel af bevilling til
det følgende år eller stigende indtægter.

I nedenstående oversigt 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 vedtagne budget er 0 med 0 mio. kr. på sundhedso mrådet o g 0 med 0 mio. kr. på Regional udvikling sfa. Øko no miaftalen fo r 2020.
2) Det fo rventede årsresultat er tillagt en fo rventning o m, at investeringsudgifter for 46,2 mio . kr. driftsføres.

Regionen forventer at overholde udgiftsloftet på sundhedsområdet. Denne forventning er
bl.a. baseret på, at der overføres 707 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.
Udgiftsloftet belastes med 707 mio. kr. som følge af genbevilling/overførsler fra 2018 til
2019.
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Der forventes desuden budgetkorrektioner (overførsel til investeringsbudgettet), der giver
en nedsættelse af driftsbudgettet med ca. 336 mio. kr. Omvendt forventes det, at der afholdes driftsudgifter fra investeringsbudgettet svarende til ca. 46 mio. kr., hvilket belaster
udgiftsloftet.
På driftsbudgettet forventes et mindreforbrug på 354 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 er der disponeret yderligere i alt 172 mio. kr. til bl.a. patientrettigheder, sundhedsplatform og apparatur.
I forbindelse med 2. økonomirapport foreslås disponeret i alt 258 mio. kr. til PET/CTskanner og lettelse af kommende år (indfrielse af leasinggæld). Dette er beskrevet nærmere i afsnittet ”1.2.1. Nye dispositioner”.
Endeligt forudsættes senere dispositioner eller reducerede overførsler for i alt 203 mio. kr.
svarende til udnyttelse af det resterende råderum i forhold til regionens udgiftsloft.
Aktuelt forventes overførsler til 2020 på ca. 707 mio. kr. svarende til overførslerne fra
2018 til 2019.
Herefter forventes balance mellem regionens forbrug og udgiftsloftet.

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

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 2.895,6 mio.
kr. opgjort som bruttoudgifter, dvs. uden modregning af indtægter ved salg og statslige tilskud.
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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 41,3 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret.
På grundlag af denne økonomirapport vil der senere, blive udarbejdet og indberettet en
standardiseret økonomiopfølgning efter udløbet af 2. kvartal, jf. økonomiaftalen.

Regionens likviditet er fortsat tilstrækkelig. Den gennemsnitlige likviditet skønnes til ca.
3,4 mia. kr. og 0,6 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.
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Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 4,1
mio. kr. Hospitalet tilføres 4 mio. kr. til pukkelafvikling på børneområdet med henblik på
at forbedre overholdelsen af udredning- og behandlingsretten. Herudover indgår en række
mindre bevillingsændringer.
Amager og Hvidovre Hospital forventer herefter 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.
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Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for -13,0 mio. kr. i 2. økonomirapport.
I forbindelse med omorganiseringen af siddende patientbefordring overføres 12,7 mio. kr.
til Region Hovedstadens Akutberedskab.
Bevillingen reduceres med 2,7 mio. kr. vedr. tilbageførsel af midler til radiologisk garantiafdeling.
Hospitalet er tilført 3,4 mio. kr. vedr. underskud i hospitalets enhed til vurdering af førtidspensionssager. Der er tilført 0,65 mio. kr. vedr. tvang af varigt inhabile patienter. Budgettet er reduceret med 0,63 mio. kr. vedr. ajourføring af medicinbudget.
Derudover er der en række andre mindre bevillingsændringer.
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer at have behov for overførsel af ca. 138
mio. kr. fra 2019 til 2020. Overførslen vedrører en lang række tidsforskydninger af projekter, opsparing til flytning og opsparing til kommende effektiviseringskrav m.v. Herefter forventer hospitalet budgetoverholdelse i 2019.
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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.
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Der er i alt bevillingsændringer for -3,0 mio. kr. i 2. økonomirapport.
Der overføres 5,2 mio. kr. fra Bornholms Hospital til Region Hovedstadens Akutberedskab vedr. omorganisering af siddende patientbefordring.
Hospitalet tilføres 0,4 mio. kr. vedr. tvang af varigt inhabile patienter.
Bevillingen øges med 1,8 mio. kr. vedr. ajourføring af medicinbudget.
Bevillingen er reduceret med 21 t.kr. vedr. vækst og reproduktion.
Bornholms Hospital forventer et merforbrug på ca. 1 mio. kr. i 2019 vedrørende tidsforskydning af indtægter vedrørende behandling af udenlandske patienter. Merbruget forudsættes styret på plads inden årets udgang.
Bornholms Hospital afdrager på merforbrug i 2017 over tre år (i årene 2018 til 2020). I
2018 blev afdraget udskudt på grund af forventet merforbrug, men dette er afregnet i forbindelse med 1. økonomirapport 2019.
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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.
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Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 14,2 mio. kr.
Som konsekvens af implementering af hospitalsplanen hvor der sker ændringer i opgavevaretagelsen af brystkirurgi tilføres budgettet 21,3 mio. kr.
Beslutninger truffet i 1. økonomirapport om nye dispositioner medfører, at der tilføres 1,5
mio. kr. til behandling af patienter med brystkræft, samt 4,0 mio. kr. til børneområdet.
Grundet manglende aktivitet på garantiafdelingerne reduceres budgettet med 6,5 mio. kr.
Hospitalet tilføres 2,6 mio. kr. til håndtering af særligt øgede personaleressourcer i forbindelse af omlægning til billigere medicinpræparater.
Centralisering af den siddende patientbefordring medfører, at budgettet reduceres med
33,7 mio. kr. Ligeledes reduceres medicinbudgettet med 4,0 mio. kr.
Der udmøntes 0,6 mio. kr. i uddannelsesmidler, 0,9 mio. kr. i DUT midler. Hertil kommer
mindre ændringer til budgettet.
Herlev og Gentofte Hospital forventer budgetoverholdelse i 2019.
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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.
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Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 1,3
mio. kr.
Centralisering af den siddende patientbefordring medfører, at budgettet reduceres med 1,1
mio. kr. Desuden tilføres budgettet 2,3 mio. kr. til vækst i udgifter til diabetespumper.
Udflytning af diabetes II patienter til praksissektoren presser centerets budget, så der aktuelt forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr.
Området følges tæt, og der arbejdes med at få bragt budgettet i balance.
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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.

Møde i REGIONSRÅD d. 25-06-2019

Punkt nr. 11 - 2. økonomirapport 2019
Bilag 1 - Side -28 af 76

Der søges i 2. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 12,6 mio.
kr.
I forbindelse med omorganiseringen af siddende patientbefordring overføres 14,1 mio. kr.
til Region Hovedstadens Akutberedskab.
Nordsjællands Hospital tilføres 4,0 mio. kr. til afvikling af ventelister indenfor pædiatri/børneområdet. Der tilføres 1,1 mio. kr. til nedbringelse af ventetid på offentlig høreapparatbehandling.
Der er foretaget en korrektion på 2,0 mio. kr. der overføres til Center for Ejendomme til
varetagelse af en række mindre ombygningsprojekter.
Hertil kommer en række mindre ændringer til budgettet.
Nordsjællands Hospital forventer budgetoverholdelse i 2019.
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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.

Møde i REGIONSRÅD d. 25-06-2019

Punkt nr. 11 - 2. økonomirapport 2019
Bilag 1 - Side -30 af 76

Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt -6,8
mio. kr. Budgettet reduceres med ca. 2,8 mio. kr. som følge af, at Region Hovedstadens
Akutberedskab har fået ansvaret for disponeringen af den siddende patientbefordring.
Endvidere indgår budgetreduktioner på samlet set 2,8 mio. kr. til overførsler til Center for
Ejendomme til varetagelse af en række mindre ombygningsprojekter, boligadministration
mv. Herudover indgår en række mindre bevillingsændringer.
Region Hovedstadens Psykiatri forventer herefter 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.
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Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 14,9
mio. kr. Rigshospitalet tilføres 30,7 mio. kr. ifm. overførsel af ansvaret for forbruget på
øjenområdet på privathospitaler, og der udmøntes 18 mio. kr. til børneområdet, øjenområdet og karkirurgi, jf. beslutningen i 1. økonomirapport. Desuden tilføres 30 mio. kr. til den
fortsatte implementering af de nye sterilcentraler.
Budgettet reduceres med ca. 22 mio. kr. som følge af, at Region Hovedstadens Akutberedskab har fået ansvaret for disponeringen af den siddende patientbefordring. Der overføres 21,3 mio. kr. til Herlev og Gentofte Hospital til udgifterne til tværgående ydelser
ifm. brystkirurgi, der overføres 12,3 mio. kr. til anlægsrammen, og herudover indgår en
række mindre bevillingsændringer.
Rigshospitalet forventer herefter 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.
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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.
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Der søges i denne økonomirapport om bevillingsflytning fra Sund Fælles til Akutberedskabet på i alt 18,0 mio. kr. Beløbet vedrører Aktiv Patientstøtte, som er et nationalt forskningsprojekt med telefonstøtte fra sygeplejersker til kroniske patienter.
Akutberedskab har derudover indmeldt et forventet merforbrug på samlet 40 mio. kr.
vedr. to forhold, henholdsvis akuttelefonen 1813 og implementering af den nye kørselsmodel for siddende patientbefordring.
Vedrørende Akuttelefonen 1813 er der indmeldt et forventet merforbrug på ca. 19,5 mio.
kr. på baggrund af stigende antal opkald og fokus på nedbringelse af svartider. Administrationen har igangsat en udredning af problemstillingerne og mulighederne for at nedbringe forbruget. Resultaterne forventes at foreligge ultimo juni.
Vedrørende siddende patientbefordring har akutberedskabet overtaget al koordinering af
kørslerne fra. 1. april 2019. I forbindelse med implementeringen er der en række indkøringsproblemer. Det omfatter bl.a. opbygning af organisationen og justering af kapaciteten
af køretøjer ift. patienternes kørselsbehov hen over døgnet og ugen. Der forventes umiddelbart en merudgift på ca. 20 mio. kr., hvoraf en del vurderes at være indkøringsudgifter.
Området er under nærmere afklaring.
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Der er i alt bevillingsændringer for -1,6 mio. kr. i 2. økonomirapport.
Apoteket tilføres 1,5 mio. kr. vedr. fælles regional systemudvikling af Apovision, Disse
midler videreføres til CIMT sammen med tidligere tilførte midler vedr. denne opgave.
Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse i 2019.
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Center for IT, Medico og Telefonis driftsbudget foreslås netto forøget med 25,7 mio. kr.
ved overførsel fra andre bevillingsområder i forbindelse med opgaveflytninger og nye opgaver.
Der overføres 10,7 mio. kr. til den lokale investeringsramme. Beløbet er afsat under
driftsbudgettet, men skal efter budget- og regnskabsreglerne afholdes under investeringsbudgettet.
Der overføres 3,6 mio. kr. til implementering af sterilcentralerne og 3 mio. kr. årligt fra
Apoteket til driften af IT-systemet Apovision.
Desuden er der i forbindelse med 1. økonomirapport bevilget 18 mio. kr. til etablering af
talegenkendelse i Sundhedsplatformen (drift) og 40 mio. kr. til optimering af det billeddiagnostiske område, heraf 37 mio. kr. på anlæg. Endelig er der bevilget 7,6 mio. kr. til
etablering af automatisk overførsel af data fra infusionspumper til Sundhedsplatformen.
Der forventes budgetoverholdelse i 2019.
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Center for HR´s budget foreslås i 2. økonomirapport netto reduceret med 23,1 mio. kr.
Ændringen i budgettet kan hovedsageligt henføres til en reduktion i budgettet til elever
med 28,0 mio. kr., og en forøgelse af budgettet til uddannelseslæger med 5,9 mio. kr.
På elevområdet forventes et mindre forbrug på 28 mio. kr. Trods en ihærdig rekrutteringsindsats ansættes der i 2019 væsentligt færre på social- og sundhedsassistentuddannelse
end den aftalte årlige dimensionering på 430 elever. I 2018 var optaget 152 elever på januar og april holdene mod kun 40 elever i 2019. Ambitionen ift. at øge andelen af elever
inden for de øvrige erhvervsuddannelser er 10 procent, som beskrevet i budgetaftalen.
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.
Budgettet til uddannelseslæger øges med 5,9 mio. kr. Der kan konstateres en stigning i
antallet af uddannelsesstillinger i 2019 set i forholdet til de oprindelige budgetforventninger
for 2019. Det skyldes primært to forhold:
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at Sundhedsstyrelsen i januar 2019 har opdateret ”Dimensioneringsplanen for 2018
– 2020” og at planen nu indeholder en yderligere stigning i antallet af uddannelseslæger i 2019.
at der pt. er en stigning i efterspørgslen efter uddannelsesstillinger fra KBU-lægerne.
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Center for Ejendommes driftsbudget foreslås netto forhøjet med 54,1 mio. kr.
Til diverse driftsprojekter mv. overføres der 7,1 mio. kr. fra hospitaler og virksomheder.
Desuden er der i 1. økonomirapport bevilget 20 mio. kr. til mellemfinansiering af energibesparende foranstaltninger, som tilbagebetales i 2022-24. Endelig er budgettet opskrevet
med 27 mio. kr. vedr. manglende prisregulering på forsyningsområdet i 2017-2018.
Der tilføres 45,9 mio. kr. til den lokale investeringsramme ved engangsoverførsler fra
hospitaler og virksomheder vedr. projekter der skal aktiveres.
Der forventes et merforbrug på 33,6 mio. kr. for 2019, som primært kan henføres til forventet ibrugtagning af de nye byggerier og arealer, og deraf højere drifts- og forsyningsudgifter. Dette analyseres nærmere.
Regnskabsresultatet for 2018 viste et underskud på 58 mio. kr., hvoraf 42 mio. kr. kan
henføres til forsyningsområdet, herunder særligt tidsforskydning i forsyningsudgifter fra
2017 og et efterslæb på prisregulering på forsyning fra 2016-18, hvor priserne er steget
mere end den anvendte generelle vægtede prisudvikling, hvilket også går ind i 2019. Dette
kan tages op igen, når Danske Regioners nye prisskøn fra 2019 til 2020 foreligger.
I 2019 er der sat en række initiativer i gang for at forbedre økonomistyringen særligt på
forsyningsområdet, men også vedr. ibrugtagning af nye kvadratmeter på kvalitetsfondsbyggerierne og fraflytning af gamle arealer. Formålet er at få en tættere budgettering og
styring af de enkelte delområder og dermed større gennemsigtighed om budgetforudsætningerne.
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Der søges i 2. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt -34,4 mio.
kr. vedrørende sygehusbehandling uden for regionen.
I forbindelse med omorganiseringen af siddende patientbefordring overføres 4,3 mio. kr.
til Region Hovedstadens Akutberedskab.
Herudover overføres 30,2 mio. kr. til Rigshospitalet i forbindelse omorganisering på øjenområdet.
På baggrund af regnskabsresultatet 2018 og forbruget de første 4 måneder af 2019 forventes et merforbrug på 20 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til vurderingen i 1. økonomirapport, men hertil kommer, at prognosen vedrørende sygehusbehandling uden for regionen erfaringsmæssigt på nuværende tidspunkt af året er behæftet med usikkerhed.
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. På øvrige områder ventes stigende forbrug. I 2019 opnås en engangsbesparelse
vedr. partikelterapibehandling i Århus, hvor der er sket en forsinket opstart i forhold til de
oprindelige forudsætninger.
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Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner:
 Udmøntning af midler til Center for It, Medico og Telefoni til det billeddiagnostiske
område (jf. 1. økonomirapport) på -40 mio. kr.
 Udmøntning af midler til patientrettigheder (jf. 1. økonomirapport) på -32 mio. kr.
 Midler til Rigshospitalet til implementering af den regionale sterilcentral på -30 mio.
kr.
 Reduktion i elevbudgettet i Center for HR på 28 mio. kr.
 Regulering af priser i Center for Ejendomme på -27 mio. kr.
 Mellemfinansiering til Center for Ejendomme ift. ESCO projekter på -20 mio. kr.
 Udmøntning af midler til Center for It, Medico og Telefoni til talegenkendelse (jf. 1.
økonomirapport) på -18 mio. kr.
 Budgetoverførsel af midler vedr. aktiv patientstøtte til AKUT beredskabet på -18 mio.
kr.
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Der blev i 2018 fremrykket medicinindkøb på 215 mio. kr. fra 2019. Det giver et
tilsvarende mindreforbrug i 2019.

Det vurderes, at der vil være en vækst på
samlet ca. 120 mio. kr. for medicin og
behandlingssærydelser i 2019, hvilket
indebærer et mindreforbrug på 50 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.

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
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indfriet var ift. medicotekniske puljer, lokale leasingrammer, sundhedsplatformen samt
køl og nødstrømsanlæg på Glostrup Hospital.

Der forventes en leasingudgift på ca. 110 mio. kr. for 2019. Det forventede forbrug er ca.
37 mio. kr. mindre end budgettet for 2019 på 161 mio.

Genforsikring af tjenestemandspensioner i 2018 frigiver 7 mio. kr. varigt fra 2019.

Der forventes en mindreudgift på 15 mio. kr. i 2019 til aflønning af personale, som
assisterer hjemmeboende respirationspatienter, samt til anskaffelse af respiratorer til
patienterne. Det samlede budget for 2019 er på 325 mio kr. Der er aktuelt omkring 200
hjemmeboende respiratorpatienter. I prognosen er der forudsat en mindre tilgang af
hjemmeboende respiratorpatienter i 2019. I lighed med tidligere vil området blive
overvåget med henblik på løbende at følge økonomien.

Der forventes lige som i 1. 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 er afsat 204 mio. kr. til udbetaling af patienterstatninger. Der forventes
budgetoverholdelse.

Der er i budget 2019 afsat 25 mio. kr. i puljen til tarmkræftscreening. Der forventes en
mindreudgift på 15 mio. kr. De resterende midler forventes at skulle bruges på bl.a. ekstra
operationskapacitet og ombygning i patologien på Herlev og Gentofte Hospital.

På elevområdet forventes et mindre forbrug på 28 mio. kr. Trods en ihærdig rekrutteringsindsats ansættes der i 2019 væsentligt færre på social- og sundhedsassistentuddannelse
end den aftalte årlige dimensionering på 430 elever. I 2018 var optaget 152 elever på januar og april holdene mod kun 40 elever i 2019. Ambitionen ift. at øge andelen af elever
inden for de øvrige erhvervsuddannelser er 10 procent, som beskrevet i budgetaftalen.
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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.

Der er i budget 2019 afsat 67,7 mio. kr. til kapacitetsudvidelser. Der er som konsekvens af
Region Sjællands manglende hjemtagning af Hoved-halskræftudmøntet en bevilling til
Rigshospitalet, som medfører merindtægter på 3,1 mio. kr. Herefter er der et forventet
merforbrug på meraktivitetspuljen på pulje til kapacitetsudvidelser på 3,3 mio. kr., som er
indregnet i den samlede økonomi.

Der er i budget 2019 afsat 6,1 mio. kr. til vækst i forbruget af diabetespumper og sensorer.
Der forventes et merforbrug på 7,0 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.

I budget 2019-2022 er afsat 60 mio. kr. i 2019 til idriftsættelsen af Den Regionale
Sterilcentral. I 2. økonomirapport tilføres Rigshospitalet 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 tilføres de resterende midler
til både Rigshospitalet og CIMT.
Der er i 2. økonomirapport afsat yderligere 10 mio. kr. til idriftsættelsen af sterilcentralen.
Denne merudgift skyldes, at det pga. forsinkelser i byggeriet, ikke er muligt at lukke de
nuværende sterilfunktioner ned og dermed udskille budget fra dem i den takt, som det
tidligere var forudsat.
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Region Hovedstaden er over lov- og cirkulæreprogrammet blevet kompenseret med 4,8
mio. kr. til muligheden for yderligere tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile.
Hospitalerne har fået tilført de ekstra midler til at løse opgaven. Herudover er der
udmøntet 0,4 mio. kr. til sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold. Midlerne er
tildelt Rigshospitalets Center for Kønsidentitet.
Udover ovenstående er der forskellige budgetposter som alt i alt giver en forventet
mindreudgift på 20 mio. kr. som bl.a. dækker mindre merindtægt fra Amgros,
mindreudgifter til SSI og DUT midler.

Der resterer efter 2. økonomirapport i alt 33,9 mio. kr. til sundhedsstrategien, der fordeler
sig som følger.

Der er i 2. økonomirapport udmøntet 2,0 mio. kr. til kompetenceløft i almen praksis, 0,2
mio. kr. til værdibaserede styringsprojekter, samt flyttet 2,2 mio. kr. til pulje til innovative
indkøb og OPI-projekter inden for det medicotekniske område bl.a. til udredning og behandling af kræft.
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
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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 2. 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.
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.

I 2017 blev Enhed for Aktiv Patientstøtte oprettet. Løn og driftsudgifter afholdes af
Akutberedskabet. Der er derfor i 2. økonomirapport overført 18 mio. kr. til drift i 2019.
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Der er i alt bevillingsændringer for 0,8 mio. kr.
Området er tilført 0,9 mio. kr. vedr. speciallægekapacitet i psykiatri på Bornholm. Bevillingen er reduceret med 0,130 mio. kr. vedr. vækst og reproduktion.
På praksisområdet forventes et samlet mindreforbrug på ca. 33 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
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med diabetes 2 og KOL skal varetages af egen læge i stedet for på hospitalerne. Udflytningen gennemføres i to bølger:
Første bølge: November 2018 til marts 2019 for ukomplicerede patienter.
Anden bølge: April 2019 til august 2019 for mere komplicerede patienter.
Administrationen følger udviklingen i forbindelse med denne udflytning, og der gennemføres en samlet opfølgning til efteråret.
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Bevillingen på social- og specialundervisningsområdet er omkostningsbaseret. Kommunale takstindtægter indgår som en del af Den Sociale Virksomheds bevilling. Nettobevillingen i det vedtagne budget svarer til den del af fællesomkostningerne i koncernadministrationen, som skal dækkes af Den Sociale Virksomhed (DSV), samt et eventuelt indregnet over- eller underskud fra tidligere år i takstgrundlaget.
Omkostningsbevillingen for DSV er specificeret i tabellen nedenfor:

Sammensætningen af den samlede korrektion på -3,3 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel.
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Særtakster
Selvom de fleste særtakster er omlagt til faste takster, indgås der stadig aftaler med kommunerne om levering af kortvarige særydelser, hvilket medfører en forhøjelse af budgettet
med 1,0 mio. kr.
Omkostningselementer
Der søges en korrektion på -3,3 mio. kr. som følge af en ændret afskrivningsprofil og en
lavere rente.
Tilpasning af takstindtægter
Aftalerne om særydelser finansieres af stigende takstindtægter.
Som følge af ændret skøn over antallet af uledsagede flygtninge på Sølager nedskrives
den normale takstindtægt med 6,0 mio. kr., mens den objektive finansiering opskrives tilsvarende.
Takstindtægterne forøges i alt med 1,0 mio. kr.
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. og 2. økonomirapport steget med i alt
0,6 mio. kr. ift. det budgetterede, stigningen skyldes primært genbevillinger. Når overførslen 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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Administrationsbudgettet foreslås netto reduceret med 6,2 mio. kr. Ændringen kan henføres til flere mindre reguleringer mellem bevillingsområderne. Der er tilført 6,8 mio. kr. til
fælles driftsudgifter vedr. besparelse som følge af genforsikring af tjenestemandspensioner.
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.
Der forventes budgetoverholdelse i 2019.
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På administrationsområdet opdeles omkostningsbevillingen på de tre aktivitetsområder:
Sundhed, Social- og specialundervisning samt regional udvikling. Den samlede omkostningsbevilling fordeles ud fra en fordelingsnøgle, svarende til de tre aktivitetsområders
budgetsummer, og er et udtryk for, hvor meget de tre områder trækker på den fælles administration.
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Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2019 udgør 2.050
mio. kr. Det korrigerede investeringsbudget for regionens seks kvalitetsfondsprojekter udgjorde ved 1. økonomirapport 2018 2.351,7 mio. kr.
I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 335,4, 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 2.016,3 mio. kr.
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Det vedtagne investeringsbudget for 2019 vedrørende øvrige projekter udgjorde 829,3
mio. kr., og efter 1. økonomirapport 2019 udgør budgettet vedrørende øvrige projekter
udgør 1.323,6 mio. kr.
I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt 86,6 mio. kr.
Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter vil således efter 2. økonomirapport udgøre 1.410,1 mio. kr.

Vedrørende tabellen kan uddybende oplyses:
 På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital omplaceres der midler fra hospitalets
driftsramme til den lokale investeringsramme for 0,1 mio. kr.
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På Rigshospitalet omplaceres 12,3 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 10,7 mio. kr. som følge af forventet aktivering af anskaffelser.
På Nordsjællands Hospital omplaceres 2,0 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til
den lokale investeringsramme.

Samlet udgør ovenstående bevægelser mellem virksomhedernes drifts- og lokale investeringsrammer 25,1 mio. kr.
Der overføres netto 7,9 mio. kr. til Center for Ejendomme til finansiering af mindre ombygningsprojekter på hospitalerne. Disse projekter finansieres af ledige midler på hospitalets driftsramme.
Der overføres netto 4,0 mio. kr. til Bispebjerg og Frederiksberg Hospital til medfinansiering af en modernisering af hospitalets centralvaskerig, der betjener en lang række af regionens øvrige hospitaler. Midlerne komme mindre ombygningsprojekter på hospitalerne.
I forbindelse med 1. økonomirapport godkendte regionsrådet at investere yderligere i det
billeddiagnostiske område. Der overføres derfor i forbindelse med 2. økonomirapport 37
mio. kr. til Center for IMT til billeddiagnostisk it-understøttelse.
Der genbevilges ved 2. økonomirapport yderligere 0,9 mio. kr. som følge af mindreforbrug i 2018 vedr. den regional sterilcentral på Rigshospitalet. Det samlede genbevilgede
mindreforbrug fra 2018 vedr. sterilcentralen udgør dermed 11,8 mio. kr.
Som følge af tidsforskydninger i de to privatfinansierede byggerier SDCC og BørneRiget
indarbejdes færre indtægter i 2019 for netto 11,7 mio. kr.
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Der er indregnet en forbedring i nærhedsfinansieringen på 29,1 mio.kr., idet tilskuddet er
større end i det oprindelige budgetteret tilskud til det statslige aktivitetsafhængige bidrag.

Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske udvikling til og med medio maj 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 0,6 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 4,0 mia. kr.,
som forrentes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til ca. 0,7 % 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 knap 6,086 mia. kr. ultimo 2019. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til en gennemsnitlig forrentningsprocent på 0,2 % p.a. for 2019.
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Budgettet til renter i 2019 forventes at blive forbedret med 15,8 mio. kr. i forhold 1. økonomirapport 2019. Således skønnes der nettorenteindtægter på 15,8 mio. kr. for året
2019.

Renteindtægter af likvide aktiver skønnes til 26 mio. kr. svarende til en forbedring på 8
mio. kr. i forhold til 1. økonomirapport 2019. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig
rente på 0,7 % p.a. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2019 på 3,5 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 0,7 % 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 uændret til 3,0 mio. kr. Renter af kvalitetsfondsmidler skønnes til 0 mio. kr. og 3,0 mio. kr. i renteindtægter vedr. deponering for lejemål.
Der forventes en forrentningsprocent på gennemsnitlig 0,5 % p.a.
Renter af kortfristet gæld skønnes til en udgift på 7,5 mio. kr. Renteudgifterne vedrører
udgifter til patienterstatninger med 6,5 mio. kr. samt øvrige renteudgifter på 1 mio. kr. især
vedrørende oparbejdningsrenter vedr. finansiel leasing.
Renter af langfristet gæld skønnes nu til 8 mio. kr. mod forudsat 15 mio. kr. i 1. 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. Det er de registrerede kurstab på obligationsbeholdningen ultimo april måned.
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.
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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 -19,3 mio. kr.
til sundhed og regional udvikling.
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Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres jf. tabellen nedenfor. Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsforbedring på 32,5 mio. kr. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimo likviditet på 172,8
mio. kr.
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De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekterne finansieres regionens udlæg af 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 2.016,3 mio. kr. i 2019 svarende til et
mindreforbrug på 335,4 mio. kr. i forhold til 1. økonomirapport 2019.
Deponeringer vedrørende lejemål er uændret i forhold til 1. økonomirapport 2019.
Nedenfor er vist den skønnede udvikling i deponerede midler vedrørende kvalitetsfondsprojekterne.

Finansieringsprofilerne for regionens kvalitetsfondsprojekter er i overensstemmelse med
de opdaterede udgiftsprofiller. Resten skal regionen selv finansiere af de opsparede deponerede midler.
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Finansieringen af projekterne sker ved en statslig finansiering på 60 pct. og en egenfinansiering på 40 pct. Af egenfinansieringen kan 12,5 pct. lånefinansieres. Låneoptagelsen er
fastlagt ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets reviderede finansieringsprofiler. Lånene
til kvalitetsfondsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og forventes optaget i ultimo
2019.
Ved udgangen af 2019 skønnes der et samlet forbrug på kvalitetsfondsprojekterne på
7.898 mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør 4,721,6 mio. kr., hvoraf
der p.t er skønnes likviditetsfinansieret 3.976,9 mio. kr. ultimo 2019. Det vil sige et likviditetsudlæg på 744,7 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 Økonomi- og Indenrigsministeriets reviderede finansieringsprofiler for de
enkelte projekter. Lånene til kvalitetsfondsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og
forventes optaget ultimo 2019.
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Nedenfor er der skematisk vist den faktiske leasinggæld ultimo 2018 og den nu forventede udvikling i 2019 baseret på Kommuneleasingstal medio maj 2019.

Dette er beregnet ud fra de eksisterende aftaler og budgetforventninger. Det er i ovenstående ikke indregnet nogen førtidsindfrielse i 2019.
Der er indregnet en ordinær leasingydelse på ca. 140 mio. kr. i 2019.
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BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER
BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER
BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING
BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE
BILAG 2.5: SUPPLERENDE OPLYSNINGER
Bilag 2.5.1: Supplerende oplysninger til social- og
specialundervisningsområdet
Bilag 2.5.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet
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De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, reduceres 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 2. økonomirapport 2019
er der et underskud på 8,5 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2018. Ultimo
2019 forventes et akkumuleret overskud på 31,4 mio. kr.
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Center for Økonomi
Kongens Vænge 2
DK - 3400 Hillerød

NOTAT
Til

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
Dato: 17. juni 2019

Rettelsesblad – 2. økonomirapport
2019
Center for Økonomi har desværre konstateret en sammentællingsfejl i to tabeller i 2. økonomirapport 2019, bilag 1.
Fejlen er rettet i den økonomirapport der indgår i regionsrådets behandling af
sagen. Nedenfor dokumenteres de rettelser der er indarbejdet.
Rettelsen har ingen betydning for rapportens konklusioner og anbefalinger.
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Tabel vedr. udgiftsbudget side 17
Tidligere tabel:
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Er erstattet af denne tabel:

De ændrede rækker er markeret.
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Tabel vedr. øvrige finansposter på side 74
Tidligere tabel:

Er erstattet af denne tabel:

De ændrede rækker er markeret.
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3866 5000
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Dato: 18. juni 2019

Mindreforbrug pulje for tarmkræftscreening
Forretningsudvalget behandlede 2. økonomirapport 2019 på møde den 11. juni 2019.
Udvalget efterspurgte i den forbindelse en uddybning af baggrunden for at de forventede udgifter til tarmkræftscreening er ca. 8 mio. kr. lavere end budgetteret.
Screeningsprogrammet blev indført den 1. marts 2014 med en implementeringsperiode
fra 2014 til 2017. I den periode fik alle borgere én invitation om deltagelse i screeningsprogrammet. Fra 2018 vil alle borgere mellem 50 og 74 år modtage en invitation
til screening hvert andet år.
I forbindelse med overgangen fra implementeringsfasen i 2018, var forventningen, at
der ville blive udsendt cirka 240.000 invitationer til deltagelse i programmet. På den
baggrund fik hospitalerne tilført midler til at foretage cirka 10.000 videre undersøgelser ved positive svar. Ifølge opgørelser fra tarmkræftsscreeningsprogrammet blev
248.902 personer inviteret i 2018, dette resulterede i 6.867 positive svar, der krævede
videre undersøgelser. Som det fremgår er flere blevet inviteret, imens har antallet af
svar, som kræver undersøgelser været lavere end forventet. Igennem perioden har deltagelsesprocenten været relativ stabil.
I budget 2019 er der afsat 25 mio. kr. til puljen for tarmkræftscreening. I 2. Økonomirapport forventes et samlet mindreforbrug på 15 mio. kr. I 1. Økonomirapport var forventningen at mindreforbruget ville være 7 mio. kr.
Puljen for tarmkræftscreening skal dække stigende aktivitet, udstyr, it-drift, forsendelser, analysesæt m.m.
Mindreforbruget skyldes, at andelen af videre undersøgelser (koloskopier) er faldende.
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Dato: 18. juni 2019

Nærhedsfinansiering
Forretningsudvalget behandlede 2. økonomirapport 2019 på møde den 11. juni 2019.
Udvalget efterspurgte i den forbindelse en uddybning af udfordringen med manglende
data i forhold til nærhedsfinansiering.
Efter overgangen til LPR3 primo 2019 har Sundhedsdatastyrelsen ikke været i stand til
at levere DRG-grupperede data til brug for opfølgning vedrørende nærhedsfinansieringen. Forventningen er, at styrelsens første opfølgningsdata leveres i uge 46.
Aktuelt er regionerne blevet informeret om, at måltallene for nærhedsfinansieringen,
som skulle have været meldt ud i maj måned, er blevet forsinket grundet folketingsvalget. Måltallene er beregnet på baggrund af aktiviteten i 2018 og bygger dermed på
LPR2 indberettede data.
Efter overgangen til LPR3 primo 2019, har det ikke været muligt for Sundhedsdatastyrelsen at levere aktivitetsdata, og derfor er regionerne ude af stand til at lave opfølgning i forhold til efterlevelse af måltallene i nærhedsfinansieringen.
I arbejdet med det nye LPR3 har det vist sig, at der reelt kan være tale om definitionsbrud mellem 2018 og 2019, det vil sige, at DRG-grupperede data fra LPR2 og LPR3
ikke er direkte sammenlignelige. Dette betyder, at der for eksempel er nogle DRG-sygehusforløb, der bliver adskilt i flere forløb end tidligere. Dette er en udfordring, fordi
succesmålet for nogle af kriterierne i nærhedsfinansieringen er at reducere antallet af
forløb.
Region Hovedstadens egen indsats for at sikre omstilling
På trods af dataudfordringer arbejdes der på flere niveauer for at understøtte hospitalerne i at sikre omstillingen til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Dette
arbejde starter på koncernniveau, hvor omstillingen er et tema, når Koncerndirektionen afholder statusmøder med hospitalsledelserne. Det er vurderingen, at de indsatser,
som hospitalerne har igangsat, og i den kommende tid vil igangsætte, vil understøtte,
at Region Hovedstaden lever op til kriterierne i nærhedsfinansieringen.

Møde i REGIONSRÅD d. 25-06-2019

Punkt nr. 11 - 2. økonomirapport 2019
Bilag 5 - Side -2 af 2

Det er de enkelte hospitaler, der 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.

Administrationen er løbende i dialog med hospitalerne om omstillingen, og har blandt
andet været ude på hospitalerne og talt med de administrative medarbejdere om, hvordan arbejdet med de igangsatte og planlagte indsatser mod et mere nært sundhedsvæsen bedst understøttes, samt hvilke nærhedsfinansieringskriterier, hvis nogle, initiativerne peger ind i.
Hospitalerne arbejder desuden med forskellige opfølgningsrapporter baseret på data
fra sundhedsplatformen, som skal give en indikation på, om det enkelte hospital bevæger sig i den rigtige retning i forhold til efterlevelse af målene i nærhedsfinansieringen.
Det drejer sig særligt om målende vedrørende antallet af forløb, genindlæggelser og
virtuelle kontakter.
Region Hovedstaden har fremsendt svar på kriterie 5
Kriterie 5 i nærhedsfinansieringen er et procesmål, ”Implementering af digitale løsninger til sammenhæng for patienten”. Kriteriet består i, at hver region skal udarbejde en
implementeringsstrategi for systemtilpasning til deling af informationer til aftaleoversigten og det fælles stamkort.
Opfølgning på, om kriteriet er opfyldt, sker ved, at hver region udfylder et skema,
hvori de dokumenterer opfyldelse af kriteriet. Skemaet inkl. bilag, som beskriver implementeringsplanen er fremsendt til Sundhedsdatastyrelsen.
Sundheds- og Ældreministeriet orienterer senest medio 2019 regionerne, om hvorvidt
resultatkriteriet er opfyldt.
Region Hovedstaden har ingen direkte dialog med finansministeriet, denne går via
Danske Regioner.

Nærhedsfinansiering
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Prognose 2019
Forventet mindreforbrug: 354 mio. kr.
- Heraf dispositioner fra 2018: 240 mio. kr.

- Heraf øvrige afvigelser: 114 mio. kr.

Teknisk gennemgang af 2. ØR 2019
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Prognose 2019
Forventet mindreforbrug: 354 mio. kr.
- Heraf dispositioner fra 2018: 240 mio. kr.
Fremrykket medicinindkøb: 215 mio. kr.
Besparelser vedr. leasinggæld: 18 mio. kr.
Besparelser vedr. tjenestemandspensioner: 7 mio. kr.

- Heraf øvrige afvigelser: 114 mio. kr.
Teknisk gennemgang af 2. ØR 2019
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Prognose 2019
Forventet mindreforbrug: 354 mio. kr.
- Heraf dispositioner fra 2018: 240 mio. kr.

- Heraf øvrige afvigelser: 114 mio. kr.
Praksisområdet: -33 mio. kr.

Fremmede sygehuse: +20 mio. kr.

Akutberedskabet: +40 mio. kr.

Leasingydelser: -37 mio. kr.

Medicin: -50 mio. kr.

SOSU-elever: -28 mio. kr.

Center for Ejendomme: +34 mio. kr.

Øvrige områder: -60 mio. kr.

Teknisk gennemgang af 2. ØR 2019
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Dispositioner

PET/CT-skanner
• Nedbrud
• 15 mio. kr. + 0,5 mio. kr. til
installation
• Nødvendig ift. patientrettigheder

Teknisk gennemgang af 2. ØR 2019
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Dispositioner

PET/CT-skanner

Leasinggæld

• Nedbrud / påbud om
lukning
• 15 mio. kr. + 0,5 mio. kr. til
installation
• Nødvendig ift.
patientrettigheder

• Indfrielsesbeløb: 242,6
mio. kr.
• Lettelse: 48,3 mio. kr. i
2020 og frem.
• Finansiering via:
• Deponerede midler: 48
mio. kr.
• Mindreforbrug: 354 mio.
kr.
• Kassetræk: 38 mio. kr.

Teknisk gennemgang af 2. ØR 2019
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Teknisk gennemgang af 2. ØR 2019
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Journal-nr.: 19013211
Ref.: khed, rsoe
Dato: 19. juni 2019

Analyse af kapaciteten på Nyt Hospital Nordsjælland
Baggrund
I 2013 blev Hillerød Hospital, Frederikssund Hospital og Helsingør Hospital
lagt sammen til Nordsjællands Hospital. Hospitalet består af hospitalet i Hillerød og Frederikssund samt sundhedshuset i Helsingør. Der skal bygges et nyt
hospital på Overdrevsvej ved Hillerød, Nyt Hospital Nordsjælland (NHN), hvor
den hospitalsaktivitet, som i dag varetages i Hillerød og Frederikssund, samles, og der etableres et sundhedshus med akutklinik i Frederikssund. Det nye
hospital forventes færdigbygget i 2022.
NHN skal være akuthospital for planområde Nord, der omfatter kommunerne
Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Hillerød
samt Hørsholm. Befolkningsprognoser viser, at der i 2025 vil bo cirka 330.000
borgere i optageområdet, der svarer til antal borgere i optageområdet i dag.
Region Hovedstadens fremskrivning af hospitalsaktivitet viser, at der samlet
set er tilstrækkeligt antal senge på regionens hospitaler til at rumme den forventede aktivitetsudvikling i årene frem. Der forventes dog en befolkningsudvikling med aldrende befolkning i sær i planområde Nordplanområdet, der indebærer, at der bliver flere ældre borgere med fx kroniske sygdomme, som typisk har større behov for hospitalsbehandling.
Når Nyt Hospital Nordsjælland (NHN) ibrugtages, vil der være den samme kapacitet til rådighed som på det eksisterende hospital. Der er planlagt 570 sengepladser på NHN, hvilket er stort set uændret i forhold til den nuværende
sengekapacitet på 573 senge. I forbindelse med tilpasning af dispositionsforslaget for NHN godkendte regionsrådet i juni 2016 at reducere byggeriet fra
124.000 til 112.500 m2. Arealet for alle funktioner blev reduceret, bortset fra
akutmodtagelsen, fødeområdet, antal operationsstuer og intensivsenge, der
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blev friholdt for reduktion i dispositionsforslaget. Tilpasningen indebar, at byggeriet blev reduceret med 92 sengepladser (fra 662 til 570 sengepladser) og
25 ambulatorierum (fra 130 til 105 rum). Samtidig viserRegionens fremskrivning af hospitalsaktivitet viser, at der samlet set er tilstrækkeligt antal sengepladser på regionens hospitaler til at rumme den forventede aktivitetsudvikling.
Der et forventet forventes dog et øget pres på sengekapaciteten på NHN, der
især skyldes den aldrende befolkning sammenholdt med ovenstående reduktion i sengepladser. Hospitalet Nordsjællands Hospital har i forvejen en høj
udnyttelsesgrad og en lav liggetid sammenlignet med de øvrige hospitaler i regionen. På den baggrund er det besluttet i Hospitalsplan 2025 (høringsudkast), at behovet for sengepladser vil blive fulgt tæt med henblik på at sikre, at
den fremtidige hospitalsaktivitet kan rummes på NHN.
Nationalt ses der et stigende pres på det medicinske område, som blandt andet skyldes flere ældre og flere borgere med medicinske sygdomme. Med aftalen om regionernes økonomi for 2018 var der enighed om at gennemføre en
analyse af kapacitetsanvendelsen på de medicinske afdelinger med henblik
på at understøtte regionernes arbejde med bedre kapacitetsanvendelse og en
omstilling af patientbehandlingen med fokus på at forebygge genindlæggelser.
I Region Hovedstaden har der været politisk fokus på overbelægning på de
medicinske afdelinger, og opgørelserne for overbelægning i 2017 og 2018 viser, at det særligt er Nordsjællands Hospital, der sammenlignet med regionens øvrige hospitaler har udfordringer med overbelægning året rundt.

Formål
Analysen skal sikre et grundlag for politisk beslutning om eventuelle tiltag, der
kan sikre tilstrækkelig kapacitet, når Nyt Hospital ibrugtages. Der igangsættes
en analyse af kapaciteten på NHNNyt Hospital Nordsjælland med følgende
formål:
1. Vurdering af det fremtidige kapacitetsbehov på NHN med det nuværende optageområde og funktioner.
2. Vurdering af yderligere tiltag end dem, der allerede er igangsat, for at
rumme den forventede aktivitetsudvikling på NHN

Opgavebeskrivelse
I planområde Nord udgør gruppen af borgere over 60 år en større andel af
den samlede befolkning sammenlignet med de andre planområder i Region
Hovedstaden. Antallet af 60+ årige i planområde Nord forventes at stige med
ca. 9 % frem til 2023, hvor det nye hospital tages i brug, mens kapaciteten på

Analyse af kapaciteten på Nyt Hospital Nordsjælland
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det nye hospital vil være uændret. Dette peger på behovet for at se på modeller, der kan sikre en fortsat hensigtsmæssig varetagelse af borgere fra planområde Nord.
Arbejdet skal indledningsvist afklare, om den forventede fremtidige aktivitet
kan rummes på NHN, herunder effekterne af Nordsjællands Hospitals planlagte og igangsatte tiltag rettet mod det forventede øgede kapacitetspres.
Eftersom der er betydelige snitflader til byggeprojektet for NHN, herunder dimensioneringen af det nye hospital, vil der undervejs i processen være fokus
på at sikre koblingen hertil.
Ved behov for yderligere tiltag for at sikre tilstrækkelig kapacitet på NHN er
der identificeret en række mulige løsningsmodeller, der skal vurderes i analysen:
a. Ændret patientgrundlag for Nordsjællands Hospital, enten ved ændring
i hospitalets planområde eller optageområder for enkelte specialer.
b. Muligheden for at opretholde sengepladser på Frederikssund Hospital
c. Flytning af funktioner fra NHN til andre hospitaler i regionen
d. Fokus på borgernær behandling og pleje, herunder udflytning til sundhedshusene i Helsingør og Frederikssund (Nordsjællands Hospital har
igangsat en analyse af, hvilke funktioner der kan flytte ud i eksisterende sundhedshuse)
Det er med Hospitalsplan 2025 besluttet at udarbejde en ny kræftplan for Region Hovedstaden, der kan have betydning for kapacitetsbehovet på NHN. En
samling af varetagelsen af kræftområdet vil indgå i denne analyse. Den nye
kræftplan, herunder beslutning om den fremtidige organisering af kræftområdet, vil dog først foreligge efter afrapportering af kapacitetsanalysen.

Tidsplan
Analysen afsluttes i oktober 2019. Analysens konklusioner afrapporteres til
sundhedsudvalget i november 2019.
Afhængig af konklusionerne kan der være behov for ændringer i Hospitalsplan
2025, der kan have betydning for regionens øvrige hospitaler.

Organisering
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Analysen igangsættes via indledende møder med repræsentanter fra Nordsjællands Hospital for derigennem at identificere relevante områder for analysen. Opstartsmøderne skal således fungere som grundlag for vurdering af videre proces og dermed hvilke parter, som det vil være relevant at inddrage.
Nordsjællands Hospital, kommunerne i planområde Nord og almen praksis vil
blive aktivt inddraget i analysen.Udover Nordsjællands Hospital vil kommunerne i planområde Nord og almen praksis blive inddraget i analysen.
Styregruppe: Koncerndirektionen
Projektledelse: Enhed for Hospitalsplanlægning, Center for Sundhed
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Til:

Regionsrådets møde den 25. juni 2019 – pkt. 13 – Kommissorium
for analysen af kapaciteten på Nyt Hospital Nordsjælland

Ændringsforslag til pkt. 13 – Kommissorium for analysen af kapaciteten på Nyt
Hospital Nordsjælland
Venstre foreslår følgende ændringer i kommissoriet for ”Analyse af kapaciteten på
Nyt Hospital Nordsjælland (ændringerne fremgår af vedhæftede kommissorium, som
er revideret følgende steder):
Tekst tilføjet på side 1 i første afsnit:
”I 2011 blev Hørsholm Hospital lukket og”
Tekst tilføjet på side 3 under punkt d:
”og til lokale akutfunktioner i Hørsholm og Kokkedal evt. gennem støtte til et
tredje sundhedshus i nærheden af det tidligere Hørsholm Sygehus, som kan
dække området (Hørsholm og Kokkedal), som har længere til de to eksisterende sundhedshuse i område Nord end til NHN i Hillerød og Gentofte/Herlev hospital. Et sådant sundhedshus vil også være en fordel for borgerne i Rudersdal. Samme situation gør sig gældende for borgerne i Gilleleje. Det bør
også adresseres i analysen, om der er grundlag for at støtte et lokalt sundhedshus her.”
Baggrund
I Venstres finder vi kommissoriets hensigt om mere borgernær behandling og pleje
vigtig. Såfremt det skal gennemføres for alle borgere i optageområde Nord, og det skal
undgås, at nogen borgere sendes ud på lange køreture på tværs af optageområdet for at
nå frem til de såkaldt borgernære tilbud, så er der brug for, at det indgår i kommissoriet, at Region Hovedstaden overvejer at støtte to sundhedshuse mere, som kan dække
Hørsholm og Kokkedal, idet en stor del af borgerne i disse to kommuner har længere
til sundhedscentrene i Helsingør og Frederikssund, end de vil have til NOH og Gentofte/Herlev hospitaler. Et sådant sundhedshus vil også være en fordel for borgerne i
Rudersdal Kommune. Det samme gælder Gribskov Kommune, hvor borgerne har
endnu længere til de to hospitaler.
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Center for Sundhed
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

KOMMISSORIUM

Telefon 38 66 50 00
Direkte 38666021
Web www.regionh.dk
Journal-nr.: 19013211
Ref.: khed, rsoe
Dato: 19. juni 2019

Analyse af kapaciteten på Nyt Hospital Nordsjælland
Baggrund
I 2011 blev Hørsholm Hospital lukket og i 2013 blev Hillerød Hospital, Frederikssund Hospital og Helsingør Hospital lagt sammen til Nordsjællands Hospital. Hospitalet består af hospitalet i Hillerød og Frederikssund samt sundhedshuset i Helsingør. Der skal bygges et nyt hospital på Overdrevsvej ved Hillerød, Nyt Hospital Nordsjælland (NHN), hvor den hospitalsaktivitet, som i dag
varetages i Hillerød og Frederikssund, samles, og der etableres et sundhedshus med akutklinik i Frederikssund. Det nye hospital forventes færdigbygget i
2022.
NHN skal være akuthospital for planområde Nord, der omfatter kommunerne
Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Hillerød
samt Hørsholm. Befolkningsprognoser viser, at der i 2025 vil bo cirka 330.000
borgere i optageområdet, der svarer til antal borgere i optageområdet i dag.
Region Hovedstadens fremskrivning af hospitalsaktivitet viser, at der samlet
set er tilstrækkeligt antal senge på regionens hospitaler til at rumme den forventede aktivitetsudvikling i årene frem. Der forventes dog en befolkningsudvikling med aldrende befolkning i sær i planområde Nordplanområdet, der indebærer, at der bliver flere ældre borgere med fx kroniske sygdomme, som typisk har større behov for hospitalsbehandling.
Når Nyt Hospital Nordsjælland (NHN) ibrugtages, vil der være den samme kapacitet til rådighed som på det eksisterende hospital. Der er planlagt 570 sengepladser på NHN, hvilket er stort set uændret i forhold til den nuværende
sengekapacitet på 573 senge. I forbindelse med tilpasning af dispositionsforslaget for NHN godkendte regionsrådet i juni 2016 at reducere byggeriet fra
124.000 til 112.500 m2. Arealet for alle funktioner blev reduceret, bortset fra
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akutmodtagelsen, fødeområdet, antal operationsstuer og intensivsenge, der
blev friholdt for reduktion i dispositionsforslaget. Tilpasningen indebar, at byggeriet blev reduceret med 92 sengepladser (fra 662 til 570 sengepladser) og
25 ambulatorierum (fra 130 til 105 rum). Samtidig viserRegionens fremskrivning af hospitalsaktivitet viser, at der samlet set er tilstrækkeligt antal sengepladser på regionens hospitaler til at rumme den forventede aktivitetsudvikling.
Der et forventet forventes dog et øget pres på sengekapaciteten på NHN, der
især skyldes den aldrende befolkning sammenholdt med ovenstående reduktion i sengepladser. Hospitalet Nordsjællands Hospital har i forvejen en høj
udnyttelsesgrad og en lav liggetid sammenlignet med de øvrige hospitaler i regionen. På den baggrund er det besluttet i Hospitalsplan 2025 (høringsudkast), at behovet for sengepladser vil blive fulgt tæt med henblik på at sikre, at
den fremtidige hospitalsaktivitet kan rummes på NHN.
Nationalt ses der et stigende pres på det medicinske område, som blandt andet skyldes flere ældre og flere borgere med medicinske sygdomme. Med aftalen om regionernes økonomi for 2018 var der enighed om at gennemføre en
analyse af kapacitetsanvendelsen på de medicinske afdelinger med henblik
på at understøtte regionernes arbejde med bedre kapacitetsanvendelse og en
omstilling af patientbehandlingen med fokus på at forebygge genindlæggelser.
I Region Hovedstaden har der været politisk fokus på overbelægning på de
medicinske afdelinger, og opgørelserne for overbelægning i 2017 og 2018 viser, at det særligt er Nordsjællands Hospital, der sammenlignet med regionens øvrige hospitaler har udfordringer med overbelægning året rundt.

Formål
Analysen skal sikre et grundlag for politisk beslutning om eventuelle tiltag, der
kan sikre tilstrækkelig kapacitet, når Nyt Hospital ibrugtages. Der igangsættes
en analyse af kapaciteten på NHNNyt Hospital Nordsjælland med følgende
formål:
1. Vurdering af det fremtidige kapacitetsbehov på NHN med det nuværende optageområde og funktioner.
2. Vurdering af yderligere tiltag end dem, der allerede er igangsat, for at
rumme den forventede aktivitetsudvikling på NHN

Opgavebeskrivelse
I planområde Nord udgør gruppen af borgere over 60 år en større andel af
den samlede befolkning sammenlignet med de andre planområder i Region
Hovedstaden. Antallet af 60+ årige i planområde Nord forventes at stige med
ca. 9 % frem til 2023, hvor det nye hospital tages i brug, mens kapaciteten på
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det nye hospital vil være uændret. Dette peger på behovet for at se på modeller, der kan sikre en fortsat hensigtsmæssig varetagelse af borgere fra planområde Nord.
Arbejdet skal indledningsvist afklare, om den forventede fremtidige aktivitet
kan rummes på NHN, herunder effekterne af Nordsjællands Hospitals planlagte og igangsatte tiltag rettet mod det forventede øgede kapacitetspres.
Eftersom der er betydelige snitflader til byggeprojektet for NHN, herunder dimensioneringen af det nye hospital, vil der undervejs i processen være fokus
på at sikre koblingen hertil.
Ved behov for yderligere tiltag for at sikre tilstrækkelig kapacitet på NHN er
der identificeret en række mulige løsningsmodeller, der skal vurderes i analysen:
a. Ændret patientgrundlag for Nordsjællands Hospital, enten ved ændring
i hospitalets planområde eller optageområder for enkelte specialer.
b. Muligheden for at opretholde sengepladser på Frederikssund Hospital
c. Flytning af funktioner fra NHN til andre hospitaler i regionen
d. Fokus på borgernær behandling og pleje, herunder udflytning til sundhedshusene i Helsingør og Frederikssund (Nordsjællands Hospital har
igangsat en analyse af, hvilke funktioner der kan flytte ud i eksisterende sundhedshuse) og til lokale akutfunktioner i Hørsholm og Kokkedal evt. gennem støtte til et tredje sundhedshus i nærheden af det tidligere Hørsholm Sygehus, som kan dække området (Hørsholm og Kokkedal), som har længere til de to eksisterende sundhedshuse i område
Nord end til NHN i Hillerød og Gentofte/Herlev hospital. Et sådant
sundhedshus vil også være en fordel for borgerne i Rudersdal. Samme
situation gør sig gældende for borgerne i Gilleleje. Det bør også adresseres i analysen, om der er grundlag for at støtte et lokalt sundhedshus
her.
Det er med Hospitalsplan 2025 besluttet at udarbejde en ny kræftplan for Region Hovedstaden, der kan have betydning for kapacitetsbehovet på NHN. En
samling af varetagelsen af kræftområdet vil indgå i denne analyse. Den nye
kræftplan, herunder beslutning om den fremtidige organisering af kræftområdet, vil dog først foreligge efter afrapportering af kapacitetsanalysen.

Tidsplan
Analysen afsluttes i oktober 2019. Analysens konklusioner afrapporteres til
sundhedsudvalget i november 2019.
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Afhængig af konklusionerne kan der være behov for ændringer i Hospitalsplan
2025, der kan have betydning for regionens øvrige hospitaler.

Organisering
Analysen igangsættes via indledende møder med repræsentanter fra Nordsjællands Hospital for derigennem at identificere relevante områder for analysen. Opstartsmøderne skal således fungere som grundlag for vurdering af videre proces og dermed hvilke parter, som det vil være relevant at inddrage.
Nordsjællands Hospital, kommunerne i planområde Nord og almen praksis vil
blive aktivt inddraget i analysen.Udover Nordsjællands Hospital vil kommunerne i planområde Nord og almen praksis blive inddraget i analysen.
Styregruppe: Koncerndirektionen
Projektledelse: Enhed for Hospitalsplanlægning, Center for Sundhed
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Center for Økonomi
Enhed for Byggestyring

Enhed for Byggestyring Center for Økonomi

Status
Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier
som er finansieret af fonde og/eller regionale midler
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Indledning
Baggrund
Region Hovedstaden bygger i disse år om og til på en lang række hospitaler. Hvert kvartal
modtager regionsrådet en status på de seks kvalitetsfondsbyggerier. Det drejer sig om Det
Nye Rigshospital, Nyt Hospital Herlev, Nyt Hospital Nordsjælland, Nyt Hospital
Hvidovre, Ny Retspsykiatri Sct. Hans samt Nyt Hospital Bispebjerg.
Denne rapport indeholder en status for de øvrige større hospitalsbyggeprojekter i Region
Hovedstaden, som er finansieret af regionale og/eller fondsmidler. Det drejer sig om
følgende byggerier:
•
•
•
•
•
•

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

Rapporten indeholder også en status for arbejdet i de otte politiske følgegrupper, der er
nedsat for at følge byggeprojekterne. Til sidst i rapporten er en status for byggeriernes
samfundsansvar, herunder sociale klausuler og praktikpladsordningen.
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Ny Psykiatri Bispebjerg
Ny Psykiatri Bispebjerg
Opførelse af nyt byggeri til
behandling af psykiatriske
patienter med ny psykiatrisk
akutmodtagelse og 200
enestuer – i alt ca. 22.500
m2.

Figur 1 Illustration hvor den røde markering viser
placering af Ny Psykiatri Bispebjerg

Projektet indeholder også
renovering af eksisterende
bygninger – i alt ca. 20.000
m2.
Budget er 1,2 mia. kr. (2019priser) - heraf nybyggeri 700
mio. kr.
Byggeriet tages i brug i to
etaper, første etape i 2022 og
anden etape i 2024

Figur 2 Illustration af Ny Psykiatri Bispebjerg

Kort om projektet
Ny Psykiatri Bispebjerg omfatter opførelse af nyt byggeri til behandling af psykiatriske
patienter samt renovering af eksisterende bygninger. Byggeriet udbygger og moderniserer
psykiatrien ved at samle størstedelen af Psykiatrisk Center København på
Bispebjergmatriklen.
Nybyggeriet er på ca. 22.500 m2 og renovering af eksisterende bygninger er på ca. 20.000
m2. Nybyggeriet indeholder 200 psykiatriske enestuer med eget bad og toilet fordelt på
12 sengeafsnit med tilhørende personalefaciliteter. Byggeriet indeholder også en
akutmodtagelse, samt en ECT klinik, tandlægeklinik og et uddannelsescenter.
Alle sengeafsnit er disponeret med forskellige aktivitetsfaciliteter, så alle patienter har
mulighed for at benytte sanserum, multisal og træningsrum i eget afsnit. Hvert afsnit
omkranser en indre gårdhave, så alle patienter har mulighed for at komme udenfor.

Status for hospitalsbyggerier Juni 2019
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Sammen med Nyt Hospital Bispebjerg får Ny Psykiatri Bispebjerg en fælles laboratorieog logistikbygning (ibrugtaget), et parkeringshus (ibrugtaget), ny overfladeparkering samt
to nye parkeringskældre.

Aktuel status
Nybyggeriet sker i to etaper. Byggemodningen (gravearbejdet) har været i udbud med et
forventet resultat ultimo maj 2019. Projektorganisationen forventer, at gravearbejdet for
første etape vil kunne gå i gang inden sommerferien.
Byggeriet er i maj 2019 blevet udbudt i stor- og fagentrepriser og opdelt i otte entrepriser
inden for områderne råhus, facade og tag, komplettering, fast inventar, VVS, ventilation,
el mv., bygningsautomation samt landskab og terræn.
Administrationen forventer, at udbuddet er afsluttet i slutningen af 2019, og at byggeriet
begynder herefter. Forventningen er, at den valgte råhusentreprenør kan begynde arbejdet
med råhus i begyndelsen af januar 2020.
Den tredje etape af projektet handler om renovering af eksisterende bygninger - Lersø
komplekset og bygning 20.
Tidsplanen for projektet er blevet justeret. I den sidste del af arbejdet med at færdiggøre
hovedprojektet og forberede entrepriseudbuddet blev det konstateret, at der var behov for
at finde mere plads i tidsplanen i forhold til den valgte entrepriseform; stor- og
fagentrepriser.
Dette betyder at ibrugtagningstidspunktet for etape 1 bliver forskudt med 6 måneder til
marts 2022. Ibrugtagningstidspunktet for etape 2 er forskudt med lidt over et år til
indflytning medio 2024.

Centrale politiske beslutninger i regionsrådet om projektet
•
•
•

Den 24. oktober 2017 blev projektforslaget godkendt
Den 13. december 2016 blev dispositionsforslaget godkendt
Den 2. februar 2016 blev valg af endelig vinder af projektkonkurrencen forelagt
regionsrådet.

Status for hospitalsbyggerier Juni 2019
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Nyt Hospital Glostrup
Nyt Hospital Glostrup
Opførelse af et nyt
neurorehabiliteringshus med
125 enestuer – i alt 25.000
m2.

Figur 3 Rød markering viser placering af nybyggeriet,
foto af Dragør Luftfoto

Nyt Hospital Glostrup
samler regionens
specialiserede
neurorehabilitering.
Budget er 0,9 mia. kr. inkl.
nyt parkeringshus (2019priser).
Byggeriet tages i brug 2022.

Figur 4 Illustration af det kommende neurorehabiliteringshus

Kort om projektet
Region Hovedstaden bygger et nyt neurorehabiliteringshus på 25.000 m2 og med 125
enestuer på Glostrup matriklen. Bygningen samler regionens specialiserede
neurorehabilitering og skal skabe rammerne for den bedste pleje, behandling og
genoptræning af patienter med skade på hjerne og i rygmarv.
Neurorehabiliteringshuset skal skabe gode rammer for genoptræning af patienter.
Udendørs træningsarealer og forskellige værksteder skal give gode muligheder for at
variere hverdagen. Samtidig skal huset være med til at udvikle og understøtte faglig
ekspertise og viden inden for neurorehabilitering på højt niveau, både nationalt og
internationalt.
Foruden Neurorehabiliteringshuset omfatter projektet også et parkeringshus med 483
parkeringspladser (ibrugtaget). Administrationen forventer, at der senere bliver opført et
familiehus nær ved Neurorehabiliteringshuset.

Status for hospitalsbyggerier Juni 2019
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Aktuel status
Projektorganisationen har den 29. maj 2019 annonceret udbud af Nyt Hospital Glostrup
med frist for ansøgning om prækvalifikation den 28. juni 2019.
Projektorganisationen har arbejdet med at gøre hovedprojektet færdigt og dermed klar til
at gå i udbud med Nyt Hospital Glostrup. På grund af manglede kvalitet i leverancerne fra
totalrådgiver har der været gennemført flere granskninger af hovedprojektet og derefter
tilretninger af materialet. Der har været tæt dialog med totalrådgiver om at sikre kvalitet
af materialet, og der er også gennemført tredjepartsgranskning. Desuden er udbudsform
for projektet tilpasset.
Arbejdet med at kvalitetssikre hovedprojektet og tilpasse udbudsmodel har forlænget
tidsplanen for, hvornår projektet kommer i udbud. Forventningen er at udbudsprocessen
er gennemført inden årsskiftet, og dermed at projektet går i udførsel i starten af 2020.
I forhold til den oprindelige tidsplan er projektet ca. tre år forsinket. Denne forsinkelse
skyldes ikke alene udfordringer med projektering af byggeriet, men også at projektet
undervejs er blevet opdimensioneret og har fået tilført yderligere 22 sengepladser.
Forventningen er, at udførsel af Nyt Hospital Glostrup starter op ved årsskiftet og med
planlagt aflevering af byggeriet medio 2022. Det er forventningen, at ibrugtagning sker
ultimo 2022.

Centrale politiske beslutninger i regionsrådet om projektet
•
•
•

Den 16. august 2016 blev projektforslaget godkendt
Den 16. december 2014 blev dispositionsforslag godkendt
Den 13. december 2013 blev valg af endelig vinder af projektkonkurrencen
forelagt regionsrådet.

Status for hospitalsbyggerier Juni 2019
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BørneRiget
BørneRiget
Opførelse af et nyt hospital for
børn, unge og fødende og deres
familier i samarbejde med Ole
Kirk’s Fond.

Figur 5 Rød markering viser placering af BørneRiget,
foto af Dragør Luftfoto

Samler al diagnostik og
behandling af børn, unge og
fødende.
Indeholder 151 senge til børn
og unge og 33 senge til voksne,
14 fødestuer og 15
operationsstuer – alt 60.000 m2.
Budget er 2,1 mia. kr. hvoraf
Ole Kirk’s Fond donerer 0,6
mia. kr. (2019-priser).
Byggeriet tages i brug 2025.

Figur 6 Illustration af BørneRiget

Kort om projektet
Region Hovedstaden og Ole Kirk's Fond blev med samarbejdsaftalen den 14. juni 2016
enige om at realisere visionen om at bygge verdens bedste hospital til børn, unge, fødende
og deres familier - BørneRiget. Byggefeltet ligger i den vestlige del af Rigshospitalets
matrikel mod Amorparken og skaterparken i Fælledparken og forudsætter, at det
eksisterende Rockefellerkompleks rives ned.
BørneRiget samler al diagnostik og behandling af børn, unge og fødende, som i dag
foregår spredt i forskellige bygninger på Rigshospitalets matrikel. Det gennemgående
princip i BørneRiget er, at specialisterne kommer til barnet, de unge, fødende og familien
- ikke omvendt. I det nye hospital er behandling, pleje, forskning, uddannelse, teknologi
og arkitektur tænkt sammen i en integreret løsning. Barnets leg er integreret i selve
behandlingen som en gennemgående rød tråd i hele forløbet. Derudover skaber det nye
hospital rammerne for, at familier får mulighed for at være sammen som familie og have
en så almindelig og tryg hverdag som muligt.
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Aktuel status
Regionsrådet godkendte den 9. april 2019 projektforslaget for BørneRiget, og opgaven
med at projektere BørneRiget er nu i gang. Der har det seneste år været arbejdet intenst på
at lave projektforslaget. I dette arbejde har i alt ca. 300 brugere været involveret.
Projektforslaget er bearbejdet og optimeret, så det ligger inden for de budgetmæssige
rammer. Der er blandt andet ændret i facadeløsninger, kælderplan er udvidet og logistik er
optimeret. Det er fortsat vurderingen, at projektforslaget følger den arkitektoniske linje fra
det fremlagte konkurrenceprogram, og opfylder visionerne for BørneRiget i forhold til
familie og integreret leg. Det er et væsentligt fortsat fokus frem mod udførsel at fastholde
den høje kvalitet i byggeriet og dermed understøtte realiseringen af visioner for projektet.
Realisering af BørneRiget er opdelt i to faser. Fase 1 består af opførelse af ca. 60.000 m2
nybyggeri, hvoraf ca. 7.800 m2 bliver udført som lukket opvarmet råhus. Fase 2 består af
at indrette ambulatorier og operationsgange til børn og unge i det 7.800 m2 råhus. En
gennemførelse af det fulde projekt med fase 2 er betinget af, at der bliver rejst yderligere
finansiering, herunder fra fonde og øvrig ekstern finansiering. Senest har BørneRiget
modtaget donation til to operationsstuer fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.
Københavns Kommune er i gang med at lave lokalplan for området. Kommunen stiller
krav om, at BørneRiget etablerer ca. 230 parkeringspladser, hvilket regionen har gjort
indsigelser over for. Københavns Kommune forventer at behandle lokalplan på møde i
juni 2019. Hvis parkeringskravet bliver fastholdt, skal regionen rejse midler til at etablere
parkeringspladser.
Der er en budgetudfordring i det samlede behov for medico-, it-, og teknisk udstyr og
inventar, og der er lagt en strategi for at møde udfordringen. Det handler blandt andet om
at genanskaffe udstyr mv. frem mod indflytning samt at rejse donationer og
fondsfinansiering til it- og medicoudstyr.
Opstart af selve byggeriet af BørneRiget er afhængig af flere delprojekter: Genhusning af
funktioner i Rockefeller i Nordfløj fase II, nedrivning af Rockefeller samt snitflader til
psykiatrien, hvor funktioner skal flyttes til Ny Psykiatri Bispebjerg. Forsinkelser i flere af
delprojekterne gør, at opstart af byggeriet af BørneRiget er forsinket med 12 måneder i
forhold til oprindelige tidsplan. Forventningen er derfor, at udførsel af BørneRiget går i
gang ultimo 2021 og med forventet ibrugtagning medio 2025.

Centrale politiske beslutninger i regionsrådet om projektet
•
•
•

Den 9. april 2019 blev projektforslaget godkendt
Den 17. april 2018 blev dispositionsforslag godkendt
Den 22. august 2017 blev valg af endelig vinder af projektkonkurrencen forelagt
regionsrådet.
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Steno Diabetes Center Copenhagen
Steno Diabetes Center
Copenhagen
Opførelse af et nyt Steno
Diabetes Center i samarbejde
med Novo Nordisk Fonden.

Figur 7 Foto af byggefelt for projektet taget af Dragør
Luftfoto

Skal være et behandlings-,
sundhedsfremme-, forskningsog videnscenter for patienter,
pårørende samt for kommuner
og almen praksis. I alt bygges
14.100 m2.
Budget er 0,7 mia. kr. for
bygningen. Novo Nordisk
Fonden har i alt doneret 2,9
mia. kr. til etablering og drift.

Figur 8 Illustration af det kommende nybyggeri af
Steno Diabetes Center Copenhagen

Byggeriet tages i brug 2021.

Baggrund
Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden besluttede i september 2015 at samarbejde
om et markant løft af diabetesindsatsen – et nyt Steno Diabetes Center Copenhagen, der
bliver etableret ved siden af Herlev Hospital.
Centeret, der er en specialklinik, skal fungere som et behandlings-, sundhedsfremme-,
forsknings- og videnscenter for personer med diabetes og deres pårørende samt for
kommuner og almen praksis. Centeret skal desuden være omdrejningspunkt for et
nationalt og internationalt forskningssamarbejde.
Behandlingen på Steno Diabetes Center Copenhagen vil altovervejende være ambulant,
og kapaciteten vil i 2021 omfatte ca. 14.000 patienter årligt. Det svarer til over 60.000
besøg. Kun i forbindelse med forsøg vil der være borgere, som skal overnatte.
Administrationen forventer, at centeret skal have ca. 400 ansatte.
Centerets behandling og forskning vil omfatte både børn og voksne, og alle læger i
Region Hovedstaden vil kunne henvise personer med diabetes til centeret. Foruden
behandlings- og forskningsfaciliteter skal centeret bl.a. rumme motions- og
undervisningsfaciliteter samt et ”Food-Lab” til bl.a. kostvejledning og undervisning i
f.eks. at tælle kulhydrater.
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Aktuel status
Steno Diabetes Center Copenhagen har været i udbud og er nu i udførelsesfasen. Der
udestår dog et enkelt udbud – aptering af bygningen. Dette finder sted i maj/juni 2019,
men påvirker ikke tidsplanen for byggeriet, da apteringsarbejdet først går i gang i
november 2019.
Overgang til udførelsesfasen blev markeret med en grundstensnedlæggelse for Steno
Diabetes Center Copenhagen, som blev holdt den 30. april 2019.
Opførelse af råhuset er godt i gang og følger tidsplanen. Status er primo maj 2019, at to
tredjedele af kældervæggene i den sydlige del af kælderen er udført. Desuden er 1.200 m²
kældergulv støbt og 25 pct. af gulvet i parkeringskælderen støbt.
I byggeriet er der stort fokus på at inddrage brugerne. Der er nedsat en styregruppe som
har til formål at forberede og sikre en optimal personcentreret brugerrejse, sikre effektivt
arbejdsflow for personalet samt fokus på wayfinding.
Der er planlagt aflevering af Steno Diabetes Center Copenhagen ultimo 2020 og forventet
ibrugtagning primo april 2021.

Centrale politiske beslutninger i regionsrådet om projektet
•
•
•

Den 13. marts 2018 blev projektforslaget godkendt
Den 19. december 2019 blev dispositionsforslag godkendt
Den 13. december 2016 blev valg af endelig vinder af projektkonkurrencen
forelagt regionsrådet.
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Regional Sterilcentral Rigshospitalet
Regional Sterilcentral
Rigshospitalet
Opførelse af en ny
sterilcentral på
rigshospitalets matrikel.
Sterilcentralen er etableret
med godsterminal og
placeret ved parkeringshuset.

Figur 9 Foto af Sterilcentralen taget af Dragør Luftfoto

Kort om projektet
Regional Sterilcentral Rigshospitalet skal betjene
Rigshospitalet (Blegdamsvej og Glostrup) samt
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.
Sterilcentralen bliver dimensioneret med en
kapacitet på ca. halvdelen af regionens behov.

Skal levere sterilt udstyr til
Rigshospitalet (Blegdamsvej
og Glostrup) samt
Bispebjerg og Frederiksberg
Hospital.
Budget er 0,4 mia. kr. for
bygningen og 0,2 mia. kr. for
udstyr (2019-priser).
Byggeriet tages i brug 2019.

Sterilcentralen bliver etableret med godsterminal og placeret ved det nye parkeringshus.
Byggeriet bliver styret af projektorganisationen for Det Nye Rigshospital og i tæt
samarbejde med Regional Sterilcentral Herlev. Regional Sterilcentral Rigshospitalet og
Regional Sterilcentral Herlev bliver fælles om en fremtidig driftsorganisation. Denne
organisation bliver forankret i Servicecentret (SEC) på Rigshospitalet.
Projektet har oprindeligt haft et budget på 359 mio. kr. (2014-p/l), som Region
Hovedstaden finansierer. Rammen blev ved budgetforliget for 2014 forhøjet med 154
mio. kr. (2014-p/l), så regionen kunne bygge en fuldautomatisk sterilcentral. Den øgede
automatisering vil blandt andet bidrage til et bedre arbejdsmiljø. Det blev endvidere i
budget 2015 besluttet, at teknisk apparatur og udstyr til sterilcentralerne bliver finansieret
via leasing, og at anlægsrammen bliver reduceret tilsvarende.
Licitationsresultatet på bygningsdelen af Regional Sterilcentral Rigshospitalet var inden
for det afsatte budget, og der blev indgået endelige kontrakter med entreprenørerne i
slutningen af november 2015.
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Aktuel status
Bygningen er primo oktober 2018 overdraget til Center for Ejendomme. Den tekniske
entreprise er afleveret den 15. marts 2019 og er også overdraget til Center for
Ejendomme.
Der bliver foretaget afsluttende og udskudte arbejder samt endelig indregulering.
Installation og test af udstyr, automation og IT er i gang og fortsætter frem til afslutning af
såkaldte end-to-end test. Administrationen forventer, at perioden med test og validering af
udstyr og automatik samt IT end-to-end test er afsluttet primo september 2019.
Efter IT end-to-end-test overgår projektet til drift- og implementeringsprojektet, hvor der
bliver udført test med prøveleveringer og pilottest. Det er forventningen, at sterilcentralen
er klar til levering af rigtige ordrer til den første klinik ved 1. etape af go-live primo
oktober 2019.
Der bliver koordineret løbende med Regional Sterilcentral Herlev i forhold til udstyr og
automatisering, herunder planlægning af udførelsesfasen samt ibrugtagningen.
Der er udarbejdet en særskilt status på arbejdet med at forberede ibrugtagning af
sterilcentralen på Rigshospitalet.

Centrale politiske beslutninger i regionsrådet om projektet
•
•
•

Den 14. april 2015 blev det godkendt at anskaffe teknisk apparatur og udstyr samt
IT-systemer til installering i sterilcentralen
Den 16. december 2014 blev projektforslaget godkendt
Den 18. december 2012 blev placering af sterilcentralen på Rigshospitalet
godkendt, og det samme gjorde tildelingskriterier for udbuddet af totalrådgivning.
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Regional Sterilcentral Herlev
Regional Sterilcentral
Herlev
Opførelse af en ny
sterilcentral på Herlev
Hospitals matrikel.

Figur 10 Foto af sterilcentralen taget af Dragør Luftfoto

Kort om projektet
Regional Sterilcentral Herlev skal betjene Herlev og
Gentofte Hospital, Amager og Hvidovre Hospital og
Nordsjællands Hospital. Sterilcentralen bliver
dimensioneret med en kapacitet, der kan varetage
godt halvdelen af regionens behov.
Sterilcentralen er placeret i forbindelse med
servicebygningen på den nordvestlige del af
hospitalets matrikel.

Er placeret i forbindelse med
servicebygningen på den
nordvestlige del af
hospitalets matrikel.
Skal levere sterilt udstyr til
Herlev og Gentofte Hospital,
Amager og Hvidovre
Hospital, Nordsjællands
Hospital.
Budget er 0,4 mia. kr. for
bygningen og 0,2 mia. kr. for
udstyr.
Byggeriet tages i brug 2020.

Byggeriet bliver styret af projektorganisationen for Nyt Hospital Herlev og i tæt
samarbejde med Regional Sterilcentral Rigshospitalet. Regional Sterilcentral
Rigshospitalet og Regional Sterilcentral Herlev bliver fælles om en fremtidig
driftsorganisation. Denne organisation bliver forankret i Servicecentret (SEC) på
Rigshospitalet.
Projektet har oprindeligt haft et budget på 353 mio. kr. (2013-p/l), som Region
Hovedstaden finansierer. Rammen blev forhøjet med 110 mio.kr. (2014 p/l) ved
budgetforliget for 2014, så regionen kunne bygge en fuldautomatisk sterilcentral. Hertil
kommer et bidrag fra kvalitetsfondsprojektet på ca. 25 mio. kr. til at etablere forsyningsog transportinfrastruktur. Det blev endvidere i budget 2015 besluttet, at teknisk apparatur
og udstyr til sterilcentralerne bliver finansieret via leasing, og anlægsrammen blev
reduceret tilsvarende.
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Aktuel status
Byggeriet blev begyndt i november 2015. Teknisk aflevering af bygningen er gennemført
ultimo 2018, så kun udskudte arbejder og indkøring og test af procesudstyr fortsætter
frem til endelig aflevering ultimo maj 2019. Her forventer projektet, at test og validering
af installationer inkl. udstyr er gennemført.
Derefter følger en periode frem til medio april 2020 med såkaldte end-to-end test, hvor
alle processer inkl. IT-styring bliver afprøvet fra start til slut. Herefter overgår projektet til
drift- og implementeringsprojektet, hvor der bliver udført test med prøveleveringer og
pilottest.
Projektet forventer derfor, at sterilcentralen er klar til levering af rigtige ordrer til
klinikker i den første etape af go-live medio maj 2020.
Der bliver koordineret løbende med Regional Sterilcentral Rigshospitalet i forhold til udstyr
og automatisering, herunder planlægning af udførelsesfasen samt ibrugtagningen.
Der er udarbejdet en særskilt status på arbejdet med at forberede ibrugtagning af
sterilcentralen på Herlev.

Centrale politiske beslutninger i regionsrådet om projektet
•
•
•

Den 14. april 2015 blev det godkendt at anskaffe teknisk apparatur og udstyr samt
IT-systemer til installering i sterilcentralerne
Den 10. marts 2015 blev projektforslaget for sterilcentralen godkendt
Den 23. oktober 2012 blev placering af sterilcentralen godkendt.
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Arbejdet i de politiske følgegrupper
Møder og temaer i første halvår 2019
Der er nedsat otte politiske følgegrupper til de store byggerier. Følgegruppen følger
realiseringen af de nye byggerier og bliver orienteret om det enkelte projektets fremdrift.
Følgegruppen deltager i idéudvekslingen i projektet og drøfter projektets faseskift mv.
forud for forelæggelser for forretningsudvalg og regionsråd. Herudover får den politiske
følgegruppe forelagt andre væsentlige spørgsmål og aktuelle emner for projektet.
Følgegruppen sikrer desuden, at regionsrådets beslutninger og retningslinjer for projektet
bliver fulgt.
Mødedato, dagsorden og referat fra følgegrupperne bliver offentliggjort på regionens
hjemmeside:
https://www.regionh.dk/politik/politiske-udvalg-og-fora/Oevrige-politiskefora/Sider/Foelgegrupper.aspx
Herunder er en status for møder og væsentlige emner i første halvår af 2019 for hver af
følgegrupperne.
Det Nye Rigshospital
• Møde den 3. januar 2019 – Status for Nordfløj og Sterilcentralen på
Rigshospitalet samt tema om ibrugtagning.
• Møde den 15. maj 2019 – Fælles PFG møde om ibrugtagning af sterilcentralerne.
Nyt Hospital Herlev
• Møde den 18. januar 2019 – Status for Akuthuset, kvinde/barn-centeret,
Sterilcentralen på Herlev samt Steno Diabetes Center Copenhagen. Desuden tema
om ibrugtagning.
• Møde den 15. maj 2019 – Fælles PFG-møde om ibrugtagning af sterilcentralerne
Nyt Hospital Hvidovre
• Møde den 21. februar 2019 – Status samt tema om forberedelse af organisationen
til at tage nybyggeriet i brug
• Møde den 24. juni 2019 – Status, fremdrift og økonomi.
Ny Retspsykiatri Sct. Hans
• Møde den 23. maj 2019 – Status for projektet og kunststrategi.
Nyt Hospital Nordsjælland
• Studietur for Nyt Hospital Nordsjælland den 24. og 25. januar 2019 til Basel
• Møde den 24. januar 2019 – Status for udbud
• Møde den 11. marts 2019 – Status for udbud
• Møde den 28. maj 2019 – Status for udbud
• Møde den 26. juni 2019 – Status for udbud.
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Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg
• Møde den 13. marts 2019 – Status for projekterne samt emne om rokadeplan,
uddannelsescenter og haveprojekt.
Nyt Hospital Glostrup
• Møde den 22. januar 2019 – Status for projektet og revideret tidsplan
• Møde den 13. maj 2019 – status for projektet samt tema om døgnrytmelys.
BørneRiget
• Møde den 21. januar 2019 – Projektforslag, myndighedsbehandling samt
kunststrategi
• Møde den 13. marts 2019 – Projektforslag, status for udviklingsprojekter.
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Byggeriernes samfundsansvar
Regionens arbejde med byggeriernes samfundsansvar sker primært igennem arbejdet med
de sociale klausuler. De sociale klausuler handler dels om klausuler for løn- og
arbejdsvilkår (arbejdsklausuler), dels om klausuler, som har til formål at sikre flere elever
i praktik (lærlinge) bliver tilknyttet opgaver for regionen (uddannelsesklausul). Endelig er
der klausuler, der henviser til overholdelse af internationale konventioner om for
eksempel menneskerettigheder og miljø. Herudover har regionen også en naturlig
forpligtigelse til at forhindre sort arbejde, hvidvask og andre lovovertrædelser.

Arbejdsklausuler
Region Hovedstadens bygge- og anlægskontrakter indeholder bestemmelser om, at
entreprenører sikrer egne medarbejdere og medarbejdere hos underentreprenører
(kædeansvar) løn – og ansættelsesvilkår, der følger bestemmelsen i ILO-konvention nr.
94.
Region Hovedstaden har indarbejdet kædeansvar i alle standardkoncepter for kontrakter
for byggesager. Kædeansvar betyder, at regionens direkte kontraktpart (entreprenør) er
ansvarlig for, at underentreprenører overholder arbejdsklausuler.
Tilsvarende gælder kravet om elever i praktik, som bliver stillet til entreprenøren. Det er
entreprenørens ret og pligt at sikre antallet af elever i praktik leveret, uanset om
entreprenøren udfører opgaven selv, eller om opgaven bliver løst via underentreprise.
Manglende opfyldelse af kontraktvilkår bliver anset som et kontraktbrud og en
misligholdelse, hvis den konkret bliver anset som væsentlig. Det vil i sidste ende kunne
medføre at kontraktforholdet bliver ophævet.
Region Hovedstaden har den 20. september 2017 indgået aftale med Bygge- Anlægs- og
Trækartellet (BAT) om adgang til Region Hovedstadens byggepladser for at identificere
mulige overtrædelser af regionens sociale klausuler. Aftalen bygger på dialog og tillid
mellem parterne. BAT-kartellet indgår med helt særlig viden og erfaring på området.
BAT-kartellet har, som følge af samarbejdsaftalen, adgang til alle regionens byggepladser
mod at kartellet holder Region Hovedstaden orienteret om observationer på byggepladsen.
Desuden holder BAT kartellet og Region Hovedstaden løbende møder om generelle
spørgsmål samt specifikke observationer på byggepladserne.

Praktikpladsordning
Regionsrådet besluttede februar 2011, at indskrive praktikantkrav (uddannelsesklausuler)
i kontrakter med entreprenører, der er med til at opføre regionens byggeprojekter.
Beslutningen er truffet for at bidrage til at sikre fremtidens faglærte og sikre nok
praktikpladser til hovedstadsregionens unge.
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Ansvaret for at udmønte praktikantkravene ligger hos regionens
byggeprojektorganisationer. Regionens praktikpladsindsats hjælper løbende
projektlederne, rådgiverne og entreprenørerne med at effektuere kravene, så de resulterer i
flest mulige praktikpladser.
Som offentlig bygherre er Region Hovedstaden underlagt EU's bestemmelser på området.
Region Hovedstadens kontraktbestemmelser på uddannelsesklausulområdet er derfor
formuleret efter ligebehandlingsprincippet for EU-borgere. Udbudsreglerne skal sikre, at
alle virksomheder har lige adgang til Region Hovedstadens kontrakter. Det betyder bl.a. at
regionen skal udforme den sociale klausul på en måde, der gør, at tilbudsgiverne (danske
såvel som udenlandske) bliver behandlet lige. Klausulen skal være gennemsigtig og må
ikke forskelsbehandle på grund af nationalitet.
Region Hovedstaden må som ordregiver ikke stille krav om danske elever eller elever fra
danske uddannelser. Det sker for at sikre, at kravet om ansættelse af elever ikke
diskriminerer leverandører og elever fra andre EU/EØS-lande, og kravet skal formuleres
uafhængigt af danske ordninger.
Region Hovedstadens stiller praktikantkravet i kontrakterne, når alle følgende kriterier er
opfyldt:
• Opgaven varer minimum 6 måneder
• Lønomkostningerne skønnes at være minimum 4 mio. kroner, og/eller den
samlede opgave overstiger 5 mio. kroner
• Opgaven har et fagligt indhold med mulighed for at beskæftige praktikanter. Her
vurderes de faktiske opgaver på de enkelte byggeprojekter, hvor nogle opgaver
udløser mange, færre eller slet ingen praktikanttimer1.
Når et projekt er vurderet egnet til at beskæftige praktikanter, kan det være svært at
ramme målskiven for, hvor mange praktikanter en entrepriseopgave kan rumme. Derfor
har Region Hovedstaden fået et dimensionerings-støtteværktøj. Det er udarbejdet i
samarbejde med bl.a. den eksterne rådgivervirksomhed Kuben Management, to af
Danmarks største entreprenører, Dansk Arbejdsgiverforening og Byggegruppen i 3F.
Foruden dimensioneringsopgaven ligger der et nødvendigt arbejde med at følge op på, i
hvilket omfang entreprenørerne opfylder praktikantkravene. Også her tilbyder regionen
hjælp, kompetencer og viden på området. Dels via regionens praktikpladsindsats, men
også via Bygherreforeningen. Regionen har tildelt Bygherreforeningen midler for at
håndtere de mange barrierer, der kan være på vejen fra kravene i entreprisekontrakterne til
faktiske praktikpladser. Bygherreforeningen bistår både offentlige og private bygherrer.
Regionen gør sig altså umage med at stille realistiske krav til virksomhederne om at
ansætte et givent antal praktikanter og også med at understøtte realiseringen af de mange
praktikpotentialer, dér hvor det giver mening. Især har samarbejdet med erhvervsskolerne
1

Når Region Hovedstaden stiller krav i entreprisekontrakterne med håndværkervirksomhederne om at ansætte i elever i
praktik, beregnes og kontrolleres kravet i årsværk. Ét årsværk udgør 1924 timer per år, som svarer til 0,61 praktikplads.

Status for hospitalsbyggerier Juni 2019

Møde i REGIONSRÅD d. 25-06-2019

19

Punkt nr. 14 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier
Bilag 1 - Side -20 af 22

været afgørende for, at flere hundrede unge har haft en praktikplads på et af regionens
byggerier.
Regionen følger løbende op med entreprenørerne på krav om praktikanter stillet i
kontrakterne. Administrationen følger særskilt op på de store hospitalsbyggerier.
Derudover udarbejder administrationen opfølgning på øvrige bygge-og
renoveringsprojekter, som er omfattet af praktikantkravet.
Status for praktikanter i de store hospitalsbyggerier
I skema 1 herunder er en status for praktikanter i de store hospitalsbyggerier. Det gælder
både de igangværende og afsluttede byggerier.
Skema 1: Praktikanter i de store hospitalsbyggerier
Praktikanter i de store hospitalsbyggerier
Status opgjort maj 2019

Krav
Årsværk

Byggerier i udførsel
Nyt Hospital Herlev
(Nyt akuthus og kvindebarncenter)

46,8

Det Nye Rigshospital (Nordfløjen)

49,7

Nyt Hospital Hvidovre

32,37

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

17,8

Steno Diabetes

32,7

Realiserede
Årsværk

Bemærkning til status

Tæt opfølgning med entreprenører ift at sikre
30 målopfyldelse frem mod aflevering.
54,3 Krav til årsværk er opfyldt
Byggeri forventes afleveret ultimo 2020 og
14,55 krav til årsværk forventes opfyldt
Byggeri forventes afleveret ultimo 2020 og
3 krav til årsværk forventes opfyldt
Byggeri forventes afleveret ultimo 2020 og
4,6 krav til årsværk forventes opfyldt

Byggerier som er afsluttet
Den Regionale Sterilcentral Rigshospitalet

15,4

18,3 Krav til årsværk er opfyldt

Den Regionale Sterilcentral Herlev

15,4

15,7 Krav til årsværk er opfyldt

Nyt Hospital Bispebjerg (Laboratorie og logistik bygningen)
I alt

7,6
217,77

10,2 Krav til årsværk er opfyldt
150,65

Administrationen vurderer, at projektorganisationerne arbejder målrettet med at sikre, at
kravene til praktikanter bliver opfyldt. Det handler om opfølgning på, hvordan
entreprenørerne forventer, at opfylde krav fastsat i kontrakterne. Det handler også om at
inddrage den regionale praktikpladsindsats ved at vejlede entreprenørerne om, hvordan de
får praktikanter i byggeriet.
For de store hospitalsbyggerier er der stillet krav om 217,77 årsværk til praktikanter, og
ved status for maj 2019 er der opfyldt 150,65 årsværk. Det er forventningen, at de
fastsatte krav til praktikanter bliver opfyldt inden byggerierne bliver afsluttet. For Ny
Retspsykiatri Sct. Hans, Steno Diabetes Center Copenhagen samt Nyt Hospital Hvidovre
er byggerierne godt i gang og bliver først afsluttet i 2021. For Nyt Hospital Herlev er der
en tæt opfølgning med entreprenørerne i forhold til at opfyldelse af praktikantkravet.
Følgende store hospitalsbyggerier kommer i udførsel i de kommende år:
• Nyt Hospital Nordsjælland
• Ny Psykiatri Bispebjerg
• Nyt Hospital Bispebjerg (Akuthuset)
• Nyt Hospital Glostrup
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•

BørneRiget.

Status for praktikanter i øvrige bygge- og renoveringsprojekter
Region Hovedstadens Center for Ejendomme varetager regionens ejendomsportefølje,
herunder en række af regionens bygge- og renoveringsprojekter på hospitalerne. Nogle
projekter har et omfang, der medfører krav til praktikanter. Andre bliver vurderet ikke
egnet.
Skema 2 er en overordnet oversigt over de af Center for Ejendommes verserende
byggeprojekter, der er omfattet af praktikantkravet.
Skema 2: Praktikanter i øvrige bygge- og renoveringsprojekter
Praktikanter i øvrige bygge- og renoveringsprojekter
Status opgjort maj 2019

Krav
Årsværk

Bemærkninger til status

Herlev
Hospital,renovering
blok 5 og 7af centralkøkkenets tag
Rigshospitalet,
(Blegdamsvej)

0,1

0,02 Krav til årsværk forventes opfyldt

Rigshospitalet, udvidelse af varegård (Glostrup)

0,1

0,01 Krav til årsværk forventes opfyldt

Rigshospitalet, genhusningsprojekt (Glostrup)
Rigshospitalet, Nordfløj fase II
Den sociale virksomhed
I alt

1

Realiserede
Årsværk

2
6,3
2
11,5

1 Krav til årsværk er opfyldt

2,4 Krav til årsværk er opfyldt
1,1 Krav til årsværk forventes opfyldt
2,1 Krav til årsværk er opfyldt
6,63

Center for Ejendomme har i de verserende byggesager samlet set stillet krav om 11,5
årsværk. Heraf har Center for Ejendomme pt. realiseret 6,63 årsværk.
På både Herlev og Gentofte-matriklen er der samlet set fire verserende byggeprojekter,
der til trods for projekternes økonomiske ramme er fritaget for krav om praktikanter. Det
er de, fordi arbejderne er særligt specialiserede og/eller udbudt i mindre entrepriser.

Øvrigt samfundsansvar, herunder klausuler om overholdelse af
internationale konventioner mv.
Region Hovedstaden stiller i regionens kontrakter med leverandører krav om at ydelser
bliver leveret med respekt for national og internationale love og regler for
menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Det er konkret:
•
•
•
•

FN’s deklaration om menneskerettigheder
ILO’s deklaration om arbejdstagerrettigheder
Rio deklaration om miljø og udvikling
FN’s konvention mod korruption.

Herudover arbejder Regionen Hovedstaden på at sikre sig mod at indgå kontrakt med
virksomheder, der er dømt for hvidvask, eller som har ubetalt forfalden skattegæld, når
der er udbud af entreprisen.
Region Hovedstaden benytter i dag de muligheder, udbudsreglerne giver, for at udelukke
tilbudsgivere med skattegæld over 100.000 kr. eller dom for hvidvask. Region
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Hovedstaden har også i de store byggeprojekter benyttet muligheden efter udbudsloven
for at indføre kædeansvar for kontraktparten i entreprisekontrakter. Endelig stiller vi krav
om at udskifte underleverandører, som kontraktparten entrerer med i ond tro.
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Status for Region Hovedstadens
større hospitalsbyggerier
Indledning
Inden for de kommende år skal de første nye hospitalsbygninger, der
opføres i Region Hovedstaden, tages i brug af patienter og personale.
Indflytning i nye hospitalsbygninger er en kompleks opgave, som
kræver tidlig planlægning, hvilket vil sige to år før selve ibrugtagningen.
I denne rapport gives der en overordnet status for planlægning og
gennemførelse af ibrugtagningsopgaven og indflytning i nye
hospitalsbygninger. Der gives en status for de hospitalsbyggerier, der
skal ibrugtages i perioden frem mod sommeren 2021. Alle byggeriernes
ibrugtagningstidspunkter fremgår af tidslinjen i andet bilag vedlagt
statussagen.
Når de nye bygninger står klar til indflytning, er der en forventning og
krav om, at opgaverne løses mere effektivt og at patientforløb og
arbejdsgange er optimerede. For at få det største udbytte af denne
effektivisering er der ofte behov for at ændre på organiseringen, at
udarbejde nye koncepter for opgaveløsningen, udvikle og optimere
patientforløb, teste nye arbejdsgange samt foretage afprøvninger mv.
Dette arbejde kan opstartes, mens de nye bygninger er ved at blive
opført.
I byggeprojekternes programmerings- og projekteringsarbejde, er de
nye fysiske rammer blevet udviklet og fastlagt som resultat af
brugerinddragelsesprocesser og optimeringer af patientforløb og
arbejdsgange. Her er der også gennmemført afprøvninger i form af
bordsimuleringer f.eks. via voksdugmetoden, som er et rollespil med
legofigurer, eller gennem test og afprøvninger af rum og funktioner i fuld
størrelse (mock-up). Virtual Reality (VR) metoden, hvor rum afprøves
med 3D-briller, kan også anvendes. Alle disse former for test og
afprøvninger kan også indgå, som en del af forberedelsen og
oplæringen af personalet i brugen af de nye rammer inden selve
ibrugtagningen.
For at sikre vidensdeling på tværs af hospitalerne og regionerne, er
der i regi af Danske Regioner nedsat en Netværksgruppe for
Flytteprocesser. Gruppen mødes tre gange årligt.
Det er administrationens opfattelse at der på hospitalerne etableres
kompetente organisationer til gennemførelse af ibrugtagningsopgaven
og at der løbende suppleres med yderligere kompetencer/rådgivning i
forbindelse med projekternes fremdrift. Generelt igangsættes
planlægningsarbejdet rettidigt - senest to år før forventet
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ibrugtagningsdato og der arbejdes med koordineringsopgaver som
risici.

Ibrugtagningsopgaven
Ibrugtagningsopgaven afhænger af omfang og kompleksitet af
byggeprojekt og den enkelte virksomhed. Opgaven omfatter såvel
planlægning, organisatoriske ændringer, optimering af patientforløb
herunder eventuelt simulering af forløb, nye arbejdsgange, træning og
uddannelse af personalet i brugen af nyt udstyr i de nye fysiske rammer
som selve den fysiske indflytning. Opgaven omfatter også identifikation
af risici i forhold til ibrugtagningsprocessen samt fastlæggelse af
kommunikationsplan.
Nyt apparatur og udstyr skal sættes op i de nye rammer, og der kan
også være tale om flytning af eksisterende udstyr og apparatur.
Tekniske systemer kræver test og indkøring (commissionering). Dette
er alle opgaver (bygherreleverancer), der kræver adgang til de nye
bygninger, før bygningen overdrages fra entreprenør til bygherre.
Dette er opgaver der kræver tæt koordinering, faste aftaler omkring
tid, leverancer, økonomi og risici.
Ibrugtagningsarbejdet gennemføres i regi af hospitalsdirektionen og
varetages typisk af særskilt nedsat organisation. Afrapportering
forelægges for regionsrådet to gange årligt i juni og december, som
bilag til statussagen. Hospitalsbyggestyregruppen (HBSG) modtager
rapport fire gange årligt og der afholdes møder med hospitalets
programledelse kvartalsvist.
Denne rapport indeholder en statusbeskrivelse for projekter, som er
mindre end to før ibrugtagningsdato. Det drejer sig om følgende
byggeprojekter:
Det Nye Rigshospital – Nordfløjen ............................................. 4
Nyt Hospital Herlev – Nyt Akuthus og Kvinde-Barn-Center ......... 8
Den Regionale Sterilcentral (RSR) ............................................13
Nyt Hvidovre Hospital - Nybyggeriet..........................................17
Nyt Hospital Bispebjerg – Laboratorie- og Logistikbygningen .....19
Nyt Steno Diabetes Center Copenhagen...................................22
Ny Retspsykiatri Sct. Hans .......................................................25
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Det Nye Rigshospital – Nordfløjen

Ibrugtagningsdato:

Tidsplanerne er blevet rykket siden sidste
afrapportering til regionsrådet. Den nye
indflytningsdato er fastsat til den 26. januar 2020.
For at undgå konflikter og for at kunne foretage
den nødvendige koordinering med
indreguleringsplanen, er hovedparten af
Flytteprogrammets aktiviteter i Nordfløjen blevet
flyttet til at blive gennemført efter afslutningen af
indreguleringen den 15. september 2019. Efter
denne dato er det afgørende, at de aftalte
områder er klar til at gennemføre uddannelse og
træning af personalet, opfyldning af depoter
medicinrum mm.

Den nye indflytningsdato har medført bedre vilkår
for bl.a. delprogram ”Uddannelse og Træning” og
deres planlægning, da al træning nu kan afvikles
samlet efter sommerferien.
Tidsplan: (planer/status) Der arbejdes med en fælles projektplan for
Planlægningsarbejdet i Flytteprogrammet og de
tre delprogrammer inkl. kommunikation.
Herudover er der til brug for Koordineringsgruppen
udarbejdet en fælles Mastertidsplan mellem
byggeprojektet og flytteprogrammet til brug for at
koordinering af aktiviteterne i bygningen i
aktiveringsperioden, som er i perioden 01.04.2019
– 26.01.2020.

Organisation for
opgaven:

Aktuelt arbejdes med at tilpasse projektplanerne
med den nye indflytningsdato.
Planlægningsorganisationen er forankret i
direktionen og opgaven varetages af vicedirektør
og hospitalsdirektør. Vicedirektøren er ansvarlig
for Flytteprogrammets Styregruppe og
hospitalsdirektøren for hospitalets
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”Forretningudvalg”, som den øverste
beslutningskompetence.
Under Flytteprogrammet er der 3 delprogrammer:
– Delprogram Kliniske opgaver
– Delprogram for Uddannelse og træning
– Delprogram Flytning
En Koordineringsgruppe for Aktivering - under
Flytteprogrammet fungerer som bindeled mellem
hospitalets planlægningsfunktion og
byggeorganisationen. Koordineringsgruppen skal
sikre at samarbejdet og koordinering fungerer i
perioden fra forventet overtagelse af bygningen fra
entreprenør i april 2019 og til tre måneder efter
indflytning.
Der er nedsat en Centerstyregruppe i de centre,
der skal flytte ind i Nordfløjen 1. Mere end 100
ansatte – chefer som medarbejdere, er involveret i
planlægningen.
Planlægning understøttes af eksterne rådgivere
Health Care Realocation (HCR).

Optimering af
patientforløb, arbejdsgange og
organisatoriske
tilpasninger:

Flytteprojektet er udvidet til også at dække
Nordfløjen fase 2, hvor Center for Ejendomme
(CEJ) er bygherre. Hospitalet ønsker at Nordfløjen
skal fremstå og fungere som en samlet enhed,
hvor arbejdsgange og forberedelse til drift sker
efter de samme principper som Nordfløjen 1.
Delprogram Kliniske opgaver er forankret under
Flytteprogrammet.
Programmet Kliniske Opgaver blev etableret i
september 2018 og har 25-30 underprojekter, der
håndterer nye arbejdsgange i Nordfløjen og flow
for patienterne. Grundlaget er patientens vej
gennem patientforløbet lige fra ankomst,
ambulantforløb, undersøgelse og behandling og
udskrivelse.
Delprogrammet her særligt fokus på:
- Wayfinding og kø og ventetidssystem for at sikre
flow i forhallen for besøgende og patienter til
undersøgelse og behandling.
- Ambulant flow og samarbejde til forhallen og
Wayfinding
- Sengeslanger og samarbejde mellem afsnit der
støder op til hinanden, nye servicekoncepter og
patientkald
- Nyetablering af Afsnit for Operationsmodtagelse
og Opvågning, der skal håndtere helt nye

5

Møde i REGIONSRÅD d. 25-06-2019

Ibrugtagningsrapport juni 2019

Punkt nr. 14 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier
Bilag 2 - Side -6 af 27

patientforløb samtidig med at personalet
fusioneres ind i et nyt afsnit.
- Personaleprocesser og sikring af fastholdelse og
tryghed for personalet, der flyttes til nye funktioner
og opgaver.

Træning af personale i
brug af de nye fysiske
rammer:

Planlægningen, fremdrift og
opmærksomhedspunkter meldes ind til
Styregruppen (Flytteprogram).
Delprogram for Uddannelse og træning er
forankret under Flytteprogrammet.
Tidsplanen for Delprogram for Uddannelse og
Træning er tilpasset den nye indflytningsdato (d.
26/1-2020), hvorved alle træningsaktiviteter er lagt
på den anden side af sommerferien.
På baggrund af en risikoanalyse, HCRanbefalinger og erfaringer fra indflytningen i
Aarhus Universitets Hospital (AUH) forventes det,
at der øges i graden af obligatorisk træning af
personalet ved indflytningen i Nordfløjen.
Prototype for orienteringsløb er blevet udviklet og
testet i foråret 2019.

Indflytning:
(planlægning/status)

Planlægning, fremdrift og
opmærksomhedspunkter meldes ind til
Styregruppen (Flytteprogram).
Planlægning af den fysiske flytning af patienter, itog medico-udstyr samt inventar varetages i
Delprogram Flytning. Planlægningen håndteres i
fem spor, der samlet pt. har ca. 20 underarbejdsgrupper, herunder lokale flyttegrupper i alle
klinikker. Der er udpeget flyttekoordinatorer i alle
klinikker og rollen varetages bredt af sekretærer,
plejepersonale, læger og ledelse.
I perioden frem til sommerferien 2019 fokuseres
der på detaljeret flytteplanlægning af møbler,
udstyr, it og medicoteknisk udstyr. Der udarbejdes
udstyrslister og sekvensplaner med henblik på at
sikre, at der er fundet en plads til alt nødvendigt
udstyr i hvert enkelt rum i Nordfløjen. Det
tilstræbes, at den detaljerede flytteplanlægning er
afsluttet før sommerferien.
Efter sommeren 2019 vil fokus være på
planlægning af patientflytning.
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Den detaljerede planlægning er nødvendig for at
kunne gennemføre en fysisk flytning på 2 uger.
Det kræver en del ressourcer fra klinikkens
flyttegrupper frem til medio juni 2019.
Delprogram Flytning refererer til
Flytteprogrammet, som styregruppe. Delprogram
Flytning er organiseret i fem spor.
Planlægningen understøttes af eksterne rådgivere
fra HCR.
Aktuelt undersøges det om afsnittet for ”Røntgen
og Scanning” kan ibrugtages tidligere, da
radiologisk klinik i det eksisterende er udfordret på
scanningskapacitet.
Ibrugtagningsopgaven omfatter også bygningens
Øvrige opgaver –
klargøring til drift på servicefunktionsområder som
bygherreleverancer
logistik, varelevering, BRIK, mad, medicin og
samt
kommunikationsopgave: rengøring, samt tilpasning til Ny Varemodtagelse
og Ny Sterilcentral.
Kommunikationsarbejdet er forankret i hospitalets
interne kommunikationsenhed. Der er oprettet et
Nordfløj-site på intranettet, udarbejdet
kommunikationsplaner, herunder information til
medarbejdere, patienter og eksterne
interessenter. Nyhedsbrev til medarbejderne
udsendes i 2019 én gang om måneden.

Risikovurdering:

Der arrangeres rundvisninger i Nordfløjen med
interne deltagere. Rundvisning for eksterne
afvikles i forbindelse med Åbent Husarrangementet i byggerierne 2019 samt
arrangeres i forbindelse med åbningen af
bygningen. Den konkrete planlægning hertil er
påbegyndt.
Opmærksomhedspunkter og projektudfordringer
varetages løbende via Flytteprogrammets
parathedsmålinger. De månedlige
parathedsmålinger sikrer fremdrift og håndtering
af opmærksomhedspunkter samt handleplaner for
disse.
Parathedskonceptet er fra årsskiftet udvidet med
kvartalsvise risikoworkshops, hvor alle risici
relateret til Flytteprogrammets 3 delprogrammer
håndteres. Risikostyringen dokumenteres.

Bemærkninger:

Aktuelt har Flytteprogrammet identificeret 15 risici.
Ingen yderligere bemærkninger.
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Nyt Hospital Herlev – Nyt Akuthus og Kvinde-Barn-Center

Ibrugtagningsdato:

Der er ikke fastlagt en endelig ibrugtagningsdato,
men der planlægges fortsat efter indflytning i
september 2020.

Der arbejdes aktuelt med en nærmere
tidsplanlægning af perioden fra aflevering til
indflytning, som kaldes ”aktiveringsperioden” for
bygningerne.
Tidsplan: (planer/status) I forlængelse af ny tidsplan, som er ved at blive
udarbejdet, arbejdes der i samarbejde med
flytterådgiverfirmaet Health Care Realocation
(HCR) med udarbejdelse af en samlet
mastertidsplan for de enkelte aktiviteter, der skal
foregå i bygningen efter overtagelse og frem til
patienterne flytter ind.
Aktuelt inddrages interessenter, herunder Center
for It og Medicoteknik (CIMT), Center for
Ejendomme (CEJ), Apoteket og hospitalet
generelt med det formål at få udarbejdet
deltidsplaner på baggrund af de overordnede
planer. Her skal de enkelte områder give et bud
på forventet tidsforbrug til udførelse af hver enkel
delopgave. Idet alle planer udarbejdes i samme
skabelon og samles i mastertidsplanen kan
eventuelle korrelationer og uhensigtsmæssigheder
blive opfanget og efterfølgende justeret.
Tidsplansarbejdet er ligeledes med til at
synliggøre det nødvendige ressourceforbrug
indenfor de respektive delområder.

Organisation for
opgaven:

Det forventes, at der foreligger et første udkast til
en mastertidsplan medio 2019.
Opgaven omfatter etablering af et nyt Akuthus og
nyt Kvinde-Barn-Center.
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Herlev Gentofte Hospital igangsatte et
generalplansarbejde i 2017, hvori der blev
arbejdet med 12 spor, som skal gøre hospitalet
klar til indflytning.
I sporene blev der primært arbejdet med
patientforløb og flow-analyser. Hver enkelt spor
havde en formand, som oftest et
direktionsmedlem eller en ledende overlæge.
Arbejdet blev ledet af hospitalets projektdirektør
og der refereres til en styregruppe, hvor hele
hospitalets direktion er repræsenteret.
Med henblik på at samle og videreudvikle arbejdet
i generalplansarbejdet er der efterfølgende
oprettet et program under overskriften ”Klar til drift
– kliniske opgaver”, som ledes af en af hospitalets
vicedirektører.

Optimering af
patientforløb,
arbejdsgange og
organisatoriske
tilpasninger:

Arbejdet med selve indflytningen ledes af en
projektleder, der er ansat i hospitalets afdeling
Nybyg under programmet ”Aktivering og
flytteplanlægning”, som ledes af projektdirektøren
for byggeprojektet.
I de 12 udviklingsspor i generalplansarbejdet blev
der arbejdet med nye arbejdsgange, nye snitflader
og effektivisering gennem workshops og møder
De valgte redskaber på møderne har været
forskellige, men flere har benyttet brown-paper
og/eller voksdugsmetoden. Alt materiale fra disse
udviklingsspor ligger tilgængeligt for personalet på
V-drevet, men vil med arbejdet i projekt ”Klar til
drift – kliniske opgaver” blive yderligere bearbejdet
og standardiseret.
Besøg fra andre byggeprojekter i Danmark, er
blevet brugt som inspiration i ibrugtagningsarbejdet. Ligesom flere af hospitalets
afdelingsledelser har besøgt relevante lignende
projekter for at drage fordel af deres erfaringer
med forberedelse til flytning, brugen af enestuer,
brugen af patientinfotainment mv.
Hvert halve år afholdes der et halvdagsmøde i
Ledelsesforum, hvor emner relateret til
indflytningen i Akuthus og Kvinde-Barn-Center
bliver drøftet.
Herudover deltager projektdirektøren og
projektlederen for flytningen på møder i VMU.
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De respektive afdelinger arbejder løbende med
tilpasning til de nye rammer, og der er allerede nu
foretaget ændringer i både patientforløb og
organisering flere steder.

Træning af personale i
brug af de nye fysiske
rammer:

På direktørniveau arbejdes der ligeledes ned at få
gennemført nødvendige tilpasninger inden selve
flytningen skal gennemføres.
Tidligt i byggeprojektets programmeringsfase blev
der etableret en mock-up af en sengestue inkl.
badeværelse. Mock-up’en har været velbesøgt de
berørte afdelinger. Formålet var oprindeligt at få
formidlet størrelse og inventar. Arbejdsmiljø- og
hygiejneorganisationen har verificeret materialer
og fysiske forhold. Det har imidlertid været
nødvendigt at nedlægge Mock-up’en i april 2019.
Aktuelt arbejdes der med at få etableres en Mockup i en ”rigtig sengestue med tilhørende
badeværelse” i Nybyggeriet. Denne forventes at
stå færdig inden sommerferien 2019.
Desuden indføres ny teknologi (monitorering mv.) i
et vist omfang inden flytning således, at
personalet når at blive fortrolige med det.
Aktuelt afprøves der møbler, som forventes at
indgå i nybyggeriet på eksisterende afdelinger.
Således testes pt. et ventemøbel på
neonatalafdelingen.
I perioden fra overdragelse af bygningerne og
frem til indflytning arbejdes der med forskellige
former for træning/uddannelse:
- Generel orientering om de nye fysiske rammer
efterfulgt af en rundvisning.
- Evt. en skattejagt.
- Afdelingsspecifik træning, hvor nye procedurer
afprøves i den nye fysik, og en på forhånd
defineret liste af opgaver gennemføres.
- I visse afdelinger/afsnit vil det være nødvendigt
at udføre egentlig simulation af på forhånd
definerede forløb/scenarier, som afdelingerne selv
skal være med til at udpege.
- E-learning opfølgning, hvor væsentligt
reviderede procedurer skal gennemlæses, og det
kan registreres, at personalet har gjort det.
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Indflytning:
(planlægning/status)

Det er vigtigt, at det personale, som skal arbejde i
de mest komplekse områder og/eller områder,
hvor arbejdsforholdene ændres væsentligt bliver
trænet så tæt på indflytningsdatoen som muligt.
Planlægningen af flytteopgaven ligger
organisatorisk i Nybyg (projektorganisationen for
Nyt Hospital Herlev), hvor der er ansat en
projektleder til planlægningen af dette arbejde.
Arbejdet foregå i tæt dialog med hospitalets
direktion, afdelingsledelserne og
flyttekoordinatorerne. Hertil kommer
regelmæssige møder med repræsentanter fra
CIMT vedr. medicoteknisk udstyr, IT, telefoni,
SOR-struktur, patientkald mv.
Aktuelt udarbejdes der udstyrslister med forventet
bestykning af de rum, hvortil afdelingerne
/funktionerne flytter – herunder hvad der skal
købes ind af nyt udstyr og hvad der kan
genbruges og som dermed skal flyttes. Der
afholdes afklaringsmøder i juni og forventeligt
også i august 2019, for at opnår enighed omkring
raten af genbrug og nyindkøb.
Herefter skal flyttekoordinatorerne udarbejde en
afdelings- og områdespecifik flyttesekvensplan,
som skal være færdig ved udgangen af 2019.

Øvrige opgaver –
bygherreleverancer
samt
kommunikationsopgave:

Det forventes fortsat, at selve flytningen kan
foregå på én uge, og at alle patienter flytter på én
dag – hvilket ér en søndag.
Bygherreleverancer er også omfattet – herunder
indgår også fastlæggelse og indkøb af løst
inventar.
Der er stor interesse for rundvisninger som
foretages 1-2 om ugen. I første halvår af 2019
forventes det, at der er vist ca. 450 personer rundt
i de nye bygninger. Der tilbydes både generelle og
afdelingsspecifikke rundvisninger.
Der er udpeget en flyttekoordinator på hver
afdeling, som videreformidler informationer,
materiale mv. internt i egen afdeling. Alle
afdelinger er blevet opfordret til at etablere en
intern flytteorganisation. Alle flyttekoordinatorerne
har været på rundvisning.
Repræsentanter fra Nybyg deltager ligeledes efter
forespørgsel på temadage,
arbejdsmiljøudvalgsmøder mv. i de respektive
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afdelinger. Der opfordres til henvendelse i tilfælde
af spørgsmål eller uklarheder.
Der postes løbende nyheder på intranettet og der
arbejdes på at udvide Nybygs intranetside således
at oplysningerne samles og udgives ét sted fra.

Risikovurdering:

Bemærkninger:

Der arbejdes desuden tæt sammen med
Rigshospitalet med henblik på at sparre og
udnytte viden bedst muligt. Der indhentes også
viden fra de andre de store byggeprojekter i
Danmark.
Der afholdes risikoworkshops i relevante fora –
herunder kortlægning af yderligere risici. Der er pt.
identificeret fem risici.
Der anvendes rådgivning på risici i projektets
organisation.
Ingen yderligere bemærkninger.
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Den Regionale Sterilcentral (RSR)

Ibrugtagningsdato:

Opgaven omfatter ibrugtagning af Den Regionale
Sterilcentral med funktioner på Rigshospitalet og
på Herlev Hospital.
Sterilcentralen på Rigshospitalet: Ibrugtagning
påbegyndes oktober 2019.

Sterilcentralen på Herlev Hospital: Ibrugtagning
påbegyndes maj 2020.
Tidsplan: (planer/status) Ibrugtagning og indflytning i Den Regionale
Sterilcentral er stærk afhængig af de øvrige
byggeprojekters tidsplaner. Ved eventuelle
forskydninger vil ibrugtagningen tilsvarende blive
forskudt.
Idriftsætning af Den Regionale Sterilcentral har
sammenhæng med færdiggørelsen af Nordfløjen
på Rigshospitalet, Akuthuset og varemodtagelsen
på Herlev Hospital.

Organisation for
opgaven:

Netop grundet problemstillinger i færdiggørelsen
af de pågældende byggerier er der udarbejdet nye
tidspunkter/-planer for ibrugtagningstidspunkterne.
Servicecenteret på Rigshospitalet er projektejer.
Her er ansat programleder for Den Regionale
Sterilcentral på begge matrikler.
Opgaven med at gøre sterilcentralen klar til drift er
forankret i Drifts- og Implementeringsprojektet, der
også har til opgave at monitorere og støtte
implementeringsaktiviteterne på hospitalerne i de
eksisterende rammer.
Hospitalernes direktioner er ansvarlige for de
lokale bruger- og implementeringsgrupper, der gør
hospitalet (arbejdsgange, logistik, operationsgang,
evt. ombygninger) klar til det nye koncept.
13
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Optimering af
patientforløb,
arbejdsgange og
organisatoriske
tilpasninger:

Træning af personale i
brug af de nye fysiske
rammer:

Hospitalerne skal ved overgangen være klar med
arbejdsgange før, under og efter operation. Det
lokale arbejde med forberedelserne løber over
seks måneder op til overgangsdatoen for hvert
hospital.
RSR afholder rundvisninger for interne
samarbejdspartnere, hvor instrumentets vej
gennem huset bliver gennemgået. Det giver et
billede af, hvordan arbejdsgangene og
automatiseringen bliver for sterilassistenterne,
samt hvorfor arbejdsgangene på
operationsgangene bliver ændret i forbindelse
med det nye koncept.

Der er udviklet et kompetenceudviklingsforløb til
medarbejderne i de to nye sterilcentraler:
- Modul 1: Introduktion til Den Regionale
Sterilcentral.
- Modul 2: Kompetenceudvikling for
sterilassistenter.
- Modul 3: Genbehandling – Ny teknologi og
automatisering.
Modul 1 og 2 retter sig også mod
sterilassistenterne i de nuværende sterilcentraler.
For at gennemføre modul 3 skal modul 1 og 2 eller
tilsvarende kursus være gennemført.
Gennemført modul 3 er en forudsætning for at
arbejde i Den Regionale Sterilcentral.

Indflytning:
(planlægning/status)

Det har været vanskeligt at få tilstrækkeligt mange
sterilassistenter til at deltage i kurserne, fordi den
nuværende drift har svært ved at undvære
personalet. Det er hospitalernes ansvar at sikre, at
lederne af de nuværende sterilcentraler kan give
sterilassistenterne mulighed for at gennemføre
forløbet.
Hospitalerne er ansvarlige for flytning af
instrumenter fra hospitalerne til sterilcentralen i
forbindelse med overgangen. Flytningen der
involverer operationsgangene på hospitalerne, vil
ske i weekender.
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Selvom overgangen til Den Regionale Sterilcentral
ikke er en flytning på linje med flytning af helt
hospital, er det en proces, der kan være potentielt
patientsikkerhedskritisk og som kræver nøje
planlægning.
Drifts- og implementeringsprojektet har anbefalet,
at hvert hospital nedsætter en flyttegruppe.
Hospitalerne er blevet bedt om, at der skal
udarbejdes en beredskabsplan, hvori der tages
stilling til, om de akutte operationer i
flytteweekenden bør eller kan flyttes og om
planlagte/akutte patienter kan flyttes i de første
uger efter overgangen.
Den Regionale Sterilcentral kan kun stille
begrænset udstyr til akutoperationer til rådighed i
flytteweekenderne.
Manglende styring af afleveringsforretningen for
sterilcentralbygningerne kan forsinke
ibrugtagningen.
Forsinket ibrugtagning har betydning for
garantierne på sterilcentralens udstyr.
Der er ansat en konsulent til at hjælpe med at
sikre fremdrift i afleveringsforretningen.
Den fysiske flytning og ibrugtagning afhænger af
hospitalsbyggerierne.
Der udgives nyhedsbrev ca. 5 gange om året. Der
er etableret en facebookgruppe.

Øvrige opgaver –
bygherreleverancer
samt
kommunikationsopgave: Projektet deltager i Åbenthus-arrangementer og
kulturnat. RSR har holdt åbent hus for
hospitalernes sterilassistenter 2 gange: I
december 2018 og januar 2019.

Der har været mange operationsgange, kirurger,
samarbejdspartnere samt andre interessenter fra
Region Hovedstaden på rundvisning. Der er stor
interesse for at besøge Den Regionale
Sterilcentral, både fra Danmark og udlandet. Der
arbejdes på et forslag om ansættelses af en
besøgskoordinator.
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Risikovurdering:

Der er identificeret risici i forbindelse med
ibrugtagningsopgaven og der afholdes særlige
risikoworkshop i forbindelse hermed.

Bemærkninger:

Ingen yderligere bemærkninger.
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Nyt Hvidovre Hospital - Nybyggeriet

Ibrugtagningsdato:

Nybyggeriet ibrugtages i foråret 2021.
Der sker løbende ibrugtagning af ombygninger på
det eksisterende hospital.

Tidsplan:
(planer/status)

Organisation for
opgaven:

I foråret 2019 omfatter ibrugtagningssporet bl.a.
følgende:
- Opdatering af generalplan for AHH
- Afprøvning af de fastlagte patientforløb på
akutområdet
- Plan for fusion af personale til den nye FAM
- Plan for tidlig diagnostisk af akutte patienter
- Overordnet plan for indflytning i nybyggeriet
- Planlægning af forsynings-og servicekoncept
i nybyggeriet
- Plan for nye danske navne og wayfinding
Der er etableret et program – NAHH-programmet,
som omfatter alle de organisatoriske tiltag der
bidrager til Nyt Amager Hvidovre hospital, herunder
ibrugtagning af nybyggeriet. Programmet ledes af en
programstyregruppe, bestående af hospitalsdirektionen og ejere, for de tiltag som indgår i
programmet. Den daglige ledelse af programmet
varetages af en programleder.
Programmet er opbygget ud fra følgende
grundprincipper:
- Mest mulig forankring i linjen – dvs. forankring i
ledelseslinjen, herunder eksisterende driftsfora og
driftsenheder, så aktiviteterne i programmet er tæt
knyttet til den vanlige ledelses- og driftsorganisation.
- Følge standard for projektorganisering – en
professionalisering af projektarbejdet
- ”Keep it simple”.
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Optimering af
patientforløb,
arbejdsgange og
organisatoriske
tilpasninger:

I 2018 var fokus rettet mod fastlæggelse af rammer
for organisering og sammenhængende patientforløb
på akutområdet.

Træning af personale
i brug af de nye
fysiske rammer:

Der udarbejdes en rammeplan for træning forud for
ibrugtagning af de nye fysiske rammer omkring
årsskiftet 2019/2020.

Fokus i foråret 2019 er afprøvning af disse rammer
på specifikke patientforløb.

Der planlægges med at træne personalet både på
voksdug og i de nye fysiske rammer op til
ibrugtagningen.

Indflytning:
(planlægning/status)

Organisering af flytteopgaven er under opbygning.
Der vil være en flyttekoordinator i hver af de
afdelinger, som skal flytte ind i nybyggeriet og der
udpeges en projektleder.

Øvrige opgaver –
bygherreleverancer
samt
kommunikationsopgave:

Endvidere vil flytteorganisationen bestå af en
følgegruppe, sammensat af ledelsesrepræsentanter
fra hver af de berørte afdelinger, Center for
Ejendomme (CEJ), Center for It- og Medicoteknik
(CIMT) samt repræsentanter fra VMU.
Der er udarbejdet en kommunikationsstrategi.

Risikovurdering:

Der udarbejdes risikovurdering på
ibrugtagningssporet i 2. halvår 2019.

Bemærkninger:

Ingen bemærkninger.
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Nyt Hospital Bispebjerg – Laboratorie- og Logistikbygningen

Ibrugtagningsdato:

Selve indflytningen er foregået på forskellige
tidspunkter i løbet af 2018 og 2019.
Den efterfølgende proces med oplæring af
personalet i Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA)
løber frem til slutningen af 2019.

Fuldstændig idriftsætning ved udgangen af 2019.
Tidsplan: (planer/status) Selve indflytningen er for nogle områder afsluttet
og andre endnu ikke helt gennemført.
Planerne for ibrugtagningen og indflytningen har
fungeret tilfredsstillende og som planlagt med
undtagelse af dyrestalden.
En af de største udfordringer for brugerne
undervejs har været, at der ikke har været
mobildækning i dele af bygningen. Dette blev
etableret i starten af 2019.

Organisation for
opgaven:

Der pågår stadig udbedring af mindre mangler i
bygningen, som også stadig er under
indregulering for at skabe det bedste arbejdsmiljø
(temperatur og luftfugtighed).
For at sikre en succesfuld ibrugtagning og
indflytning er der gennemført et grundigt
forberedelsesarbejde.
Der er etableret en organisation; ”Klar til nyt
Bispebjerg”, som skal sikre indflytningen og
ibrugtagningen.

19

Møde i REGIONSRÅD d. 25-06-2019

Ibrugtagningsrapport juni 2019

Punkt nr. 14 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier
Bilag 2 - Side -20 af 27

Optimering af
patientforløb,
arbejdsgange og
organisatoriske
tilpasninger:

Den eksisterende produktionshal i KBA fungerer i
en periode samtidig med den nye produktionshal i
Laboratorie- og Logistikbygning. Dette giver
udgifter til dobbeltdrift, oplæring samt
vikardækning, som afdelingen over et længere
stykke tid har sparet op til. Derved er det sikret, at
der er en velfungerende produktion af
blodprøveanalyser indtil den nye hal og de
tilknyttende arbejdsgange er helt på plads.

Træning af personale i
brug af de nye fysiske
rammer:

Brugerne af bygningen har løbende været inviteret
på rundvisning i bygningen og de har været
involveret i indretningen af lokalerne.
Oplæring af personalet Facility Management (FM)
vil foregå i 2022.

Indflytning:
(planlægning/status)

Den første indflytning i den nye Laboratorie- og
Logistikbygning er blevet opstartet fra august
2018. Her har Klinisk Biokemisk Afdelings (KBA)
med produktionshal været i gang med at blive
opsat og testet.
I Fælles Forskning har brugerne taget områder af
bygningen i brug fra september måned 2018
under navnet Center for Translationel Forskning
(CTF), der blev officielt åbnet 5. april 2019. Mange
af rummene i CTF er allerede ibrugtaget og det
forventes, at alle rum vil være fuldt udstyrede og i
brug medio 2020. Den primære drivkraft i denne
proces er de eksisterende forskningsgrupper på
hospitalet, der stiller dele af deres
forskningsudstyr til rådighed for CTF, men der
ansøges også om udstyr via forskellige fonde.
Der indrettes Fælles Dyrestald (fælles for
neurologi og klinisk biologisk afdeling fra
hospitalet og Psykiatrisk Center København), som
efter planen skulle have været ibrugtaget ved
årsskiftet 2018-19. Dyrestalden kan endnu ikke
ibrugtages, da udstyrsløsningen omkring tømning
af dyreburene ikke overholder danske
arbejdsmiljøregler. Der arbejdes på en alternativ
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løsning med forventet ibrugtagning i sommeren
2019.
Indflytningen af Facility Management (FM) er
foregået fra oktober 2018, mens de
automatiserede arbejdsprocesser, som bygningen
er designet til, først kan implementeres, når hele
Akuthuset er ibrugtaget.
Oplæring af personalet vil foregå i 2022.
I forbindelse med ibrugtagningsarbejdet er der
Øvrige opgaver –
blevet indkøbt og opsat it-, og medicoteknisk
bygherreleverancer
udstyr samt løst inventar. Der har været lavet
samt
aftaler om, at it-leverancerne skulle sættes op
kommunikationsopgave:
inden bygningen skulle ibrugtages fra august
måned. Adgangen til bygningen er blevet
koordineret, så det kunne lykkedes. Ligeledes er
medicoteknisk udstyr til produktionshallen i KBA
blevet udbudt inden indkøb.
Risikovurdering:

Bemærkninger:

Ibrugtagningen af Laboratorie- og
Logistikbygningen har været en ”lavrisiko” flytning,
da der ikke flyttes patienter.
Flytningen har ikke direkte indvirkning på
fremdriften af de øvrige byggeprojekter på
Bispebjerg Hospital.
Erfaringerne fra ibrugtagningen og indflytningen i
den nye Laboratorie- og Logistikbygning vil blive
anvendt i den efterfølgende og mere komplicerede
ibrugtagning og indflytning i Akuthuset på
Bispebjerg Hospital.
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Nyt Steno Diabetes Center Copenhagen

Ibrugtagningsdato:

Nyt Steno Diabetes Center Copenhagen
ibrugtages den 1. april 2021.

Tidsplan: (planer/status)

Tidsplanen overholdes.
Dog er det uvist om it-løsninger (implementering
af it-løsninger - herunder wayfinding, kø- og
ventidssystemer) fremadrettet giver udfordringer
for tidsplanen.

Organisation for
opgaven:

Der er nedsat en Projektstyregruppe, som har til
opgave at fungere som sparringsgruppe for
centrets direktør og den daglige projektledelse i
forhold til styring og koordinering af alle projektets
aktiviteter. Centerdirektøren er formand.
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) har
herudover nedsat en lokal styregruppe med det
formål at forberede og sikre en optimal
personcentreret brugerrejse, effektivt arbejdsflow
for de ansatte og en logisk wayfinding i SDCC’s
nye hospitalsbygning.

Optimering af
patientforløb,
arbejdsgange og
organisatoriske
tilpasninger:

Ledende bioanalytiker er formand for denne
styregruppe med reference til centerdirektøren.
Den fremtidige brugerrejse, arbejdsgange og
wayfinding skal udformes med udgangspunkt i
brugernes behov og adfærd, samt forberede
såvel brugere som personale på ændrede
arbejdsgange og de muligheder, der ligger i
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understøttende digital teknologi og de nye fysiske
rammer.
Fusion af personale indgår som en del af
projektet.
Træning af personale i
brug af de nye fysiske
rammer:

I foråret 2019 overvejes metoder til planlægning
af workflowet i den nye bygning samt metoder til
træning af personalet. Brug af VR-studie til
workflow og indretning af lokaler samt brugerrejse
overvejes.
Servicedesign defineres og udarbejdes ligeledes.

Indflytning:
(planlægning/status)

Der udpeges en overordnet ”flyttekoordinator”
med lokalt udpegede repræsentanter for SDCC´s
”Behandling” ”Forskning/Uddannelse” og
Fællesområder/Personale/Stab”.
Der udfærdiges en ”mapning” hvor lokalerne i
hver af de ovenstående kategorier oplistes, med
markering af hvad de indeholder af fast og løst
inventar, teknisk udstyr, medicoteknisk udstyr
samt it. Der udarbejdes en overordnet plan for
CIMT´s leverancer.

Øvrige opgaver –
bygherreleverancer samt
kommunikationsopgave:

Den fysiske flytning inddeles i faser, hvor det
sikres hvilke faser, der skal være afsluttet før
andre kan påbegyndes. Plan er udarbejdet.
Digital teknologi som understøtter arbejdsgange,
flow og wayfinding.
Samtidig med træningen af arbejdsgange i det
virtuelle studie (VR) trænes ligeledes hvordan den
nye bygning fungerer, så alle medarbejdere kan
finde rundt og anvise besøgende det rette sted
hen.
Kommunikation omkring byggeproces, flytning og
ibrugtagning i forhold til medarbejdere, brugere og
medier mm. defineres i en kommunikationsplan.
SDCC har allokeret en kommunikationsmedarbejder til opgaven.

Risikovurdering:

Eksternt besøgende vises rundt via på forhånd
planlagte guidede ture. Der udarbejdes guidekort
med alle relevante oplysninger om bygningen.
Implementering af nye it-løsninger til wayfinding
og kø- og ventetidssystem udgør en udfordring i
forhold afdækning af kravsspecifikationer,
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interface til SP og tiden til rådighed til udvikling,
test og ibrugtagning.

Bemærkninger:

SDCC samarbejder med de øvrige
hospitalsbyggerier i regionen om anvendelse af
ny teknologi.
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Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Ibrugtagningsdato:

Ny Retspsykiatri Sct. Hans ibrugtages den 1. april
2021.

Tidsplan: (planer/status) Tidsplanen følges.
Der anvendes tavler som mileplansplaner (i fysisk
form).

Organisation for
opgaven:

Der er nedsat en organisation til varetagelse af
ibrugtagningsopgaven på Psykiatrisk Center Sct.
Hans (PCSH) – som omfatter såvel ledere som
medarbejdere.
Ledelsesudviklingskonsulent er bl.a. tovholder.

Optimering af
patientforløb,
arbejdsgange og
organisatoriske
tilpasninger:

Filosofien i forhold til kulturforandringer og øget
samarbejde imellem afsnittene er foregået ved at
kliniknære opgaver løses sammen og alle
udviklingsgrupper m.m. er sammensat så
tværorganisatorisk som muligt.
I foråret 2019 er der blevet arbejdet med udvikling
af sikkerhedsarbejdsgange, hvor alle afdelingens
mellemledere og tillids- og
arbejdsmiljørepræsentanter var involveret i
tværorganisatoriske grupper. Af dette arbejde er
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udsprunget en række mindre indsatser, som der
arbejdes videre med.
Der arbejdes med kompetenceløft i klinikken
gennem en ERFA-gruppe af kliniske
sygeplejespecialister fra klinikken, gennem
målrettet kursusaktivitet og gennem
undervisningsforløb i de enkelte afsnit. Fokus er
på øget kriminalitetsforebyggelse og
misbrugsbehandling gennem brug af motiverende
interviews, kognitiv adfærdsterapi m.m.
Der arbejdes målrettet med kortlægning og
vedligeholdelse af patienternes funktionsevne
gennem løbende test. Heraf målrettede og
individuelt tilrettelagte aktiviteter, som sker på
baggrund af en målrettet strategi om at øge
bemandingen af ergoterapeuter i alle afsnit.

Træning af personale i
brug af de nye fysiske
rammer:

Indflytning:
(planlægning/status)

Øvrige opgaver –
bygherreleverancer
samt
kommunikationsopgave:

Logistik og vareflow bliver ganske anderledes i
nybyggeriet og der pågår et arbejde med at
udvikle helt nye arbejdsgange og procedurer
herfor.
Aktuelt udarbejdes der en plan for træning af
alarmløb, hjertestop og brand.
Herudover skal der udvikles orienteringsløb i
forhold til at finde rundt i bygningen.
Det planlægges såvel både at gennemføre
træning af ovenstående på voksdug i afsnittene
inden bygningerne står færdige, og at gennemføre
træning i fysiske lokaler inden indflytning i
perioden 1/1-2021 – 1/4-2021. Plan og budget
herfor ligger klar ultimo 2019.
Aktuelt er der et arbejde i gang med hensyn til at
beslutte indretning af de enkelte lokaler i
bygningen. Bestykningslister ift. møbler låses pr.
1/12-2019. Herefter opgøres hvilket eksisterende
inventar, som skal flyttes.
Flytteplan uden datoer skal ligge klar 1/12-2019.
Der gennemføres jævnligt byggepladsrundvisninger. Otte rundvisninger i første halvår af
2019, er afholdt.
Afdelingens LMU orienteres om nyt på alle møder.
Der lægges jævnligt nyheder på PCSH´ intranet.
Der arbejdes på at udarbejde et løbende
nyhedsbrev for hele centret, hvor nybyggeriet
indgår.
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Risikovurdering:

Der arbejdes med risici i forbindelse med flytning
og ibrugtagningsopgaven.

Bemærkninger:

Ingen yderligere bemærkninger .
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Generel status og orientering
om ibrugtagningsudgifter
på byggerierne
i Region Hovedstaden

Koncerndirektør Jens Gordon Clausen
Møde i Forretningsudvalget 18. juni 2019
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Vi bygger for mere end 20 mia. kr. nye hospitaler

6
6

2020

kvalitetsfondsbyggerier
øvrige byggerier

2025
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Udfordringerne i Region Midtjylland

 Udgifter til dobbeltdrift
 Flytteudgifter
 Nødvendige tilpasninger

 Svært at rekruttere
personale til ny
sterilcentral i Aarhus
 Andet, fx instrumenter

 Effektiviseringskrav: 8%
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Vi lærer af de andre regioner
Erfaringsopsamling og besøg i Midtjylland og Syddanmark
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Overvejelser ift. Region Hovedstaden
I hovedstaden er der (først) en række større ”tilbygninger”,
dvs. mindre kompleksitet.
Udgifterne prioriteres inden for de aktuelle budgetter:
 Hospitalerne prioriterer midler til uddannelse, tilpasninger og dobbeltdrift,
 CIMT prioriterer en del ressourcer til indflytning af it, medico og netværk
 CEJ afsætter ressourcer til den tekniske ibrugtagning og drift af de nye
bygninger.

5

Møde i REGIONSRÅD d. 25-06-2019

Punkt nr. 14Region
- StatusHovedstaden
for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier
Bilag 4 - Side -6 af 8

Særlige bekymringspunkter ift. Region Hovedstaden?

Ibrugtagning af Nyt Hospital Nordsjælland
og Akuthuset på Bispebjerg Hospital

 Størrelse og kompleksitet til dels sammenlignelig med store
projekter i andre regioner.
 Ibrugtagning ligger dog flere år fremme. Vi når at høste flere
erfaringer fra øvrige regioner samt ibrugtagning af
Rigshospitalet, Herlev, Hvidovre og egne sterilcentraler
6
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Opmærksomhedspunkter

 Krav om varige effektiviseringsgevinster i
kvalitetsfondsbyggerierne på mellem 4 og 8%
 Opmærksomhed på ekstra faste udgifter pga. de
nye kvadratmeter (teknisk drift/rengøring m.v.)
 Budget 2020 – og økonomiaftalen
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Spørgsmål?
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Center for Økonomi
Enhed for Byggestyring

KVARTALSRAPPORT
KVALITETSFONDSBYGGERIERNE
1. januar 2019 – 31. marts 2019

NYT HOSPITAL BISPEBJERG

Enhed for Byggestyring Center for Økonomi
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1. Indledning
Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte kvalitetsfondsprojekter
udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til regionsrådene,
som også danner grundlag for Sundheds- og Ældreministeriets opfølgning.
Kvartalsrapporteringen skal således give et samlet overblik over udvikling i
økonomi, fremdrift, risici og resultater for det kvalitetsfondsstøttede byggeri.
På regionsrådsmødet d. 31. januar 2017 blev mødesag om
udbetalingsanmodning for Nyt Hospital Bispebjerg godkendt. Anmodningen
er efterfølgende fremsendt til Sundheds- og Ældreministeriet til behandling.
Sundheds- og Ældreministeriet har den 29. august 2017 meddelt regionen, at
Økonomi- og Indenrigsministeriets departement fremover varetager
behandlingen af sagen vedrørende udbetaling af midler til dette byggeri.
Sundhedsministeren vil fortsat være øverste ansvarlige for tilsynet med
byggeriet, men al sagsbehandling vil foregå i Økonomi- og
Indenrigsministeriets departement.
Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 19. december 2017 skriftligt
meddelt, at udbetalingsanmodningen er godkendt.
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2. Ledelseserklæring

Ledelsen i Region Hovedstaden fremsender hermed kvartalsrapportering pr.
31. marts 2019 for Region Hovedstadens igangværende
Kvalitetsfondsprojekter (Nyt Hospital Herlev, Det Nye Rigshospital, Nyt
Hospital Bispebjerg, Ny Retspsykiatri Sct. Hans, Nyt Hospital Hvidovre samt
Nyt Hospital Nordsjælland) der alle har modtaget godkendelse af
udbetalingsanmodning fra Sundheds- og Ældreministeriet.
Kvartalsrapporteringen er baseret på kvartalsrapporteringen for de enkelte
kvalitetsfondsprojekter som regionsrådet har behandlet på regionsrådsmødet
den 25. juni 2019.
Ledelsen kan efter bedste overbevisning erklære, at:
• det enkelte projekts kvartalsrapportering giver et retvisende billede af
økonomi, fremdrift og risiko vedrørende de igangværende
anlægsprojekter finansieret ved kvalitetsfondsmidler
• kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af regionens
deponeringsgrundlag vedrørende anlægsprojekterne med
kvalitetsfondsfinansiering - og de dertil knyttede deponeringer pr.
udgangen af kvartalet
• såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er
administreret i overensstemmelse med gældende administrative
regler
• såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er
administreret under iagttagelse af skyldige økonomiske hensyn
Kommentarer til eventuelle forbehold og supplerende oplysninger fra
revisionen vedr. projekterne fremgår af afsnit 3 i det enkelte projekts
kvartalsrapportering.

Hillerød, juni 2019
Sophie Hæstorp Andersen
Regionsrådsformand

Jens Gordon Clausen
Koncerndirektør
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3. Revisionserklæring
Den uafhængige revisors erklæring omfatter det økonomiske forbrug for det
kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Nyt Hospital Bispebjerg for
perioden 1. januar til 31. marts 2019. Endvidere omfatter revisors erklæring
deponeringsgrundlaget pr. 31.marts 2019 for samtlige af regionens
kvalitetsfondsfinansierede projekter.
Region Hovedstadens eksterne revision BDO har gennemgået kvartalsrapporten og har den 3. juni 2019 fremsendt udkast til revisorerklæring for
Nyt Hospital Bispebjerg, der såfremt kvartalsrapporten godkendes af
regionsrådet i sin nuværende form, vil blive fremsendt til Økonomi- og
Indenrigsministeriet.
Erklæringen er alene udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels
anlægsprojektets økonomiske forbrug og byggeriets fremdrift, herunder
forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil.
”Konklusion
Denne konklusion skal læses under hensyntagen til formålet med
kvartalsrapporteringen, som redegjort for i erklæringens indledende afsnit,
samt på grundlag af forståelsen af begrebet ”Projektets fremdrift
og risici”, som der er redegjort for i erklæringens indledende afsnit.
Det er vores opfattelse, at kvartalsrapporteringen for perioden 1. januar
2019 til 31. marts 2019 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i
overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet
bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at
kvartalsrapporteringens oplysninger om den økonomiske fremdrift, herunder
de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug
(budget) ikke er opgjort i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
Fremhævelse af forhold i regnskabet
Uden at tage forbehold, skal vi henlede opmærksomheden på
Kvartalsrapporten for Kvalitetsfondsbyggeri ”Nyt Hospital Bispebjerg”
afsnit 5.1, hvor der er oplistet en række økonomiske risici.
Uden at tage forbehold, skal vi henlede opmærksomheden på
kvartalsrapportens afsnit 5.1, hvor der fremgår følgende vedr. manglende
myndighedsbehandling: ”DTØ anbefaler fortsat, at projektet kapitaliserer
den manglende myndighedsgodkendelse særskilt i risikologgen, indtil der er
endelig vished for, at de bydende totalentreprenørers prissætning (og dermed
projektets økonomi) ikke påvirkes heraf”.
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Endvidere henledes opmærksomheden til afsnit 5.1, hvor det fremgår
følgende vurdering fra DTØ vedr. etablering af MARS (Midlertidig Akut- og
Røntgen Satellit): ”DTØ anbefaler fortsat, at projektet afklarer omfanget af
forventede ekstraomkostninger på MARS, herunder hvor stor en del der skal
afholdes af kvalitetsfondsmidler inklusiv den konkrete finansiering heraf”.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Regionen har i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne medtaget
budgettal som sammenligningstal i kvartalsrapporteringen. Budgettallene
har ikke været underlagt revision.
Revisionserklæringen fremgår i sin helhed af bilag til mødesagen.
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4. Overblik
Indledningsvis gives et kort overblik over status på de fire igangværende
delprojekter – Akuthus, MARS, Laboratorie og Logistikbygning samt ATESanlægget. Herefter gives en mere uddybende status på Nyt Hospital
Bispebjerg for 1. kvartal 2019.
Akuthus
Udbudsstrategien for Akuthuset er fastlagt til totalentreprise udbud med
forhandling. Delprojektet er sendt i udbud den 26. februar 2019.
Ved deadline for ansøgning om prækvalifikation den 2. april 2019, var der
indkommet to ansøgninger, der begge var konditionsmæssige. Den 16. april
2019 blev det offentliggjort, at to joint ventures med italienske entreprenører,
der er veletablerede på det danske marked og har bred erfaring med store og
komplekse byggeprojekter, er blevet prækvalificeret. Begge joint ventures
har danske rådgivere.
Tilbudsfasen er efter aftale med regionen forlænget, således at kontrakt med
totalentreprenør forventes indgået i starten af 2020 i stedet for ultimo 2019.
Byggeriet forventes fortsat påbegyndt i 2020. Ved at forlænge
tilbudsperioden sikrer Nyt Hospital Bispebjerg, at der afsættes tilstrækkeligt
med tid til de bydende, også efter at udbudsmaterialet bliver suppleret med
Kvinde-Barn Centret. Endvidere kompenseres der for en længere
sommerferieperiode med nedsat produktivitet, idet de bydende består af
kombinationer af danske og italienske firmaer med forskudte ferieperioder.
Regionsrådet har i september 2018 godkendt etablering af kvinde/barn
funktioner i nybyggeriet. Udbudsmateriale til kvindebarn centeret vil indgå
som tillæg i udbudsprocessen og forventes udsendt til de bydende medio maj
2019, hvorved eventuelle usikkerheder overfor en kommende
totalentreprenør for de nye funktioner vil være elimineret. Informationsmøder
med de bydende afholdes senere i maj, når tillæg er udsendt.
I byggeandragendet indgik 8 dispensationsansøgninger, men projektet er nu
blevet bearbejdet med henblik på at reducere antallet af dispensationer uden
at gå på kompromis med hospitalets funktionskrav. Projektorganisationen og
Københavns Kommune er i dialog herom, og der er aftalt genfremsendelse at
det samlede myndighedsandragende indholdende de ovennævnte
projektjusteringer. Eventuelle konsekvenser af myndighedsgodkendelsen
fremsendes som rettelsesblad til udbudsmaterialet, når godkendelsen er
modtaget.
Midlertidig Røntgen og Akut Satellit (MARS)
Københavns Kommune har givet godkendelse til, at Duetræet kan flyttes til
anden permanent placering på matriklen. Duetræet er nu blevet flyttet.
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Projektet har endvidere modtaget byggetilladelse til opførelse af den
midlertidige bygning MARS. MARS forventes færdigopført ultimo august
2019.
Laboratorie- og Logistikbygning
Bygningen er overdraget til driften pr. 1. november 2018 og
ibrugtagningsforløbet forløber planmæssigt.
Københavns Kommune fremsendte d. 2. oktober 2018 midlertidig
ibrugtagningstilladelse for bygningen. Endelig ibrugtagningstilladelse
forventes, når samlet landskabsplan for hele hospitalsmatriklen er godkendt
af Københavns Kommune. Det har ikke konsekvens for brugen af bygningen,
at der ikke foreligger en endelig ibrugtagningstilladelse.
Aquifer Thermal Energy Storage (ATES) Anlæg
Etablering af køle-nødstrømsanlæg, bestående af en teknikbygning,
nødstrømsgeneratorer samt køleanlæg, er færdigetableret i 1. kvartal 2019 og
overdraget til driften. Der udestår fortsat enkelte arbejder på projektet, og
disse færdiggøres i løbet af 2019.

Status for Nyt Hospital Bispebjerg pr. 1. kvartal 2019
Nyt Hospital Bispebjerg omfatter tre nybyggerier, et renoveringsprojekt samt
en række understøttende delprojekter, der skal sikre en samlet plan for
byggelogistik på Bispebjerg matriklen, herunder en fælles byggeplads samt
fælles koordinering af forsyningsinfrastruktur mv. Projekterne gennemføres
af en projektafdeling placeret på Bispebjerg Hospital.
I projektet er Akuthuset og renoveringer af en række eksisterende bygninger
100 % finansieret af kvalitetsfondsbudgettet. Den midlertidige Akut og
Røntgen Satellit (MARS) indgår i Akuthusprojektet, men en del af
finansieringen er regionale midler. Økonomi- og Indenrigsministeriet har i
forbindelse med udbetalingsanmodningen godkendt, at en del af de
midlertidige foranstaltninger i forbindelse med nybyggeriet kan finansieres af
regionale midler.
P-huset og Laboratorie- og logistikbygningen etableres i fællesskab med Ny
Psykiatri Bispebjerg. ATES-anlæggets entrepriseudgifter er primært
finansieret via leasing, mens en række projektudgifter, herunder rådgivning,
finansieres af kvalitetsfondsbudgettet.
Udbud Akuthuset
Akuthuset udbydes i en totalentreprise efter udbud med forhandling.
Udbuddet er udsendt den 26. februar 2019 med deadline for ansøgning om
prækvalifikation den 2. april 2019.
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Ved deadline for ansøgning om prækvalifikation den 2. april 2019, var der
indkommet to ansøgninger, der begge var konditionsmæssige. Den 16. april
2019 blev det offentliggjort, at to joint ventures med italienske entreprenører,
der er veletablerede på det danske marked og har bred erfaring med store og
komplekse byggeprojekter, er blevet prækvalificeret. Begge joint ventures
har danske rådgivere.
Tilbudsfasen er efter aftale med regionen forlænget, således at kontrakt med
totalentreprenør forventes indgået i starten af 2020, i stedet for ultimo 2019.
Byggeriet forventes fortsat påbegyndt i 2020. Ved at forlænge
tilbudsperioden sikrer Nyt Hospital Bispebjerg, at der afsættes tilstrækkeligt
med tid til de bydende, også efter at udbudsmaterialet bliver suppleret med
Kvinde-Barn Centret. Endvidere kompenseres der for en længere
sommerferieperiode med nedsat produktivitet, idet de bydende består af
kombinationer af danske og italienske firmaer med forskudte ferieperioder.
Myndighedsbehandling
Myndighedsbehandlingen pågår. Der er truffet beslutning om at udsende
udbudsmaterialet februar 2019 uden et godkendt myndighedsprojekt. Det
forventes, at byggetilladelsen er modtaget i god tid inden kontraktindgåelse.
Eventuelle rettelsesblade i den forbindelse kan indgå i udbudsprocessen og
kontraktforhandlinger, og således blive en del af kontraktgrundlaget.
I det oprindelige byggeandragende indgik 8 dispensationsansøgninger, men
projektet er nu blevet bearbejdet med henblik på at reducere antallet uden at
gå på kompromis med hospitalets funktionskrav. Projektorganisationen og
Københavns Kommune er i dialog herom, og der er aftalt genfremsendelse at
det samlede myndighedsandragende indholdende de ovennævnte
projektjusteringer. Risikoen ved en manglende adgang til de tilbageværende
dispensationer vurderes at være, at der kan komme lidt færre sengepladser,
og/eller at ønsker ift. nemme adgangsveje kan blive udfordret. Projektets
totaløkonomi vurderes ikke at blive udfordret ved delvis eller hel afvisning af
dispensationerne. Forretningsudvalget blev 13. marts 2018 orienteret om
dispensationsansøgningerne samt risici forbundet med eventuelle afslag.
Fødeområde på Bispebjerg Hospital
Regionsrådet godkendte d. 28. september 2018 etablering af den nødvendige
fødekapacitet med tilhørende funktioner i nybyggeriet ved Bispebjerg.
Kvinde-barn centeret placeres i det fremtidige Akuthus.
Funktionsbeskrivelser vedrørende fødeafsnittet og tilknyttede funktioner vil
blive vedlagt udbudsmaterialet som supplement til den oprettede
projektmodel. Materialet forventes udsendt til de bydende medio maj 2019.
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Der er således truffet beslutning om en reduktion af sengekapaciteten på 29
senge, pga. fødeafsnittet, det vil sige en reduktion fra de planlagte 593 nye
en-sengsstuer til 564 en-sengsstuer i nybyggeriet. Dertil vil 3 sengeafsnit,
svarende til 87 senge, blive disponeret til kvinde barn funktioner, hhv. et
barselsafsnit, et børneafsnit og et neonatalafsnit.
I forbindelse med den videre projektering af kvinde/barn centeret, er der på
disse 3 afsnit samlet indtegnet 65 senge, hvilket reducerer sengeantallet i
Akuthuset med 22 senge. Denne reduktion skyldes, at der skal etableres en
række nødvendige tilknyttede rum ved et børneafsnit, neonatalafsnit og
barselsafsnit. Der inddrages endvidere 10 ensengs-stuer i akutmodtagelsen til
etablering af en akutmodtagelse til børn, der kommer til at rumme 3 ensengsstuer samt diverse øvrige funktioner til en velfungerende børnemodtagelse.
Samlet er antallet af senge i akuthuset derfor nu reduceret til 535 senge – en
reduktion på i alt 58 senge fra de planlagte oprindelige 593 senge.
De eksisterende senge til dermatologi og palliation, der er beliggende i
hospitalets fredede pavilloner, er siden sidste opgørelse reduceret fra 42 til 37
senge.
Hospitalets fremtidige samlede sengekapacitet udgør således nu 572 senge,
hvoraf de 68 er dedikeret til kvinde/barn centeret, hvilket giver en rest på 504
”almindelige” senge.
I denne sammenhæng bemærkes, at den samlede kapacitet på Frederiksberg
og Bispebjerg Hospital i dag – uden kvinde/barn funktioner – udgør 520
senge. Udover de 504 ”almindelige” senge etableres der også 27
obsevationspladser i akutmodtagelsen, som vil være meget velegnede til at
håndtere mange af de kortere indlæggelser under 24 timer, som hospitalet i
dag håndterer i de 520 senge. Disse observationspladser er ikke ensengs-stuer
med eget badeværelse og kan derfor ikke tælle med i sengeopgørelserne for
kvalitetsfondsbyggerierne.
Efter disponering af senge til kvinde/barn funktioner udgør Bispebjerg
Hospital, når nybyggeriet står færdigt – således 11 senge mere end den
planlagte sengekapacitet ultimo 2019, hvis observationspladserne i
akutmodtagelsen tælles med. Hospitalsledelsen vurderer, at hospitalets
opgaver også fremover kan løses med den forventede sengekapacitet.
Akuthuset er planlagt som et fleksibelt byggeri med standardrum. Da
beslutningen om etableringen af Kvinde-barn funktionerne er truffet, inden
der er indgået kontrakt med totalentreprenøren, er det vurderet muligt at
indeholde de nye funktioner indenfor Akuthusbudgettet. De nye funktioner
kræver et vist omfang af medicoudstyr, hvorfor det i den samlede prioritering
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af IT og medicoudstyr til Akuthuset vil blive overvejet, om der er behov for
en højere andel af genanvendelse.
Midlertidig Akut og Røntgen Satellit
Til sikring af at matriklen kan fungere i hele byggeperioden, er der ved at
blive etableret en Midlertidig Akut- og Røntgen Satellit (MARS). Denne
medvirker til at sikre billeddiagnostik i tilknytning til akutmodtagelsen, samt
bedre adgangsforhold til akutmodtagelsen for brugerne i
Akuthusbyggeperioden. Større medicoudstyr, der indkøbes til MARS, skal
efterfølgende flyttes med til Akuthuset.
Københavns Kommune har godkendt, at Duetræet kan flyttes til anden
permanent placering på matriklen. Duetræet er nu blevet flyttet. Projektet har
endvidere modtaget byggetilladelse for den midlertidige opførelse af MARS.
MARS forventes færdigopført ultimo august 2019.
Projektet er ikke på ”kritisk vej” i forhold til Akuthusprojektet.
Renovering af fredet bygning 6
Regionsrådet godkendte i september 2018 bevilling til renovering af bygning
6, således at denne kan ibrugtages til nye funktioner efter udflytning af
funktioner til Laboratorie- og logistikbygningen. Det er besluttet at samle de
ortopædkirurgiske funktioner i bygning 6, med ambulatorier på 1. sal samt
afdelingens kontorer på 2. sal. Disse funktioner ligger i dag spredt på
Bispebjerg Hospital. Den resterende del af bygning 6 vil mest sandsynligt
blive anvendt til permanent placering af gastromedicinske ambulatorier samt
den samlede gastroenterologiske forskningsenhed.
Renovering af bygning 6, 2. sal er afsluttet og indflytning har fundet sted i
december 2018. Renovering af 1. sal forventes afsluttet, så lokalerne kan
ibrugtages ca. 1. maj. 2019. Når stueetagen er fraflyttet ultimo 2019,
gennemføres den sidste del af renoveringsprojektet i bygning 6.

Akuthuset – 100 % kvalitetsfondsfinansieret, ca. 77.300 m2
Akuthuset på ca. 77.300 m2 omfatter nybyggeri af en fælles akutmodtagelse
(AKM) indeholdende alle nødvendige funktioner samt etableringen af 535
en-sengs stuer fordelt med i alt 500 en-sengsstuer, 17 en-sengs intensivstuer,
samt 18 en-sengsstuer med eget toilet og med mulighed for bad til
indlæggelser på op til 24 timers varighed placeret i akutmodtagelsen. Hertil
er i akutmodtagelsen 12 senge fordelt i 3-mandsstuer samt 15
observationspladser i form af stole, lejer og senge til ophold af 0-12 timers
varighed.
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Endvidere etableres 108 ambulatorierum (behandlingsrum, undersøgelsesrum, patientmøderum), 8 større multifunktionsarealer samt kontorfunktioner.
Beslutning om etableringen af et kvindebarn center medfører, at antal senge i
projektet nedbringes fra de oprindeligt 593 senge til 535 senge, svarende til
disponering af et sengeafsnit med 29 senge til etablering af fødeafsnit, samt
disponering af et sengeafsnit med 29 senge til etablering af et neonatal afsnit
med 15 senge. Dertil inddrages i alt 8 senge fordelt på 2 sengeafsnit til øvrige
nødvendige tilknyttede rum ved et børneafsnit og et barselsafsnit. Der
inddrages endvidere 7 en-sengsstuer i akutmodtagelsen til etablering af en
akutmodtaglse til børn. I alt nedbringes sengeantallet med 58 senge.
I Akuthusprojektet indgår endvidere parkeringsfaciliteter i konstruktion samt
landskabsarbejder. Nybyggeriet forbindes med tunneller til den eksisterende
bygningsmasse, der udgør Bispebjerg Hospital.
Dispositionsforslag blev godkendt af regionsrådet i december 2016, og
projektforslagblev godkendt af regionrådet på mødet d. 24. oktober 2017.
Totalentreprisen for akuthusprojektet planlægges gennemført etapevis, således
at den nordlige del af bygningskomplekset afleveres og ibrugtages før
nedrivning af den eksisterende bygning 7. Jordentreprisen (byggegruben) for
Nordblokken er afsluttet.
Bygherrerådgiver er Drees & Sommer A/S, og totalrådgiver er et konsortium
bestående af ARUP og EYP.

Somatisk renovering og ombygning – 100 % kvalitetsfondsfinansieret
I ansøgning til ekspertpanelet omfattede renoveringsopgaven infrastrukturarbejder samt etablering af ambulatorier i de fredede pavillonbygninger samt
øvrige mindre renoveringsarbejder. Projektet har afsluttet de planlagte
mindre renoveringsarbejder. Projekt vedrørende udvidelse og ombygning af
den fælles personalekantine i Lersø komplekset er afsluttet i efteråret 2017.
Ved godkendelse af dispositionsforslaget for Akuthuset blev det besluttet, at
ambulatoriearealer etableres i nybyggeriet i stedet for ved ombygning af de
fredede pavilloner. Herved blev omfanget af renoveringsarbejder i de fredede
pavillonbygninger stærkt reduceret og vil primært omfatte indvendig
renovering, hvor der sker funktionsændringer.
Budget til ombygning og renovering udgør herefter i alt ca. 32 mio. kr. (09)
plus delprojektets andel af fællesomkostningerne.
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De fredede bygninger tænkes fortsat primært anvendt til administration,
forskning og for en mindre del ambulatorier. Endvidere bibeholdes de
palliative funktioner i bygning 2.
Hospitalsdirektionen har udarbejdet en rokadeplan for anvendelsen af den
samlede bygningsmasse til somatisk drift, hvilket også omfatter de fredede
bygninger. Rokadeplanen blev forelagt for regionsrådet i september 2018. I
den forbindelse er renoveringsbudgettet blevet revurderet, og det er fortsat
forventningen, at alle forventede renoveringsarbejder i de fredede bygninger
kan udføres for det resterende budget til renovering.

Laboratorie – og logistikbygning – 74 % kvalitetsfondsfinansiering, 7.220 m2 (samlet bygning 9.757 m2)
Sammen med Ny Psykiatri Bispebjerg etableres en fælles Laboratorie -og
logistikbygning. Bygningen rummer fælles hovedlager og logistik, samt
laboratoriefunktioner til forskningsformål. Projektets projektering blev
forlænget, idet genudbud efter første licitation blev nødvendig.
Entreprisearbejderne blev igangsat i sensommeren 2016 efter gennemførelse
af udbud. Entreprenør på projektet er Per Aarsleff A/S. Bygningsarbejder
omfattende råhus-, facade- og apteringsarbejder er sket under et ”byggetelt”,
der har overdækket nybyggeriet, indtil bygningen var lukket og tæt.
Som en del af projektet er der etableret en tunnel fra Laboratorie- og
logistikbygningen til den eksisterende tunnel- og bygningsmasse mod syd
samt etableret en sprinklertank.
Laboratorie- og logistikbygningen er afleveret til bygherre 12. juli 2018. Der
var indgået aftale om, at nogle enkelte udskudte arbejder, herunder
færdiggørelse af varegård og andre udvendige arbejder, kunne færdiggøres
efter aflevering. Disse arbejder er afleveret til bygherre ultimo september
2018.
De første funktioner påbegyndte indflytning den 15. august 2018.
Ibrugtagning foregår i henhold til planen og forventes tilendebragt ultimo
2019, når KBA’s produktionsanlæg er godkendt og idriftsat.
Driften af bygningen er overdraget til regionens Center for Ejendomme den
1. november 2018.
Københavns Kommune fremsendte d. 2. oktober 2018 midlertidig
ibrugtagningstilladelse for bygningen. Endelig ibrugtagningstilladelse
forventes, når samlet landskabsplan for hele hospitalsmatriklen er godkendt
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af Københavns Kommune. Det har ikke konsekvens for brugen af bygningen,
at der ikke foreligger en endelig ibrugtagningstilladelse.

P-hus – 36 % kvalitetsfondsfinansieret (ibrugtaget)
P-hus projektet omfatter et fælles P-hus på matriklens nordvestlige hjørne
indeholdende 600 pladser, som blev udført af 5E Byg i totalentreprise med
ibrugtagning i november 2015 samt en overfladeparkering med 100 pladser
beliggende på matriklens sydvestlige hjørne, der blev ibrugtaget ultimo 2014.
Regionen her efterfølgende, efter udbudsforretning, frasolgt en byggeret på et
areal svarende til ca. 40 p-pladser i parkeringshusets nederste etage til Dansk
Supermarked A/S (nu Salling Group). På arealet forventes en Nettobutik
åbnet i 4. kvartal 2019. Det frasolgte parkeringsareal reetableres andetsteds
på Bispebjergmatriklen.
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5. Rapportering
I Region Hovedstadens Kvalitetsfondsprojekter arbejdes der med
risikostyring i henhold til Region Hovedstadens styringsparadigme og
tilhørende risikomanual. De projektspecifikke udmøntninger af de regionale
retningslinjer er beskrevet i de projektspecifikke projekthåndbøger.
Der arbejdes i Nyt Hospital Bispebjerg målrettet og fokuseret med
risikostyring for kvalitetsfondsprojektet. Der er en god risikokultur, samt
velfungerende processer for både risikoidentifikation, risikobearbejdelse og
forebyggende handlinger.
Administrationen har tidligere vurderet, at kapitaliseringen i risikologgen var
lav. Projektorganisationen har derfor i 4. kvartal 2018 arbejdet med
kapitaliseringen af risici, og yderligere konkretisering af specifikke risici er
foretaget i 1. kvartal 2019. Det er administrationens vurdering, at der er
overenstemmelse mellem det oplevede risikobillede af projektet og
kapitaliseringen af dets risici.
Det er Administrationens vurdering, at projektet arbejder systematisk med
projektets risici i henhold til gældende risikostyringsmanual således, at
projektet realiseres inden for den fastsatte økonomiske ramme, til den
ønskede kvalitet samt uden væsentlige forsinkelser. Samtlige
kvalitetsfondsfinansierede projekter i Region Hovedstaden fører Risikolog i
systemet Exonaut Risk.
Den uafhængige risikovurdering har i tidligere kvartalsrapporter anbefalet en
overordnet gennemgang af systemanvendelsen i forbindelse med sin
risikovurdering til kvartalsrapporteringen. Administrationen ved Enhed for
Byggestyring har nu foretaget den planlagte opgradering af systemet og
herefter foretaget den aftalte revurdering.
Endvidere anbefaler DTØ at administrationen på porteføljeniveau fastsætter
krav for form og indhold af rapporteringen fra delniveau 2 til delniveau 1,
således at risikostyring på niveau 2 sker på et ensartet grundlag på tværs af
kvalitetsfondsprojekterne. Administrationen er enig i behovet for en
ensretning, og har indarbejdet retningslinjer for rapporteringen på delniveau
2 i forbindelse med opdateringen af den regionale risikostyringsmanual.
Administrationen kan oplyse, at der løbende foretages vurderinger af
kvaliteten af rapportering på kvalitetsfondsbyggerierne.
Der er foretaget en af byggeorganisation ekstern vurdering af
risikorapporteringen for projektet, se bilag til mødesag.
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5.1 Risikorapport – kvartalsrapportering for 1. kvartal 2019 for
Nyt Hospital Bispebjerg
Region Hovedstadens vurdering af projektets samlede risikoprofil
Region Hovedstaden har foretaget en samlet vurdering af projektets
risikoprofil. Vurderingen omfatter risici for, at projektet ikke realiseres inden
for den fastlagte ramme, med den forventede kvalitet til den aftalte tid.
Vurderingen skal ses i sammenhæng med det tredje øjes (DTØ) vurdering af
projektets risikoprofil, der konkluderer:
DTØ har modtaget og gennemlæst det åbne samt det fortrolige bilag vedr. 1.
kvartalsrapportering 2019 for Nyt Hospital Bispebjerg. Baseret på vore
arbejder, er det vores vurdering at rapporteringen afspejler projektets status
samt forhold vedrørende projektets risiko- og reservebillede korrekt.
Det vurderes samlet set, at der med de samlede likvide reserver er sikret en
tilstrækkelig robusthed ift., at håndtere de aktuelle økonomiske risici for
kvalitetsfondsprojektet ved udgangen af 1. kvartal 2019 i hen-hold til
projektets risikovurdering og risikolog.
Siden sidste DTØ kvartalsrapportering er projektets samlede og
kapitaliserede risikobillede blevet reduceret med i alt 16,4 mio. kr. Dette
skyldes blandt andet at fire risici er fjernet, hvoraf den største beløbsmæssigt
er akuthusrisiko id 16 omhandlende risiko for at bygning 7 ikke kan holdes i
fuld drift i byggeperioden. Yder-mere er kapitaliseringen af akuthusrisiko id
30 (Funktioner i det færdige byggeri passer ikke til det endelige
optageområde) reduceret væsentligt. Slutteligt er den tidligere risiko id 38
(Iboende risici) lydende på et stort millionbeløb, blevet fordelt ud på fire
særskilte risici (risiko id 39-42) + en prissætning af risiko id 24
(Ekstraregninger pga. uklarheder i udbudsmaterialet). Det samlede beløb
afsat til risiko id 24 + 39-42 er dog mindre end den samlede kapitalisering af
den nu lukkede risiko id 38 (Iboende risici).
Trods den reducerede risikosum vurderes projektets samlede reserveniveau
fortsat at være på et fornuftigt niveau i forhold til risikobilledet. DTØ
bemærker dog, at Akuthusbyggeriet fortsat er i de indledende faser, hvorfor
man endnu afventer de erfaringsmæssigt mere risikofyldte faser i et byggeri
(eks. kontrahering, udførelse og aflevering). Således afventer projektet pt. at
modtage tilbud fra de prækvalificerede bydere på totalentreprisen, herunder
igangsætte kontrahering.
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I forhold til tid bemærkes at projektet har forlænget tilbudsperioden, således
der nu forventes at indgås aftale med den valgte totalentreprenør primo
februar 2020.
Lab/Log bygningen er overtaget fra leverandøren og ibrugtagningen har
fundet sted. Jf. månedsrapport for marts 2019 udestår der alene udbedring af
fejl på en enkelt solafskærmning på bygningen og der er gjort tilbagehold i
entreprisehonoraret indtil denne sidste mangel er udbedret. Det bemærkes at
endelig ibrug-tagningstilladelse for Lab/Log bygningen udestår og at
projektet, jf. månedsrapport marts 2019, er i dialog med kommunen herom,
primært i forhold til den påkrævede dokumentation.
I vores granskning af delprojekterne ud fra de materialer og oplysninger, vi
har haft til rådighed, anbefaler vi følgende:
-

-

-

-

-

-

-

DTØ anbefaler fortsat at projektet kapitaliserer den manglende
myndighedsgodkendelse særskilt i risikologgen indtil der er endelig
vished for at de bydende totalentreprenørers prissætning (og dermed
projektets økonomi) ikke påvirkes heraf.
DTØ anbefaler fortsat at projektet afklarer omfanget af forventede
ekstraomkostninger på MARS, herunder hvor stor en del der skal
afholdes af kvalitetsfondsmidler inklusiv den konkrete finansiering
heraf.
DTØ anbefaler at projektet snarest får igangsat miljø- og
jordbundsundersøgelser på den resterende del af Akuthusbyggefeltet,
således at de eventuelle udfordringer og økonomiske konsekvenser
heraf kan afklares.
DTØ anbefaler at projektet foretager en erfaringsbaseret vurdering
af særlige risici forbundet med et samarbejde med en udenlandsk
totalentreprenør. De særlige risici som samarbejdet med et udenlandsk entreprenørkonsortium erfaringsmæssigt vurderes at kunne
medføre bør inddrages og kapita-liseres i projektets risikolog. I takt
med byggeriets udførsel kan risikoen herefter løbende revurderes og
evt. nedskaleres såfremt projektet ved selvsyn konstaterer, at
samarbejdet i praksis forløber som forventet.
DTØ anbefaler at projektet i kvartalsrapporten på risici med en
væsentlig kapitaliseret værdi (eks. to cifret millionbeløb) kort
redegør for grundlaget for den foretagne kapitalisering.
DTØ anbefaler at projektets afhængighed til den valgte
totalentreprenør indarbejdes som en særskilt risiko i risikologgen –
herunder at denne kapitaliseres eksempelvis i forhold til
totalentreprenørs kon-kurs.
Med udgangspunkt i lukningen af akuthusrisiko id. 16 anbefaler
DTØ, at risici ikke fjernes fra risiko-loggen før end projektet ved
selvsyn har konstateret og fået vished for, at risikoen er tilstrækkelig
elimineret. Projektets begrundelse for lukning af akuthusrisiko id. 16
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er, at risikoen for at driften opretholdes i bygning 7, jf. projektet, er
overgået til totalentreprenøren, da kravene om opretholdelse af
driften i bygningen under udførelse er indarbejdet i
udbudsmaterialet, hvorfor projektet ikke længere selv anser risikoen
for værende deres og derfor har lukket den i risikoregistret.
Derudover har DTØ en række opmærksomhedspunkter;
- Hvorvidt den forlængede tilbudsfase risikerer at komprimere/presse
visse af de kommende faser i byggeriet.
- Hvorvidt den forventede finansiering af meromkostningerne via øget
genanvendelse kan gennemføres uden det påvirker kravet om et fuldt
funktionsdygtigt hospital.
- Hvorvidt definitionen af, hvornår en funktionsændring på akuthuset
er så stor, at den skal finansieres uden for kvalitetsfondsprojektet, er
klart og præcist formuleret. I denne definition må ligeledes indgå en
vurdering af hvorvidt funktionsændringen er nødvendig for at kunne
imødekomme kravet om et fuldt funktionsdygtigt hospital.
- Hvorvidt change request vedr. reduktion af ambulatorie-/sengeafsnit,
kombineret med den allerede foretagne reduktion af sengekapaciten
grundet kvinde-/barn centeret, er realiserbar i forhold til om en
sådan reduktion af kapaciteten kan gennemføres inden for rammerne
af det endelige tilsagn, her-under kravet om etablering af et fuldt
funktionsdygtigt hospital.
- Hvorvidt bygherres projektorganisation i tilstrækkelig grad
efterlever de, jf. projektet, etablerede planer, procedurer og
systemer, der minimerer risikoen for og konsekvensen af at
nøglemedarbejdere forlader projektet i utide, med risiko for at
værdifuld historik og viden forsvinder.
- Hvorvidt projektet løbende får specificeret og planlagt de
afhængigheder der er mellem bygherrele-verancer og byggeriets
udførelse. Herunder at der sker en struktureret og koordineret
justering i de afhængige aktiviteter i tilfælde af tidmæssige
ændringer i enten byggeriet eller bygherreleverancer.
Administrationen har påset, at projektet afholder risikoworkshops i henhold
til projektets styringsmanual. Ved deltagelse i workshops er det konstateret,
at der arbejdes systematisk med vurdering af identificerede risici samt
identificering af nye risici, der kan påvirke projektet fremadrettet under
hensyntagen til projektets stade samt udefrakommende faktorer, der kan
påvirke projektets økonomi, kvalitet og fremdrift.
Projektet har i sit risikoarbejde fokus på de identificerede risicis påvirkning
på projektets fremdrift, således at der iagttages nødvendige tiltag, der
begrænser risiko for fordyrende stilstand i projektering og senere udførsel.
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Det er Administrationens vurdering, at projektet arbejder systematisk med
projektets specifikke risici i henhold til gældende risikostyringsmanual.
Risikorapportering
Projektet afholder kvartalsvise risikoworkshops på de store delprojekter. Der
er truffet beslutning om at ophøre med risikoworkshops på tværgående
niveau med Ny Psykiatri Bispebjerg, idet der efter afleveringen af
Laboratorie- og logistikbygningen alene er Akuthusbyggeriet og Fælles
Byggeplads tilbage som større aktive delprojekter – heraf vedrører alene
Akuthuset byggeaktivitet. Relevante risici fra det tværgående niveau blev pr.
30. juni 2018 indarbejdet i risikologgen for Akuthuset.
Der afholdes ikke risikoworkshops for Laboratorie- og logistikbygningen
efter 3. kvartal 2018, da der efter afleveringsforretning primært udestår
afhjælpning af de sidste fejl og mangler samt installering af medicoudstyr.
Risikostyringen er derfor varetaget administrativt fra 4. kvartal 2018.
Risikoworkshops for Akuthuset er kalendersat for 2019.
Nedenfor er risikorapporteringen for 1. kvartal 2019. Rapporteringen er
udarbejdet af projektorganisationen på baggrund af dialog med
bygherrerådgivere.
Risikostyringen for Nyt Hospital Bispebjergs og Ny Psykiatri Bispebjergs
fællesprojekter, Laboratorie-og logistikbygningen og Fælles Byggeplads,
varetages uden hensyn til finansieringen af de enkelte delprojekter.
I nedenforstående tabel er der for disse fælles delprojekter foretaget en
forholdmæssig fordeling af delprojekternes kvantificerede risici med
udgangspunkt i de beskrevne fordelingsnøgler mellem Nyt Hospital
Bispebjerg og Ny Psykiatri Bispebjerg.
Nedenstående risikorapportering for Nyt Hospital Bispebjerg for 1. kvartal
2019 omfatter på baggrund af ovenstående kriterier således alene risici på de
enkelte delprojekter, hvor der er hel eller delvis finansiering fra
kvalitetsfondsprojektet. Risici relateret til hospitalsdriften samt
effektiviseringskrav, og risici der er overdraget til en kommende
totalentreprenør, indgår ikke i risikorapporteringen.
Projektets væsentligste (røde og gule) risici fremgår af nedenstående
oversigt. Tallene under omkostning, kvalitet og tid er såkaldte risikopoint
(RP), der er genereret af risikostyringsværktøjet Exonaut:

19

Møde i REGIONSRÅD d. 25-06-2019

Kvartalsrapport – Nyt Hospital Bispebjerg 1. kvartal 2019

Punkt nr. 15 - 1. Kvartalsrapport 2019 Nyt Hospital Bispebjerg
Bilag 1 - Side -20 af 39

Projekt

Id

Akuthus

32

Hændelse
P&L Regulerings satsen
udvikler sig markant
anderledes end

Dato
09-05-13

Omkost

Kvalitet

Tid

20

20

5

16

12

8

12

12

16

12

9

12

9

9

12

6

8

8

12

6

3

12

3

6

9

3

6

6

4

6

-ning

01-07-24

Byggeomkostningsindeks
Risikoen vedrører
fremtidig forskel i indeks
Oprindelig fælles risk nr. 9
22
Akuthus

Sene beslutninger om

01-02-16

bygherreydelser på fx it,

-

medico kan medføre øget

30-06-23

risiko for ekstraarbejder
fra entreprenøren
25
Akuthus

Manglende overholdelse af
milestones i tidsplanen

39

24-10-17
-

(tidsrisiko)

01-07-24

Markedsrisiko

29-03-19

Akuthus

06-12-19
26

Akuthus

Dele af projektet fordyres
fordi nyeste viden omkring
standarder ændres eller

12-12-17
30-06-23

ikke forefindes
4

Omprojekteringsrisiko

Akuthus

06-01-17
06-08-19

24
Akuthus

Ekstraregninger pga.
uklarheder i

41
Akuthus

01-01-20
-

udbudsmaterialet

01-07-24

Behov for

29-03-19

bygningsmæssige
ændringer sent i processen

31-10-24

(efter kontraktindgåelse
og/eller efter bygning er
opført)
40
Akuthus

Ændringer forårsaget af
myndighedskrav, f.eks. i
byggetilladelsen og

29-03-19
31-10-24

ibrugtagningstilladelse
8
Akuthus

Klinikkens

07-10-13

forventninger/krav til

-

funktionalitet kan ikke

30-06-23
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efterkommes inden for
budgettet.
29
Akuthus

At Københavns Kommune

27-06-18

ikke godkender

-

dispensationer i

30-11-19

6

6

1

1

byggeandragendet
30
Akuthus

Funktioner i det færdige
byggeri passer ikke til det
endelige optageområde

01-10-13

4

30-06-23

Oprindelig fælles risk nr. 1
42
Akuthus
31
Akuthus

Miljørisiko - Risiko for

29-03-19

forurenet jord på det

-

resterende byggefelt

31-12-20

Tab af nøglepersoner

12-06-13

forsinker projektet

9

3

3

3

1

1

01-07-24

Oprindelig fælles risk nr. 5

Akuthus - risiko 32 - PL satsen udvikler sig anderledes end BOI satsen
(tidligere fælles risiko 9)
Der er inden for den regionale reserve disponeret midler til imødegåelse af
risikoen for, at udviklingen i det regionale anlægs P/L (pris og lønindeks) og
BOI (Byggeomkostningsindekset) er forskellig. Der er afsat særskilt reserve
til imødegåelse af denne forskel.
Projektet er opmærksom på, at udbud i totalentreprise medfører, at der sker
kontrahering for hele delprojektet på en gang, således at forskel imellem
reguleringsindeks får effekt på økonomien fra det tidspunkt, hvor
totalentreprenøren har ret til at prisregulere kontrakten.
Akuthus - risiko 22 – Sene beslutninger om bygherreydelser på ex. IMT
kan medføre ekstraarbejder fra entreprenøren
Projektet sikrer, at der indsamles information om behov for IT og medico i de
enkelte rum. Det aftales med CIMT, hvilke ydelser der skal indgå som
bygherreydelser og hvilke, der kan indgå som entrepriseydelser (dog med
kravspecifikation fra CIMT).
Der er fokus på at sikre klar ansvarsfordeling mellem projektet, CIMT og
entreprenørerne.
Der er fokus på identificering og rettidig koordinering af øvrige
bygherreydelser i projekterne såsom eksempelvis CTS mv.
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Læring fra tilsvarende processer på Laboratorie- og logistikbyggeriet,
anvendes ved tilrettelæggelse af Akuthusprocessen, og der afsættes et vist
budget til forventede tillægsarbejder .
Akuthus – risiko 25 – Manglende overholdelse af milestones i tidsplanen
Milestones i tidsplanen kan blive udfordret af sene bygherrebeslutninger,
træg myndighedsbehandling, rådgiverforhold etc., hvilket kan resultere i
forsinket kontrahering, forsinket udførsel og forsinket ibrugtagning.
For at imødegå denne risiko fokuseres der på byggetakten, hvilket bl.a.giver
fleksibilitet i tidsplanen i forhold til myndighedsbehandling etc.
Med udgangspunkt i den igangværende dialog med Københavns Kommune
om byggeandragendet, herunder dispensationerne, er det projektets
vurdering, at myndighedsgodkendelse vil foreligge inden kontraktindgåelse.
Såfremt dette mod forventning ikke er tilfældet, vil projektet i forbindelse
med kontraktindgåelsen evaluere risikobilledet. Evalueringen vil tage
udgangspunkt i de elementer, der måtte være udestående ift. endelig
godkendelse af byggeandragendet.
Som følge af den ændrede udbudsstrategi, hvor der udbydes i totalentreprise,
er aftaleforholdet med totalrådgiverkonsortiet (TR) blevet ændret, således at
TR alene skal forestå udarbejdelse af projektmateriale til udbud (afleveret til
bygherre i november 2018) samt bistå under udbudsforløbet.
Akuthus - risiko 39 – Markedsrisiko (ny risiko)
Risikoen er opstået i forbindelse med udsendelse af udbudsmaterialet og
omhandler bl.a. risikoen for overophedning i markedet. Udbud er baseret på
targetpris og forhandling, og udbudsmaterialet er gjort attraktivt for
udenlandske bydende.
Bygherre har også arbejdet med at minimere risici bl.a. ved at etablere
byggegrube til Nordblokken samt forberede decommissioning for bygning 7,
der er beliggende på byggefeltet.
Akuthus - risiko 26 - Dele af projektet fordyres fordi nyeste viden
omkring standarder ændres eller ikke forefindes
Projektet har fokus på fortsat dialog med Center for Ejendomme og CIMT i
forhold til bygningsrelaterede standarder. Der arbejdes med en styret
dialogproces med interne interessenter, således at ændringer/ønsker
registreres så tidligt som muligt. Dette sker bl.a. med anvendelse af Change
Management system.
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Projektorganisationen har et tilstrækkeligt antal medarbejdere, der har særligt
kendskab til tekniske installationer, således at der til stadighed er fokus på
nyeste viden på området, og dermed er mulighed for at præge regionens valg
af nye standarder samt sikre rettidig beslutning herom.
I forhold til ændrede kliniske standarder, arbejdes der på at sikre høj grad af
fleksibilitet og robusthed således, at der lettest muligt kan ske justering af
bygningsfysikken efter ibrugtagning.
Akuthus - risiko 4 – Omprojekteringsrisiko (omdøbt fra ”Markedsrisiko”
– denne risiko er nu dækket af Akuthus risiko 39)
Såfremt de indkomne bud fra totalentreprenørerne er for høje, og det ikke
umiddelbart er muligt at gennemføre forhandlinger, så projektet på
tilfredsstillende vis kan realiseres inden for budgettet, vil det blive
nødvendigt med et vist omfang af omprojektering, således at der kan
kontraheres.
Akuthus - risiko 24 - Ekstraregninger pga. uklarheder i
udbudsmaterialet
Der er en risiko for, at bygherre får ekstraregninger i udførselsfasen pga.
uklarheder i udbudsmaterialet. Udbudsmaterialet er detaljeret, men det er
også et stort og komplekst byggeri. Baseret på erfaringer, må det forventes, at
der er bygningsmæssige forhold (projektfejl/-mangler), der først bliver
synlige, når der er kontraheret med totalentreprenør.
Akuthus – risiko 41 – Behov for bygningsmæssige ændringer sent i
processen (ny risiko)
Der er risiko for, at der skal foretages bygningsmæssige ændringer sent i
processen, dvs. efter kontraktindgåelse og/eller efter at bygning er opført.
Risikoen er primært knyttet til endeligt valg af medicoteknisk udstyr og andre
tekniske løsninger.
Tidsplanen er koordineret ift. bygherreleverancer, så planlægning af indkøb,
installation mv. sker tidligt i byggeprocessen. Dette giver god synlighed
blandt interessenterne, herunder håndteringsmuligheder i forhold til at kunne
minimere afledte omkostninger.
Akuthus – risiko 40 – Ændringer forårsaget af myndighedskrav (ny
risiko)
Risikoen omhandler projektændringer forårsaget af myndighedskrav, f.eks.
tillægspunkter i byggetilladelsen og/eller myndighedskrav i forbindelse med
ibrugtagningstilladelse.
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Akuthus – risiko 8 – Klinikkens forventninger til funktionalitet kan ikke
indfries inden for budget
I brugerprocesserne involveres hospitalets organisationsudviklingskonsulenter, således at nytænkning af arbejdsprocesser, implementering af
nye arbejdsgange og samarbejdsformer, ny IT og medico indgår som en
interegret del af brugerprocesserne.
Brugerprocesser med de kliniske brugere er tilrettelagt med udgangspunkt i
erfaringer fra bl.a. OUH og Rigshospitalet. Der afholdes mange
brugerworkshops og møder, og der indgås aftaler med brugerne, hvor
rammerne for funktionalitet præsenteres.
De overordnede funktionalitetsrammer blev fastlagt med klinikken i august
2016. Der foregår løbende forventningsafstemning med direktionen og
klinikken, således at projektet løbende kan forholde sig til, om nye
krav/forventninger/ønsker skal indarbejdes eller afvises.
Projektet har fokuseret på høj grad af standardisering af rum samt løbende
forventningsafstemning med klinikken for at minimere risikoen for
uafdækkede forventninger.
Akuthus – risiko 29 – At Københavns Kommune ikke godkender
dispensationer i byggeandragende
I byggeandragendet indgik 8 dispensationsansøgninger, og det var
administrationens vurdering, at såfremt kommunen skulle afvise nogle eller
alle punkter, da ville projektet fortsat kunne gennemføres efter en tilpasning.
Risikoen var, at der kunne komme lidt færre sengepladser, og/eller at ønsker
ift. nemme adgangsveje kunne blive udfordret.
Projektet er nu blevet bearbejdet med henblik på at reducere antallet af
dispensationer uden at gå på kompromis med hospitalets funktionskrav.
Der afholdes faste månedlige statusmøder med Københavns Kommune for at
sikre en smidigere myndighedsbehandling. Det forventes, at godkendt
byggeandragende foreligger, inden forhandlingsfasen med den kommende
totalentreprenør afsluttes.
Projektets totaløkonomi vurderes fortsat ikke at blive udfordret ved delvis
eller hel afvisning af dispensationerne.
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Akuthus – risiko 30 – Funktioner i det endelige byggeri passer ikke til
det endelige optageområde (tidligere fælles risiko 1)
Der fokuseres på kontinuerlig opfølgning på de gældende Hospitalsplaner
(HOPP) og løbende genberegninger af de forventede behov for senge,
ambulatoriepladser etc. Der fokuseres på fleksibilitet og standardisering i
nybyggeriet. Der fokuseres på løbende orientering til koncernen om
projektets kapacitet og muligheder.
HOPP 2025 er i høring i foråret 2019, men beslutning om etablering af
Kvinde-barn funktioner i Nyt Hospital Bispebjerg er taget, og funktionskrav
mv. hertil vil indgå i totalentrepriseudbuddet. Netop fleksibiliteten i
nybyggeriet gør det muligt at indarbejde de nye Kvinde-barn funktioner uden
betragtelige meromkostninger.
Da Akuthuset nu er udbudt, vil fremtidige beslutninger om større
funktionsændringer skulle håndteres uden for kvalitetsfondsprojektet.
Risikoens mulige effekter på kvalitetsfondsprojektet er derfor mindsket i
forhold til tidligere.
Akuthus – risiko 42 – Miljørisiko (ny risiko)
Projektet har etableret byggegruben for Nordblokken, men der resterer fortsat
projekt vedrørende udgravning til det resterende Akuthus. Erfaringer med
jordbundsforhold fra tidligere gravearbejder på/ved Akuthusbyggefeltet,
herunder P-hus, Laboratorie- og logistikbygning samt Nordblokken, er
indarbejdet i udbudsmaterialet.
Risikoen omfatter bl.a. meromkostninger til deponi af jord, hvis fordeling
mellem jordklasser viser sig væsentlig anderledes end forventet.
Akuthus – risiko 31 – Tab af nøglepersoner forsinker projektet
(tidligere fælles risiko 5)
Organisationen skal til stadighed have en tilstrækkelig størrelse og have et
bredt kompetencefelt, så der kan tages over, hvor personer stopper, og
organisationen sørger til stadighed for at prioritere, at der ikke er
afhængighed af meget få personer.
Med udgangspunkt i erfaringer med afgang af nøglemedarbejdere de senere
år, er den økonomiske risiko lavere i forhold til tidligere.
Forud for entrering med totalentreprenør vil projektorganisationen vurdere,
hvilke kompetencer projektorganisationen skal råde over i udførelsesfasen.
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Væsentlige risici udgået siden sidste rapportering
Akuthus – risiko 16 – Bygning 7 kan ikke holdes i fuld drift
Funktioner i bygning 7, der ligger midt i Akuthusets byggefelt, skal under
hele udførslen være i fuld drift.
Som en del af arbejdet med projektforslaget er der arbejdet med at sikre den
bedst mulige byggetakt med mindst mulig indvirkning i den kliniske drift i
bygning 7, således, at der kan sikres optimal klinisk drift og begrænset risiko
for stilstand/forsinkelse i udførslen.
Der er stor fokus på at forberede den mest hensigtsmæssige afrigning og
nedtagning af bygning 7 (decommissioning) – dette både af hensyn til de
kliniske funktioner men også i høj grad for at minimere såvel bygherres som
totalentreprenørs risci, inden der kontraheres med totalentreprenør.
Da forhold vedr. bygning 7 er fuldt mitigeret i udbudsmaterialet for
Akuthuset, er risikoen lukket.
Akuthus – risiko 33 – Ibrugtagningsfasen forlænges på grund af
manglende indkøring af nye arbejdsgange (tidligere fælles risiko 10)
I enheden ”Klar til Nyt Bispebjerg” med reference til direktionen, arbejdes
der med processer, der forbereder hospitalsorganisationen til modtagelse af
de kommende byggerier, herunder ansvar for at igangsætte etablering og
indøvning af nye arbejdsgange som følge af de nye byggerier, organisering af
flytteprocesser etc. Enheden vil i arbejdet prioritere indhentning af erfaringer
fra andre færdiggjorte projekter, herunder Lab og Log, ligesom der netværkes
med andre kvalitetsfondsprojekter. Byggeprojektet deltager også i disse
netværksgrupper.
Der udarbejdes overdragelsesplaner samt budget for drift og vedligehold af
bygninger. Der planlægges løbende justering af overdragelsesplaner mm. i
god tid før aflevering af delprojekter. Center for Ejendomme, der skal drifte
nybyggeriet, har opkvalificeret på commissioningområdet.
Risikoen er lukket, da ibrugtagning håndteres under Klar til Nyt Bispebjerg
samt CEJ.Akuthus – risiko 36 – Rådgiver konkurs (under kontrakt)
(tidligere fælles risiko 23)
Risikoen er lukket, da afhængigheden af specifikke rådgivere er begrænset
som følge af udbud i totalentreprise.
Akuthus – risiko 38 – Iboende risici (uidentificerede risici)
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Risikoen, der vedrører uidentificerede risici i projektets forløb, primært
entrepriserelaterede risici, blevet prissat i 4. kvartal 2018, idet der ved store
og komplekse projekter med længere tidshorisont erfaringsmæssigt vil være
forhold, der ikke er nærmere specificeret, herunder forhold der kræver
ændringer ift. indgået entrepriseaftale. Udgifter relateret hertil skal kunne
dækkes inden for de afsatte reserver under Nyt Hospital Bispebjerg. Risikoen
vil alt andet lige mindskes, des tættere projektet kommer på afleveringen.
Som beskrevet i kvartalsrapporten for 4. kvartal 2018 var det planlagt, at
risikoen skulle specificeres yderligere inden kontraktindgåelse. Dette er sket i
forbindelse med Akuthusrisikoworkshoppen for 1. kvartal 2019, hvor der
blev oprettet fire nye Akuthusrisici (39-42) og Akuthusrisiko 24 blev prissat.
Akuthusrisiko 38 er derfor lukket.

5.2 Overordnet ramme for økonomistyring
Projekternes økonomi styres efter Region Hovedstaden Kasse- og
Regnskabsregulativ (gældende version blev godkendt af regionsrådet på
mødet 18. juni 2013).
De udarbejdede samlede budgetter er baseret på de godkendte satser for prisog lønfremskrivning, der forelå på rapporteringstidspunktet.

5.2.3 Nyt Hospital Bispebjerg
Projektøkonomien er opdelt i flere mindre projekter, heraf er projekt vedr.
helhedsplan og en række indledende analyser samt etableringen af P-huset
afsluttet.
Akuthuset omfatter etablering af en fælles akutmodtagelse,
operationsfaciliteter, røntgen afdeling, sengestuer, Kvinde-barn funktioner,
ambulatorie funktioner, parkeringsfaciliteter mv. Akuthusprojektet er i
udbudsfasen. Den samlede projektsum direkte allokeret til Akuthuset udgør
incl. reservebudget pr. 31. marts 2019 ca. 1,79 mia.kr (09PL).
Projektsummen afspejler den i projektforslaget præsenterede
entrepriseøkonomi, politisk godkendt den 24. oktober 2017, samt alle øvrige
direkte omkostninger relateret til projektet.
Med udgangspunkt i forventet byggetakt og udbudsstrategi blev der i 2017
foretaget en opdeling af projektbudgettet for Akuthuset i mindre delbudgetter
på op til 400 mio.kr. jf. regnskabsinstruksens anvisninger. Som en del af det
videre arbejde frem mod kontrahering med totalentreprenør, vil der ske en
yderligere kvalificering af de angivne delbudgetter i henhold til den
forventede faseopdeling/byggetakt.
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Projektets forventede renovering blev ved dispositionsforslagets godkendelse
reduceret, idet ambulatoriefunktioner blev flyttet fra renoverede fredede
bygninger til at blive indeholdt i nybyggeriet. Renoveringsarbejderne
omfatter således primært udvidelse og ombygning af personalekantinen i
Lersø komplekset samt mindre renoveringer i den eksisterende
bygningsmasse, primært renovering i de fredede bygninger, hvor der sker
funktionsændringer. Renoveringsbudgettet incl. reserver udgør ca. 32 mio.
kr. (09PL) excl. delprojektets andel af fællesomkostninger.
Kunst varetages i særskilt budget. Budgettet udgør 28,5 mio. kr. (09PL) excl.
projektets andel af fællesomkostninger og ca. 29,5 mio. kr. (09 PL) incl.
projektets andel af fællesomkostninger. Heraf er allerede anvendt midler til
blandt andet etablering af kunst i P-hus og en række mindre kunstprojekter på
udearealerne.
Ekspertpanelets krav til budget til IT og medicoanskaffelser udgør 509 mio.
kr. (09PL) incl. reserver, men excl. delprojektets andel af
fællesomkostninger. Der er i forbindelse med godkendelse af projektforslaget
for Akuthuset truffet beslutning om at anvende muligheden for at bygge for
værdien af indekseringen fra 2009-2014 af IMT puljen, svarende til 38,4 mio.
kr. (09 PL), hvorefter det samlede IMT budget herefter udgør ca. 470,6
mio.kr. (09 PL).
Projektets andel af den fælles laboratorie- og logistikbygning udgør 74 %,
svarende til at budget incl. reserver på ca. 185 mio.kr. (09PL) excl.
delprojektets andel af fællesomkostninger.
Projektets andel af det afsluttede projekt med etablering af fælles P-hus udgør
36 % svarende til 31,6 mio.kr. (09 PL)
Budget til fællesomkostninger incl. bygherreorganisationens lønninger,
fælles byggeplads, forsikring, forsyningsinfrastuktur mv. samt reserver hertil
udgør ca. 359 mio.kr. (09 PL).
Samlet budget og akkumuleret forbrug
Den samlede ramme på 2.950 mio.kr. (09PL) er udvidet med
energilånemidler svarende til 54,4 mio.kr. (09PL) og udgør således 3.004,4
mio.kr. (09PL) svarende til 3.531,4 mio.kr. (19PL). Projektets samlede
forbrug udgør ca. 738,7 mio.kr. (19PL) i perioden 2010 til og med marts
2019, hvorefter det samlede restbudget udgør 2.792,7 mio.kr. (19PL).
Det er projektets og administrationens vurdering, at restbudgettet er
tilstrækkeligt til at realisere projektet i den kvalitet og til den tid, der er
godkendt i projektforslaget.
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5.3 Byggeriernes økonomiske fremdrift
Fremdriften i projektet forløber generelt planmæssigt, hvilket også er
illustreret i nedenstående figur. Der forekommer mindre afvigelser i
forbrugsmønsteret, herunder forsinkelse vedr. etableringen af MARS, således
at bl.a. IT og medicoudgifterne faldere senere i 2019 end tidligere forventet,
men MARS er ikke på kritisk vej ift. Akuthusprojektet og tidsplanen for det
samlede projekt.
Det nuværende likviditetsskøn er udarbejdet med udgangspunkt i
kontrahering med totalentreprenør på Akuthusprojektet i starten af 2020 samt
opstart af byggeaktivitet i 2020. Den oprindelige investeringsprofil svarer til
tidspunktet for udbetalingsanmodningen.
Nyt Hospital Bispebjerg – Økonomisk fremdrift

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

Nyt Hospital Bispebjerg
Der blev på regionsrådsmøde den 28. september 2018 besluttet at etablere
kvinde/barn funktioner på Bispebjerg Hospital. Konsenvensen af
beslutningen er, at et sengeafsnit vil blive disponeret til fødeafsnit,
indeholdende fødestuer samt operationsstue til akutte kejsersnit.
Der er således truffet beslutning om en reduktion af senge kapaciteten på 29
senge, pga. fødeafsnittet, det vil sige en reduktion fra de planlagte 593 nye
en-sengsstuer til 564 en-sengsstuer i nybyggeriet. Dertil vil 3 sengeafsnit,
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svarende til 87 senge, blive disponeret til kvinde barn funktioner, hhv. et
barselsafsnit, et børneafsnit og et neonatalafsnit.
I forbindelse med den videre projektering af kvinde/barn centeret, er der på
disse 3 afsnit samlet indtegnet 65 senge, hvilket reducerer sengeantallet i
Akuthuset med 22 senge. Denne reduktion skyldes, at der skal etableres en
række nødvendige tilknyttede rum ved et børneafsnit, neonatalafsnit og
barselsafsnit. Der inddrages endvidere 10 ensengs-stuer i akutmodtagelsen til
etablering af en akutmodtagelse til børn, der kommer til at rumme 3 ensengsstuer samt diverse øvrige funktioner til en velfungerende børnemodtagelse.
Samlet er antallet af senge i akuthuset derfor nu reduceret til 535 senge – en
reduktion på i alt 58 senge fra de planlagte oprindelige 593 senge.
De eksisterende senge til dermatologi og palliation på hospitalet er siden
sidste opgørelse reduceret fra 42 til 37 senge.
Hospitalets samlede sengekapacitet udgør således nu 572 senge, hvoraf de 68
er dedikeret til kvinde/barn centeret, hvilket giver en rest på 504
”almindelige” senge.
I denne sammenhæng bemærkes, at den samlede kapacitet på Frederiksberg
og Bispebjerg Hospital i dag – uden kvinde/barn funktioner – udgør 520
senge. Udover de 504 ”almindelige” senge etableres der også 27
obsevationspladser i akutmodtagelsen, som vil være meget velegnede til at
håndtere mange af de kortere indlæggelser under 24 timer, som hospitalet i
dag håndterer i de 520 senge. Disse observationspladser er ikke ensengs-stuer
med eget badeværelse, og kan derfor ikke tælle med i sengeopgørelserne for
kvalitetsfondsbyggerierne.
Efter disponering af senge til kvinde/barn funktioner udgør Bispebjerg
Hospital, når nybyggeriet står færdigt – således 11 senge mere end den
planlagte sengekapacitet ultimo 2019, hvis observationspladserne i
akutmodtagelsen tælles med. Hospitalsledelsen vurderer, at hospitalets
opgaver også fremover kan løses med den forventede sengekapacitet.
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6. Generelle principper
I dette afsnit redegøres der alene for de tekniske forudsætninger
og principper.
6.1 Risikomanual
Gældende risikostyringsmanual for Regions Hovedstadens
kvalitetsfondsbyggerier er blevet opdateret i februar 2019.

6.1.1 Regnskabs- og byggestyringsmæssige principper
De regionale byggestyringsregler blev godkendt af regionsrådet i 2. kvartal
2017. Styringsparadigmet for de store byggerier i Region Hovedstaden
blev opdateret i juni 2018, og annonceret ved en formandsmeddelse på
forretningsudvalgsmødet den 12. juni 2018.
Nyt Hospital Bispebjergs styringsmanual er opdateret ift. byggeriets aktuelle
fase og eksisterende praksis.

6.2 Fordelingsprincipper – økonomiske grænseflader – Nyt
Hospital Bispebjerg
Der er aftalt fordelingsprincipper for udgifter mellem det
kvalitetsfondsfinansierede projekt Nyt Hospital Bispebjerg og det regionalt
finansierede psykiatri projekt Ny Psykiatri Bispebjerg. Det samlede projekt
på matriklen benævnes Nyt Hospital Bispebjerg og Ny Psykiatri Bispebjerg.
Byggeprojekterne fordeler sig over 4 forskellige byggefelter på Bispebjerg
matriklen samt renovering i eksisterende bygninger.
Placeringen af bygningerne samt fordeling af arealer i eksisterende bygninger
til hhv. somatik og psykiatri er fastlagt ved en særskilt helhedsplanskonkurrence, der blev afsluttet i maj 2012. Resultatet blev en opdeling af
Bispebjergmatriklen i 4 kvarterer, hvor Lersø komplekset, der i dag bl.a.
indeholder somatiske senge, fremadrettet primært er planlagt anvendt til
psykiatriske ambulatorier. Ligeledes forventes bygning 20, der i dag
indeholder primært somatisk administration samt byggeprojektorganisationen, fremadrettet at skulle anvendes til Region Hovedstadens
Psykiatris samlede administration. De fredede pavillonbygninger i det
historiske kvarter planlægges i fremtiden primært anvendt til somatisk
administration og forskning.
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Ved hvert byggefelt er der aktiviteter med udførselsmæssige og
finansieringsmæssige grænseflader. Grænsefladerne er beskrevet i materialet
om udbetalingsanmodningen, der blev forelagt og godkendt af Regionsrådet i
januar 2017.
I nærværende afsnit beskrives de enkelte byggeaktiviteter og principperne for
de økonomiske grænseflader.
Byggefelterne for nybyg fordeler sig som nedenstående:
Laboratorie- og logistikbygning: 26
% psykiatri / 74 % somatik

P-hus: 64 % psykiatri /36 % somatik

Akuthus: 100 % somatik

Ny Psykiatri: 100 % psykiatri
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P-huset
P-huset finansieres med 64 % fra det regionalt finansierede Ny Psykiatri
Bispebjerg og 36 % fra kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Bispebjerg.
Nøglen er fastsat på baggrund af de to projekters afsatte budgetter til
etablering af p-arealer på den samlede matrikel.
Laboratorie- og logistikbygningen
Laboratorie- og logistikbygningen finansieres med 26 % fra det regionalt
finansierede Ny Psykiatri Bispebjerg og 74 % fra kvalitetsfondsprojektet Nyt
Hospital Bispebjerg.
I forbindelse med byggeriet etableres to tunneller, der forbinder bygningen
med det eksisterende tunnel system og Akuthuset, således at vareforsyninger
mv. kan fragtes underjordisk til og fra bygningen. Det er alene tunnellen mod
syd, der finansieres af budgettet til laboratorie- og logistikbygningen.
Akuthuset
Akuthuset er 100 % finansieret af kvalitetsfondsprojektet. I forbindelse med
byggeriet er bygning 13 nedrevet i 2015/2016, mens bygning 7 vil blive
nedrevet senere i projektforløbet. Alle nedrivninger finansieres inden for
kvalitetsfondsprojektets samlede afsatte ramme.
Ny Psykiatri Bispebjerg
Ny Psykiatri Bispebjerg samler Psykiatrisk Center København på Bispebjerg
matriklen. Projektet er 100 % regionalt finansieret. Alle udgifter relaterende
til realiseringen af dette projekt afholdes af projektet Ny Psykiatri Bispebjerg.
Fælles Byggeplads
Budgettet for Fælles Byggeplads, der er opdelt i to faser, er som
udgangspunkt fordelt efter hovednøglen 74 % somatik og 26 % psykiatri. Det
faktiske forbrug fordeles løbende til de to projekter. Med udgangspunkt i
forbrugserfaringerne til dato, er budgettet for fase 2 revideret, og det samlede
budget til Fælles Byggeplads er nedjusteret. Det er nyt Hospital Bispebjerg,
der varetager projektledelsen af Fælles Byggeplads.
Tværgående projekter og funktioner
En række medarbejdere i projektorganisationen, gennemgående
bygherrerådgivning samt omkostninger forbundet med helhedsplan, lokalplan
mv. fordeles efter nøglen 26 % psykiatri og 74 % somatik.
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6.5 Grundlag for opgørelse af planlagt og realiseret
færdiggørelsesgrad – Nyt Hospital Bispebjerg
De i skema 1 planlagte færdiggørelsesgrader opgøres med udgangspunkt i
akkumulerede forbrug primo kvartalet tillagt forrige kvartalsrapports bilag
B’s forventede forbrug for indeværende kvartal, set i forhold til det
korrigerede budget i årets priser.
Den realiserede færdiggørelsesgrad i samme skema opgøres som afholdt
forbrug i forhold til total budgetsum.
Den ”oprindelige færdiggørelsesgrad” i bilag D er opgjort på baggrund af den
forventede finansieringsprofil fremsendt til SUM i forbindelse med
udbetalingsanmodningen.
Den ”reviderede færdiggørelsesgrad” er baseret på den finansieringsprofil,
der ligger til grund for finansieringsprofilen på dato for kvartalsrapporten
opgjort i løbende priser, under hensyntagen til evt. ændringer i tidsplaner.
Den realiserede færdiggørelsesgrad ”forbrug” i bilag D er opgjort som de
akkumulerede afholdte udgifter for alle delprojekter til og med 1. kvartal
2019 set i forhold til projektets samlede ramme.
Der sker løbende justering af finansieringsprofilen i forhold til forventningen
af arbejdernes fremdrift.
Projektet påser, at der alene betales for arbejder, der er udført, således, at den
økonomiske færdiggørelsesgrad er et udtryk for projektets fremdrift.
Da der betales efter faktisk fremdrift, udgør de realiserede udgifter således
den realiserede færdiggørelsesgrad. Den realiserede færdiggørelsesgrad for 1.
kvartal 2019 er således beregnet som de realiserede udgifter pr. 31. marts
2019 i forhold til det samlede gældende budget pr. 31. marts 2019.
Forskellen i færdiggørelsesgraderne imellem de to skemaer skyldes, at bilag
D er færdiggørelsesgraden at det samlede projekt, mens færdiggørelsesgraderne i skema 1 er angivet på delprojektniveau/underentrepriseniveau.

6.6 Principper for dispositionsregnskab
Nyt Hospital Bispebjerg anvender regionens økonomisystem (SAP) til
bilagshåndtering. Projektet har derudover et decentralt projektstyringsværktøj
(PMI), hvori den mere detaljerede budget- og kontraktstyring foregår.
Værktøjet indeholder bl.a. disponeringsregnskab, og det er muligt at
registrere aftaleforhold og arkivere de faktiske aftaler i systemet, således at
såvel projektledere som ledelse til stadighed har overblik over projektets
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økonomi, herunder budget, forbrug og disponeringer på såvel kort som lang
sigt.
Disponeringer defineres som udgangspunkt som aftaler, der er indgået med 3.
mand, hvortil projektet er forpligtet til at yde betaling. Aftaleforholdene
omfatter bl.a. rådgivning, entrepriser mv., såvel hovedkontrakter som aftaler
om tillægsarbejder (ATR og aftalesedler) m.v. For udgiftstyper, hvor der ikke
indgås egentlige kontrakter, f.eks. løn, kontorhold, mindre udgiftsposter etc.,
vurderer administrationen de forventede disponeringer.
Aftaleforhold afregnes som udgangspunkt ved aconto faktura i henhold til
dokumenteret fremdrift for den leverede ydelse eller efter aftalt betalingsplan.
For så vidt angår tillægsarbejder, skal entreprenører og rådgivere sikre, at der
foreligger en skriftlig aftale med bygherre om ekstraarbejder forud for opstart
af en given opgave/ydelse.
Disponeringsregnskabet opgøres på baggrund af de indgåede aftaler,
administrationens forbrugsforventninger og den fakturering, der er registreret
i projektet på skæringsdagen. Det er projektledelsen, der har ansvaret for at
sikre, at disponeringsregnskabet er retvisende.
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Bilag
Bilag A: Fortroligt bilag med detaljer om økonomi, reserver og
risici - særskilt bilag 2 i mødesag
Bilag B: Oversigt over projektspecifik deponerede midler
Bilag C: Tidsmæssig fremdrift
Bilag D: Økonomisk færdiggørelse
Bilag E: Følgebrev med ekstern revisor erklæring – særskilt
bilag 3 i mødesag
Bilag F: Uafhængig risikovurdering af projektet, udarbejdet af
”Det tredje øje” - særskilt bilag 4 i mødesag
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Bilag B: Oversigt over projektspecifikke deponerede midler
Fkt. 6.32.27

900 Renter af hensatte
beløb *

Samlet deponering

901 Hensættelser vedr.
kvalitetsfonden*

50.441.693,30 kr.

902 Overført til projektspecifik
egenfinansiering*

3.085.473.521,85 kr.

-2.224.238.881,68

Forventet deponeringsudvikling
Forbrug projekterne
Indbetaling til kvalitetsfonden*****

Kvartal 1(2. kvartal 2019) Kvartal 2 (3. kvartal 2019) Kvartal 3 (4. kvartal 2019)
Kvartal 4 (1. kvartal 2020)
kr.
-456.500.000 kr.
-689.000.000 kr.
-657.700.000 kr.
-673.700.000
kr.
90.615.950 kr.
90.615.950 kr.
90.615.950 kr.
91.522.109

Statens indbetalinger
Lånoptagelse
Akkumulleret deponeringssaldo**

kr.
kr.
kr.

Fkt. 6.32.27

903 Tilskud vedr.
904 Lån vedr. kvalitetsfonds- 905 Egenfinansiering vedr.
kvalitetsfonds-investeringer investeringer
kvalitetsfondsinvesteringer

1911 Det Nye Rigshospital

kr.

1.197.039.089 kr.

263.100.000 kr.

435.491.121 kr.

-1.895.630.210 kr.

-1.586.000

1711 Nyt Hospital Herlev

kr.

1.143.099.000 kr.

365.304.000 kr.

484.498.898 kr.

-1.992.901.898 kr.

-174.682

1811 Nyt Hospital Hvidovre

kr.

322.385.885 kr.

128.506.000 kr.

404.802.623 kr.

-855.694.508

5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans

kr.

82.475.000 kr.

-

kr.

92.531.464 kr.

-175.006.464

2211 Nyt Hospital Nordsjælland

kr.

267.413.000 kr.

-

kr.

240.114.200 kr.

1211 Nyt Hospital Bispebjerg

kr.

74.486.000 kr.

63.093.000 kr.

566.800.576 kr.

I alt

kr.

3.086.897.974 kr.

820.003.000 kr.

2.224.238.882 kr.

Fkt. 6.51.53

906 Frigivelse vedr.
kvalitetsfondsinvesteringer***

1911 Det Nye Rigshospital

kr.

1.133.257.026,04 kr.

-1.197.039.089

1711 Nyt Hospital Herlev

kr.

1.191.408.570,27 kr.

-1.143.099.000

1811 Nyt Hospital Hvidovre

kr.

511.556.425,05 kr.

-322.385.885

5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans

kr.

104.623.414,15 kr.

-82.475.000

2211 Nyt Hospital Nordsjælland

kr.

303.412.955,70 kr.

-267.413.000

1211 Nyt Hospital Bispebjerg

kr.

421.096.424,34 kr.

-74.486.000

Total

kr.

3.665.354.815,54 kr.

-3.086.897.974

Fkt. 6.55.78

921 Gæld vedr.
kvalitetsfondsinvesteringer
(lånoptagelse)

1911 Det Nye Rigshospital

kr.

-263.100.000

1711 Nyt Hospital Herlev

kr.

-365.304.000

1811 Nyt Hospital Hvidovre

kr.

-128.506.000

5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans

kr.

2211 Nyt Hospital Nordsjælland

kr.

1211 Nyt Hospital Bispebjerg

kr.

-63.093.000

Total

kr.

-820.003.000

Forventet forbrug

Kvartal 1(2. kvartal 2019) Kvartal 2 (3. kvartal 2019) Kvartal 3 (4. kvartal 2019)

Det Nye Rigshospital

kr.

107.900.000 kr.

86.700.000 kr.

72.800.000 kr.

7.700.000

Nyt Hospital Herlev

kr.

100.000.000 kr.

105.000.000 kr.

123.300.000 kr.

85.000.000

Nyt Hospital Hvidovre

kr.

102.400.000 kr.

103.900.000 kr.

107.500.000 kr.

139.300.000

Nyt Hospital Bispebjerg

kr.

42.000.000 kr.

49.000.000 kr.

28.500.000 kr.

59.500.000

Nyt Hospital Nordsjælland

kr.

26.000.000 kr.

249.700.000 kr.

249.700.000 kr.

311.800.000

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

kr.

78.200.000 kr.

94.700.000 kr.

75.900.000 kr.

70.400.000

Total (Akkumuleret)

kr.

6.587.639.856 kr.

7.276.639.856 kr.

7.934.339.856 kr.

8.608.039.856

305.253.000 kr.
- kr.
851.045.283 kr.

292.396.000 kr.
- kr.
545.057.233 kr.

292.396.000 kr.
467.213.000 kr.
737.582.183 kr.

323.400.000
478.804.292

906 Frigivelse vedr.
kvalitetsfondsinvesteringer

907 Renter af deponerede beløb
vedr.
kvalitetsfondsinvesteringer****

-507.527.200 kr.
-704.379.576
-6.131.139.856 kr.

0
0
-47.604
0
-1.808.286

903 Tilskud vedr.
kvalitetsfonds-investeringer

-

Kvartal 4 (1. kvartal 2020)

(hele kroner)
* Ultimo 1. kvartal 2019
** Eksklusiv indtægssalg vedr. Helsingør Hospital
***Statens andel 59,7826 % jf. afsnit 3 i Regnskabsinstruksen
**** Indeholder også renter for CØK hovedkonto kvfm i Rigshospitalets beløb
***** PL-reguleret med 1 pct. i 2020
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Idriftsættelse

Eksisterende pavillioner
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Kantine Lersø

Idriftsættelse

Udførelse

Projektering

Udbud

P-hus (totalentreprise)

Idriftsættelse

Udførelse

Fremskudte anlægsarbejder

Genudbud

Udbud

Hovedprojekt

Projektforslag

Dispositionsforslag

Fase 3 - Nedrivning bygning 7
/etablering forplads og parkering
Laboratorie og logistik bygning

Idriftsætning Sydblok*

Fase 2 - Udførsel Sydblok*

Idriftsætning Nordblok*

Hovedprojekt (udgår pga. udbud i
totalentreprise)
Udbud* (udarbejdelse af materiale samt
faktisk udbud samt forhandling)
Fase 1 - Udførsel Nordblok*

Projektforslag
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Bilag D: Økonomisk færdiggørelse
Nyt Hospital Bispebjerg - Økonomisk færdiggørelse pr. 31.03.2019
Økonomisk færdiggørelse (observationer)
(Kr. i løbende
priser)
År

Investeringsprofil udbetalingsanmodning

Pct. af
total

Revideret
investeringsprofil

Pct. af
total

Pct. af
total

Forbrug

2010

459.550

0,0%

459.550

0,0%

459.550

0,0%

2011

8.761.370

0,3%

8.761.370

0,3%

8.761.370

0,3%

2012

27.460.317

0,8%

27.460.317

0,8%

27.460.317

0,8%

2013

67.156.317

1,9%

67.156.317

1,9%

67.156.317

1,9%

2014

109.680.103

3,1%

109.680.103

3,1%

109.680.103

3,1%

2015

190.634.105

5,5%

190.634.105

5,5%

190.634.105

5,5%

2016

291.569.735

8,3%

291.569.735

8,3%

8,3%

1. kvt.

291.569.735
12.995.501

2. kvt.

20.794.874

3. kvt.

18.136.682

4. kvt.
2017

49.008.573
548.421.037

15,7%

495.891.472

14,2%

1. kvt.

495.892.029
32.517.819

2. kvt.

57.374.454

3. kvt.

33.449.316

4. kvt.
2018

80.980.705
871.372.128

24,9%

688.476.981

19,7%

688.477.539

1. kvt.

37.822.109

2. kvt.

80.729.882

3. kvt.

30.368.577

4. kvt.
2019

14,2%

19,7%

43.664.942
1.285.807.019

36,8%

824.471.981

23,6%

1. kvt.

704.961.943

20,2%

16.484.405

2. kvt.
3. kvt.
4. kvt.
2020

1.780.872.268

51,0%

1.252.180.981

35,8%

2021

2.376.403.460

68,0%

2.025.139.981

57,9%

2022

2.968.359.094

84,9%

2.699.990.981

77,2%

2023

3.322.936.892

95,1%

3.220.845.981

92,1%

2024

3.488.834.499

99,8%

3.455.791.981

98,8%

2025

3.495.274.623

100,0%

3.497.655.981

100,0%
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Regionsrådet i Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

DK-4000 Roskilde
CVR-nr. 20 22 26 70

3. juni 2019
Vores ref. MMF

Følgebrev vedr. revisionserklæring for Nyt Hospital Bispebjerg, 1. kvartal 2019
Vedlagt fremsendes udkast til revisorerklæring for Nyt Hospital Bispebjerg 1. kvartal 2019.
Såfremt kvartalsrapporten godkendes i sin nuværende form, udvisende forbrug på 704,96 mio.
kr., vil vi afgive vedhæftede erklæring.

Roskilde, den 3. juni 2019
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Lasse Jensen
Statsautoriseret revisor

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.
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Den uafhængige revisors erklæring
Til Regionsrådet i Region Hovedstaden
Vi har revideret kvartalsrapporteringen for perioden 1. januar 2019 til 31. marts 2019 (1. kvartal 2019),
for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt ”Nyt Hospital Bispebjerg” (i det følgende kaldet Projektet) udvisende et forbrug på 704,96 mio. kr. Kvartalsrapporteringen er udarbejdet i overensstemmelse med Budget- og regnskabssystem for regioner, regionens Kasse- og Regnskabsregulativ, sædvanlig regnskabspraksis og Sundheds- og Ældreministeriets Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra
Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri, i det følgende kaldet Regnskabsbestemmelserne.
Konklusionen er todelt således, at vores konklusion om Projektets økonomiske forbrug og deponeringsgrundlag udtrykkes med høj grad af sikkerhed, og vores konklusion om regionens beskrivelse af byggeriets fremdrift og risici, herunder forventet resterende forbrug (budget) udtrykkes med begrænset sikkerhed.
Ved ”Projektets fremdrift og risici” forstås i denne erklæringsopgave, at forventet resterende forbrug
(budget) samt risici knyttet til Projektets fremdrift og færdiggørelse er opgjort i overensstemmelse
med Regnskabsbestemmelserne.
For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug (budget) og risici knyttet til færdiggørelsen af Projektet, vil de faktiske resultater sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige.
Erklæringen er udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels Projektets økonomiske forbrug
og byggeriets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil. Som følge
heraf kan rapporteringen være uegnet til andet formål.
Ledelsens ansvar
Ledelsen (Regionsråd og direktion) har ansvaret for udarbejdelsen af kvartalsrapporteringen i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde kvartalsrapporteringen uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Det er endvidere ledelsens ansvar, at regionens deponeringsgrundlag vedrørende projekter med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med de af Sundheds- og Ældreministeriet fastsatte
regler.
Det er ledelsens ansvar at foretage vurdering af Projektets fremdrift, forventet resterende forbrug
(budget) og risici i tilknytning til Projektets færdiggørelse. Ledelsen indhenter en af Projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til Projektets fremdrift og forventet resterende forbrug.
Revisors ansvar
Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed om
Projektets økonomiske forbrug og deponeringsgrundlag.
Det er endvidere vores ansvar, på grundlag af vores arbejde, at udtrykke en konklusion med begrænset
sikkerhed om regionens vurdering af byggeriets fremdrift og risici, herunder forventet resterende forbrug (budget), samt risici knyttet hertil.
Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3400 DK, undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger og fremskrivninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning,
samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Revisionsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til Sygehusbyggeri.
Revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er underlagt international standard om
kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.
Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers retningslinjer
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for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om
integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.
Vi har udført vores arbejde med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for:
•

at kvartalsrapporteringen i alle væsentlige henseender afspejler det økonomiske forbrug opgjort pr. 31. marts 2019 i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne

•

at kvartalsrapporteringens opgørelse af deponeringsgrundlaget vedrørende anlægsprojekter
med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne

Vi har endvidere udført vores arbejde med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at den økonomiske fremdrift, herunder de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug,
er i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne og i al væsentlighed er afspejlet i kvartalsrapporteringen. Dertil har vi påset, at regionens vurderinger af forventet resterende forbrug (budget) og
regionens risikovurdering i tilknytning til Projektets færdiggørelse er i overensstemmelse med underliggende dokumentation. Vi har endvidere påset, at regionens vurderinger i al væsentlighed er afspejlet i
kvartalsrapporteringen.
For så vidt angår risikovurderingen har vi endvidere påset, at regionens vurderinger blandt andet har
inddraget en af Projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til Projektets fremdrift og
forventede resterende forbrug.
Omfanget af de handlinger, vi har udført ved vores gennemgang af Projektets fremdrift og risici, er
mindre end ved en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der er opnået for vores konklusion om det forventede resterende forbrug samt risici knyttet til
Projektets fremdrift og færdiggørelse, betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville være opnået,
hvis der var udført en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed.
Konklusion
Denne konklusion skal læses under hensyntagen til formålet med kvartalsrapporteringen, som redegjort
for i erklæringens indledende afsnit, samt på grundlag af forståelsen af begrebet ”Projektets fremdrift
og risici”, som der er redegjort for i erklæringens indledende afsnit.
Det er vores opfattelse, at kvartalsrapporteringen for perioden 1. januar 2019 til 31. marts 2019 i alle
væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at kvartalsrapporteringens oplysninger om den økonomiske fremdrift, herunder de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug (budget) ikke er opgjort i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
Fremhævelse af forhold i regnskabet
Uden at tage forbehold, skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapporten for Kvalitetsfondsbyggeri ”Nyt Hospital Bispebjerg” afsnit 5.1, hvor der er oplistet en række økonomiske risici.
Uden at tage forbehold, skal vi henlede opmærksomheden på kvartalsrapportens afsnit 5.1, hvor der
fremgår følgende vedr. manglende myndighedsbehandling: ”DTØ anbefaler fortsat, at projektet kapitaliserer den manglende myndighedsgodkendelse særskilt i risikologgen, indtil der er endelig vished for,
at de bydende totalentreprenørers prissætning (og dermed projektets økonomi) ikke påvirkes heraf”.
Endvidere henledes opmærksomheden til afsnit 5.1, hvor det fremgår følgende vurdering fra DTØ vedr.
etablering af MARS (Midlertidig Akut- og Røntgen Satellit): ”DTØ anbefaler fortsat, at projektet afklarer
omfanget af forventede ekstraomkostninger på MARS, herunder hvor stor en del der skal afholdes af
kvalitetsfondsmidler inklusiv den konkrete finansiering heraf”.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Regionen har i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne medtaget budgettal som sammenligningstal i kvartalsrapporteringen. Budgettallene har ikke været underlagt revision.
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Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af kvartalsrapporteringen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og aktiviteterne,
der er omfattet af kvartalsrapporteringen. Ledelsen er endvidere ansvarlig for, at der er designet og implementeret et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, herunder en af regionsrådet vedtaget styringsmanual,
der understøtter en tilstrækkelig løbende forvaltning af Projektet.
I tilknytning til vores revision af kvartalsrapporteringen er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om
de dispositioner, der er omfattet af kvartalsrapporteringen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er
omfattet af kvartalsrapporteringen. Vi har endvidere påset, at der er designet og implementeret et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, herunder en af regionsrådet vedtaget styringsmanual, der understøtter en
tilstrækkelig løbende forvaltning af Projektet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Vi har herudover ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
Roskilde, den 3. juni 2019
BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Lasse Jensen
Statsautoriseret revisor
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1. Indledning
Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte
kvalitetsfondsprojekter udarbejdes kvartalsvise,
revisionspåtegnede redegørelser til regionsrådene, som også
danner grundlag for Sundheds- og Ældreministeriets
opfølgning.
Kvartalsrapporteringen skal således give et samlet overblik
over udvikling i økonomi, fremdrift, risici og resultater for det
kvalitetsfondsstøttede byggeri. Det daværende Ministerium for
Sundhed og Forebyggelse godkendte den 31. marts 2014
udbetalingsanmodningen for Det Nye Rigshospital.
Efter udbetaling fra kvalitetsfonden afrapporteres kvartalsvis til
regionsrådet og til Sundheds- og Ældreministeriet efter fast
koncept.
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2. Ledelseserklæring

Ledelsen i Region Hovedstaden fremsender hermed kvartalsrapportering pr.
31. marts 2019 for Region Hovedstadens igangværende
Kvalitetsfondsprojekter (Nyt Hospital Herlev, Det Nye Rigshospital, Nyt
Hospital Bispebjerg, Ny Retspsykiatri Sct. Hans, Nyt Hospital Hvidovre samt
Nyt Hospital Nordsjælland) der alle har modtaget godkendelse af
udbetalingsanmodning fra Sundheds- og Ældreministeriet.
Kvartalsrapporteringen er baseret på kvartalsrapporteringen for de enkelte
kvalitetsfondsprojekter som regionsrådet har behandlet på regionsrådsmødet
den 25. juni 2019.
Ledelsen kan efter bedste overbevisning erklære, at:
• det enkelte projekts kvartalsrapportering giver et retvisende billede af
økonomi, fremdrift og risiko vedrørende de igangværende
anlægsprojekter finansieret ved kvalitetsfondsmidler
• kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af regionens
deponeringsgrundlag vedrørende anlægsprojekterne med
kvalitetsfondsfinansiering - og de dertil knyttede deponeringer pr.
udgangen af kvartalet
• såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er
administreret i overensstemmelse med gældende administrative
regler
• såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er
administreret under iagttagelse af skyldige økonomiske hensyn
Kommentarer til eventuelle forbehold og supplerende oplysninger fra
revisionen vedr. projekterne fremgår af afsnit 3 i det enkelte projekts
kvartalsrapportering.

Hillerød, juni 2019

Sophie Hæstorp Andersen
Regionsrådsformand

Jens Gordon Clausen
Koncerndirektør
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3. Revisionserklæring
Den uafhængige revisors erklæring omfatter det økonomiske
forbrug for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Det Nye
Rigshospital i 1. kvartal 2019. Endvidere omfatter revisors
erklæring deponeringsgrundlaget pr. 31. marts 2019 for samtlige
af regionens kvalitetsfondsfinansierede projekter.
Region Hovedstadens eksterne revision BDO har gennemgået
kvartalsrapporten og har den 6. juni 2019 fremsendt udkast til
revisorerklæring for Det Nye Rigshospital, der såfremt kvartalsrapporten
godkendes af regionsrådet i sin nuværende form, vil blive fremsendt til
Sundheds- og Ældreministeriet.
Erklæringerne er alene udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels
anlægsprojektets økonomiske forbrug og byggeriets fremdrift, herunder
forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil.
Uddrag fra revisorerklæring vedrørende Det Nye Rigshospital:
Konklusion
Denne konklusion skal læses under hensyntagen til formålet med
kvartalsrapporteringen, som redegjort for i erklæringens indledende afsnit,
samt på grundlag af forståelsen af begrebet ”Projektets fremdrift og risici”,
som der er redegjort for i erklæringens indledende afsnit.
Det er vores opfattelse, at kvartalsrapporteringen for perioden 1. januar
2019 – 31. marts 2019 (1. kvartal 2019) i alle væsentlige henseender er
udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne.
På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet
bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at
kvartalsrapporteringens oplysninger om den økonomiske drift, herunder de
risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug
(budget) ikke er opgjort i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne.
Fremhævelse af forhold i regnskabet
Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på
Kvartalsrapporten for Kvalitetsfondsbyggeri ”Det Nye Rigshospital” afsnit
4.1, Status for Det Nye Rigshospital pr. 1. kvartal 2019, hvoraf følgende
fremgår: ”Sundheds- og Ældreministeriet har 29. august 2016 skriftligt
meddelt Region Hovedstaden at ministeriet med virkning fra 1. oktober 2016
har valgt at påbegynde et skærpet administrativt tilsyn af projektet.
Ministeriet begrunder det skærpede tilsyn med at ministeriet vurderer, at der
er større potentiel risiko for, at projektet ikke kan realiseres indenfor den
bevilgede ramme. Ministeriets vurdering sker på baggrund af projektets
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rapportering om netop den risiko. Administrationen er enig i denne
vurdering.”
Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på
Kvartalsrapporten for Kvalitetsfondsbyggeri ”Det Nye Rigshospital” afsnit
5.1 Risikorapport for Det Nye Rigshospital – kvartalsrapportering for 1.
kvartal 2019, hvoraf følgende fremgår: ” Ved udgangen af 1. kvartal 2019
vurderes der fortsat at være en samlet sandsynlig overskridelse af
totalrammen for kvalitetsfondsprojektet udover den allerede aftalte
mellemfinansiering via IMT-budgettet. Den samlede sandsynlige
overskridelse er væsentligt forøget i forhold til 4. kvartal 2018. Stigningen
kommer overvejende af øgede udgifter til ekstraarbejder og for en mindre del
af opdateret vurdering af voldgiftssagen mod NCC efter afgivelse af
processkrift B i sagen.
Projektets ledelse har en styrket og fokuseret indsats på en lang række
områder. Det har ikke været muligt trods en række konkrete tiltag at undgå
en forværring af risikobilledet. DTØ forudser derfor fortsat, at der er en
risiko for at det aktuelle risiko- og reservebillede ændres helt frem til
afslutning af masterplanperioden, idet der fortsat er et stort spænd mellem
best-og worst case scenarierne.
Regionen vil i forbindelse med aflæggelse af endeligt byggeregnskab for
kvalitetsfondsprojektet være nødsaget til at finansiere overskridelsen med
regionale midler. Risikoen håndteres af Center for Økonomi.’’
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Regionen har i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne medtaget
budgettal som sammenligningstal i kvartalsrapporteringen. Budgettallene
har ikke været underlagt revision.
Revisionserklæringerne fremgår i deres helhed af bilag til mødesagen.
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4. Overblik
Som følge af den negative udvikling, herunder forsinkelse af
arbejdstidsplan, voldgiftssagen og manglende fremdrift, er det
administrationens vurdering, at det er overvejende sandsynligt,
at de samlede reserver ikke vil kunne modsvare det beløb, der
afspejler det mest sandsynlige udfald af de uafklarede forhold i
byggesagen. Dette vil medføre, at regionen for egne midler skal
supplere det reserverede beløb til projektet. Det er indarbejdet i
investeringsbudgettet for 2019.
4.1 Status for Det Nye Rigshospital pr. 1. kvartal 2019
Kvalitetsfondsbyggeriet på Rigshospitalet omfatter opførelse af et byggeri på
hjørnet af matriklen mod Blegdamsvej og Frederik V’s Vej på ca. 54.700 m²
- den såkaldte Nordfløj. I bygningen placeres HovedOrtoCentret og
NeuroCentret med senge, operationsstuer og støttefunktioner samt
ambulatoriefunktioner for HovedOrtoCentret.
Som en del af kvalitetsfondsprojektet er der færdiggjort et byggeri ved siden
af Rockefellerkomplekset på ca. 8.000 m² ud mod Amorparken. Denne
bygning indeholder patienthotel med 74 senge samt Rigshospitalets
administration. Endelig er der opført et parkeringshus med ca. 650 P-pladser
beliggende på hjørnet af matriklen ved Frederik V’s Vej og Edel Sauntes
Allé.
Projektkonkurrencen omfattede alle 3 delprojekter. Totalrådgiver er Aarhus
arkitekterne A/S med underrådgivere 3XN, Nickl & Partner, Grontmij og
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue. Bygherrerådgiver er Niras A/S.
Sundheds- og Ældreministeriet har 29. august 2016 skriftligt meddelt Region
Hovedstaden at ministeriet med virkning fra 1. oktober 2016 har valgt at
påbegynde et skærpet administrativt tilsyn af projektet. Ministeriet begrunder
det skærpede tilsyn med at ministeriet, vurderer at der er større potentiel
risiko for, at projektet ikke kan realiseres indenfor den bevilgede ramme.
Ministeriets vurdering sker på baggrund af projektets rapportering om netop
den risiko.
Administrationen er enig i denne vurdering.
Regionen har ansvar for at reservere et beløb til det mest sandsynlige udfald
af de uafklarede forhold samt forventede procesomkostninger, så det afspejler
det aktuelle risikobillede. I tilfælde, hvor regionen ved projektets afslutning
vurderer, at det reserverede beløb ikke er tilstrækkeligt og totalrammen
allerede er fuldt disponeret, skal regionen for egne midler supplere det
reserverede beløb. Regionen har mulighed for at anvende sådanne
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reserverede midler på tværs af regionens kvalitetsfondsprojekter, Jf.
Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til
sygehusbyggeri.
Styringsparadigmet for de store byggerier i Region Hovedstaden blev
opdateret i juni 2018 og annonceret ved en formandsmeddelelse på
forretningsudvalgsmødet den 12. juni 2018. Det Nye Rigshospital har i den
forbindelse opdateret styringsmanualen den 27. september 2018 til det nye
paradigme. Den opdaterede styringsmanual for Det Nye Rigshospital blev
godkendt af hospitalsstyregruppen på HBSG mødet den 3. oktober 2018.
Projekthåndbogen blev også opdateret den 27. september 2018 qua den
projektspecifikke styringsmanual blev opdateret.
Nordfløjen
Hovedprojekteringen af Nordfløjen blev afsluttet primo 2014. Nordfløjen er
udbudt i seks storentrepriser, og den syvende (Landskab og terræn) er udbudt
og der er indgået kontrakt den 8. juni 2018. Landskab og terræn er i udførsel.
Da entreprisekontrakterne for Nordfløjen blev indgået i slutningen af 2014,
var det oprindelig forudsat i udbudstidsplanen, at byggeriet skulle afleveres
fra entreprenørerne den 23. januar 2018 med en indflytning i bygningen
primo november 2018. Byggearbejdet på Nordfløjen blev påbegyndt primo
2015 og Nordfløjen forventes ibrugtaget ultimo januar 2020.
Der afholdes afleveringsforretninger (AB 92) for entrepriserne for facade
(S2), aptering (S3), Teknik (S4+S5) samt specialinventar (S7) den 11. og 12.
april 2019. Derefter vil der pågå mangelafhjælpning og aftalte udskudte
arbejder samt indreguleringsaktiviteter til medio september 2019.
Gældende aflevering for landskab og terrænarbejder (S6) er ultimo september
2019.
Generelt i perioden fra entreprenørernes aflevering (AB 92) pågår
mangelafhjælpning, udskudte arbejder samt indreguleringsaktiviteter
sammen med de øvrige aktiviteter i aktiveringsperioden, som koordineres
dels i mastertidsplanen og ved møder i koordinationsgruppen frem mod
flyttedatoen 26. januar 2020.
Rigshospitalets forretningsudvalg for Nordfløjen besluttede på sit møde i
januar 2019 at udskyde flyttedatoen for de indlagte patienter fra 6. oktober
2019 til 26. januar 2020. Der arbejdes samtidigt på at ibrugtage den
radiologiske kapacitet i stueetagen tidligere, såfremt det er muligt.
For de tekniske entrepriser er det aftalt, at eftersom test og indregulering
pågår og først skal være færdiggjort den 1. september, vil bygherre
opretholde sin ret til at påberåbe sig synlige fejl og mangler uagtet at disse
kunne være konstateret på afleveringsforretningen, såfremt fejlen/manglen
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konstateres på grund af test og indregulering. Ansvar for vedligeholdelse af
de tekniske anlæg vil overgå til bygherre ved færdiggørelse af test og
indregulering af det pågældende anlæg forudsat 1) bygherre har modtaget
instruktion, D&V materiale mv. (herunder f.eks. dokumentation for
CEmærkning) om anlægget iht. kontrakten og 2) at det pågældende anlæg
ikke har indflydelse på test og indregulering af andre anlæg. Omkostningerne
til nødvendigt vedligehold i henhold til leverandørernes anvisninger udføres
og bekostes af entreprenøren (undtaget hertil er materialer/reservedele i
forbindelse med vedligehold).
Risikoen for hændelige skader på de tekniske anlæg overgår til bygherre ved
aflevering. Eventuelle reparationer af skader, der kan henføres til forhold
opstået efter afleveringsforretningen og forårsaget af andre end ntreprenøren,
udføres af entreprenøren og betales af bygherren.
Da byggeriet først afleveres hhv. den 11. og 12. april 2019 og da
ibrugtagningstidspunktet er flyttet til ultimo januar 2020 medfører det, at
ibrugtagningstidspunktet samlet set er forsinket 15 måneder i forhold til
byggeriet af Nordfløjen blev påbegyndt.
Den samlede risiko for totalrammeoverskridelse er forværret yderligere i
forhold til sidste kvartalsrapportering. Det skyldes primært en øget
risikovurdering fra byggeledelsen i forhold til udgifter til uforudsete udgifter
frem til byggesagens afslutning. Det medfører, at der nu er forøget risiko for,
at regionen for egne midler skal supplere med et betydeligt beløb. Der er
afsat midler i investeringsbudgettet for 2019 til at supplere det reserverede
beløb til projektet.
Byggeledelsens fokuspunkter fra aflevering og frem er mangelafhjælpning,
udskudte arbejder og indreguleringsaktiviteter ift. afslutning 1. september/15.
september samt koordinering med øvrige aktiviteter i aktiveringsperioden.
Installationsentreprenøren orienterede på det seneste planlægnings- og
fremdriftsmøde omhandlende indregulering om, at tidsplanen følges. Den til
1. april 2019 aftalte hovedtidsplan for indregulering, hvor alle
områder/aktiviteter er med, er forsinket grundet afleveringsaktiviteter.
Installationsentreprenøren er rykket herfor. Det er derudover aftalt mellem
bygherre og totalrådgiver, at totalrådgiver/byggeledelsen herefter udarbejder
notat med de punkter, de ser som mulige optimeringspunkter i forhold til
tidligere afslutning af indreguleringsaktiviteterne end 1. september 2019.
Installationsentreprenøren er orienteret om, at optimeringsforslag vil komme.
Ibrugtagningstilladelse
Der er igangsat et arbejde, der kører i to spor. Et spor vedrørende brand og et
spor om processen med Københavns Kommune. Der afholdes jævnligt møder
i de to spor med relevante deltagere i forhold til dokumentation og tidsplan
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for arbejdet med dokumenter til brug for tilladelser. Dette med henblik på, at
endelig ibrugtagning ikke stoppes pga. formalitetskrav.
Totalrådgiver rapporterer, at overordnet er kvaliteten af entreprenørernes
arbejder i orden. De kendte udfordringer, der er med kvalitet, håndteres.
Omfanget er forventeligt for byggeriets kompleksitet og størrelse. Aktuelt er
der følgende større problemstillinger ift. kvalitet:
Utætte ventilationskanaler hos installationsentreprenør:
Skønserklæring er modtaget. Der er enkelte udeståender i forhold til
installationsentreprenøren, som håndteres ved afleveringen.
Akustik i Længe 3:
Syn og skøn vedr. overholdelse af de akustiske krav grundet manglende
isolering bag forsatsvægge mod facader samt placering af tværvægge mod
forsatsvæg / facade er igangsat. Løsning/opretning i det valgte prøverum er
udført. Der er efterfølgende modtaget test og rapport, som fastslår, at
løsningen kan anvendes. Udbedring er igangsat og indblæsning af granulat
pågår og forventes udbedret inden aflevering.
Fugt i tagkonstruktion (isolering):
Status på den konstaterede fugt i isoleringen under det færdige tag er, at
projektorganisationen har igangsat en syn og skønssag under
Voldgiftsnævnet med henblik på at få afdækket omfang og løsninger samt at
kunne dokumentere skaden med henblik på at rejse krav om erstatning fra
NCC, som er ansvarlig for tagarbejderne. Konsekvensen er, at noget isolering
formentlig skal udskiftes. Omfanget er endnu ikke kendt, og der er ikke lavet
et omkostningsestimat. Den aktuelle status er, at skønsmændene foretager
scanning af tagene den 11. og 12. april 2019. Projektorganisationen
rapporterer, at på baggrund af Kammeradvokatens vurdering, står projektet
godt i en eventuel uenighed om, hvem der skal dække omkostningerne til
udskiftning af isolieringen. Fugtskaden forventes ikke at få indflydelse på
fremdriften, da udbedringen kan foregå uden at forstyrre det igangværende
arbejde. Skaden er anmeldt til forsikringen.
Byggeprocessen har siden projektet gik i jorden i 2015 været vanskelig og
kendetegnet ved uenighed om kvaliteten af udbudsmaterialet mellem
bygherre og rådgiver på den ene side og særligt råhusentreprenøren (NCC) på
den anden side. Det har løbende været arbejdet på en løsning af de nævnte
uenigheder, der udover at påvirke økonomien også har haft indvirkning på
ibrugtagningstidspunktet.
NCC har den 5. oktober 2016 indgivet klageskrift til Voldgiftsnævnet og
bygherre har indleveret svarskrift den 20. december 2016. I 2017 har verseret
forløb med afgivelse af replik og duplik.
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Den 5. januar 2018 afleverede NCC processkrift, og Kammeradvokaten på
vegne af projektorganisationen afleverede processkrift A til voldgiftsnævnet
den 17. april 2018. Herefter fremsendte Rigshospitalet et forslag til en
forligsmæssig afslutning af sagen, og anmodede i samme forbindelse om et
møde omkring dette forslag. NCC har som svar herpå meddelt, at NCC ikke
ønsker at indgå i en forligsdialog baseret på de af Rigshospitalet skitserede
forhold, idet NCC samtidigt oplyser, at en forligsdialog skal være baseret på
det mest sandsynlige udfald på sagen.
Rigshospitalet har besvaret meddelelsen og hertil oplyst, at såfremt NCC på
et senere tidspunkt ønsker at drøfte forlig, er de velkomne til at rette
henvendelse, og i den forbindelse hører man gerne, hvad NCC anser som det
mest sandsynlige udfald. NCC har fået udsat fristen for aflevering af 2.
processkrift med otte uger. Fristen var den 25. oktober 2018. NCC fik
efterfølgende udsat fristen til den 8. november 2018, hvor processkriftet blev
modtaget. Kammeradvokaten har den 22. marts 2019 afleveret processkrift B
for projektet.
Voldgiftsnævnet har i brev af 10. oktober 2018 fastsat datoerne for
hovedforhandlingen i voldgiftssagen. Der er fastsat 40 dage i løbet af
september, oktober, november og december måned 2019.
Administrationen støtter sig til Kammeradvokatens vurdering af sagen, og
den politiske følgegruppe for kvalitetsfondsbyggeriet på Rigshospitalet er
løbende blevet orienteret, senest på mødet den 3. januar 2019, hvor
følgegruppen blev forelagt en konkret vurdering af det mest sandsynlige
udfald af voldgiftssagen. Følgegruppen tog på mødet status om økonomien
for Nordfløjen til efterretning. Det forventede merforbrug for projektet er
indarbejdet i budgetforslaget for 2019 og Forretningsudvalget holdes løbende
orienteret via kvartalsrapporterne.
Hospitalsbyggestyregruppen for Det Nye Rigshospital godkendte på mødet d.
20. maj 2016, at der hensættes yderligere midler til håndtering af uafklarede
forhold med projektets entreprenører. Det blev i den forbindelse besluttet at
denne yderligere hensættelse i første omgang skulle tilvejebringes ved
nedjustering af anlægsbudgettet til apparaturanskaffelser, den såkaldte IMTpulje, samt at en del af apparaturanskaffelserne kan leasingfinansieres.
Finansieringsmodellen ændrer ikke på den samlede minimumsramme til IMT
i forhold til tilsagnet, og leasingforpligtigelsen opgøres i forbindelse med
byggeregnskabet. Såfremt udfaldet af tvisterne ikke falder ud til regionens
fordel, er det nødvendigt for regionen at tilføre midler til projektet.
Anskaffelser af apparatur foretages løbende og helt frem mod ibrugtagning,
hvorfor valg af finansieringsløsning kan tages i takt med, at midlerne skal
disponeres.
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Administrationen har været i dialog med Sundheds- og Ældreministeriet om
finansieringsmodellen, og ministeriet har accepteret modellen.
Status for IT, medico og inventar
Generelt
Projektet har indgået opdateret aftale med Center for IT, medico og telefoni
(CIMT). Projektet har i samarbejde med CIMT planlagt en temaeftermiddag
den 24. april 2019, hvor processer mellem byggeprojektet og CIMT og
projektet skal drøftes for at sætte fokus på koordinering af proces og opgaver,
der går på tværs af organisationer og enheder. Center for ejendomme (CEJ)
er inviteret til at deltage, da der er grænseflader mellem CIMT og CEJ.
Inventar og teknisk udstyr
Den tidligere udbudsstrategi med fire udbud af inventar og teknisk udstyr er
revideret i samarbejde med Indkøbsafdelingen og der udsendes nu ti udbud.
På nuværende tidspunkt forventes det ikke at få indflydelse på tidsplanen i
aktiveringsperioden.
Medico
Klargøring af rum til installation af 2 CT scannere og de konventionelle
røngtenrum er i gang. Montager af patientkald og antenner til DECT (trådløs)
telefoni, WIFI, SINE og Telemetri kører efter tidsplanen.
It
Installation af krydsfelter afsluttes den 15. april 2019, hvor der afholdes et
overdragelsesmøde mellem CIMT og leverandøren.
Administrationen har fremsendt en revideret effektiviseringsrapport til
Sundheds- og Ældreministeriet den 4. januar 2019.
Patienthotel og administrationsbygning
Miljøsanering og nedrivning af to ældre villaer på byggefeltet til
patienthotellet og administrationsbygningen blev afsluttet i 2013.
Patienthotel/administrationsbygning blev i efteråret 2013 udbudt i tre
storentrepriser. De indkomne tilbud lå inden for budgettets rammer, og
byggeriet blev igangsat ultimo januar 2014. Patienthotel og
administrationsbygning blev officielt indviet 21. august 2015.
Investeringsregnskabet er afsluttet og revideret af BDO, som er regionens
revisor.
Parkeringshus
Miljøsanering og nedrivning af de tidligere funktionærboliger på byggefeltet
til parkeringshuset er afsluttet og opførelsen af det nye parkeringshus blev
påbegyndt i efteråret 2014. Byggeriet er nu tilendebragt og parkeringshuset
med plads til 650 biler blev ibrugtaget 15. juli 2015. Budgettet for
delprojektet er overholdt.
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5. Rapportering
I Region Hovedstadens Kvalitetsfondsprojekter arbejdes der med
risikostyring i henhold til Region Hovedstadens styringsparadigme og
tilhørende risikomanual. De projektspecifikke udmøntninger af de regionale
retningslinjer er beskrevet i de projektspecifikke projekthåndbøger.
Der arbejdes i Det Nye Rigshospital målrettet og fokuseret med risikostyring
for kvalitetsfondsprojektet. Der er en god risikokultur, samt velfungerende
processer for både risikoidentifikation, risikobearbejdelse og forebyggende
handlinger på både niveau 1 og 2.
Samtlige kvalitetsfondsfinansierede projekter i Region Hovedstaden fører
Risikolog i systemet Exonaut Risk.
Den uafhængige risikovurdering har i tidligere kvartalsrapporter anbefalet en
overordnet gennemgang af systemanvendelsen i forbindelse med sin
risikovurdering til kvartalsrapporteringen. Administrationen ved Enhed for
byggestyring har nu foretaget den planlagte opgradering af systemet og
herefter foretaget den aftalte revurdering.
Endvidere anbefaler DTØ at administrationen på porteføljeniveau fastsætter
krav for form og indhold af rapporteringen fra delniveau 2 til delniveau 1,
således at risikostyring på niveau 2 sker på et ensartet grundlag på tværs af
kvalitetsfondsprojekterne. Administrationen er enig i behovet for en
ensretning, og har indarbejdet retningslinjer for rapporteringen på delniveau
2 i forbindelse med opdateringen af den regionale risikostyringsmanual.
Administrationen kan oplyse, at der løbende foretages vurderinger af
kvaliteten af rapportering på kvalitetsfondsbyggerierne.
Der er foretaget en af byggeorganisation ekstern vurdering af
risikorapporteringen for projektet, se fortroligt bilag til mødesag.

5.1 Risikorapport – kvartalsrapportering for 1. kvartal 2019 for
Det Nye Rigshospital
Nedenstående risikorapportering for Det Nye Rigshospital for 1. kvartal 2019
er udarbejdet af projektorganisationen.
Risikoworkshop for 1 kvartal 2019 blev afholdt den 25. marts januar 2019.
Projektet styringsmanual er senest opdateret i september 2018.
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Region Hovedstadens vurdering af projektets samlede risikoprofil
Region Hovedstaden har foretaget en samlet vurdering af projektets
risikoprofil. Vurderingen omfatter risici for, at projektet ikke realiseres inden
for den fastlagte ramme, med den forventede kvalitet til den aftalte tid.
Vurderingen skal ses i sammenhæng med det tredje øjes erklæring om
projektets risikoprofil.
Det er påset, at projektet afholder risikoworkshops i henhold til projektets
styringsmanual. Ved deltagelse i workshops er konstateret, at der arbejdes
systematisk med vurdering af identificerede risici samt identificering af nye
risici der kan påvirke projektet fremadrettet under hensyntagen til projektets
stade samt udefrakommende faktorer der kan påvirke projektets økonomi,
kvalitet og fremdrift.
Det er Region Hovedstadens samlede vurdering, at projektet arbejder
systematisk med projektets risici i henhold til gældende risikostyringsmanual.
Af den uafhængige risikovurdering for 1. kvartal 2019 fremgår det at:
DTØ har modtaget og gennemlæst det åbne samt det fortrolige bilag vedr. 1.
kvartalsrapporteringen 2019 for Det Nye Rigshospital. Baseret på vore
arbejder, er det vores vurdering at rapporteringen afspejler projektets status
samt forhold vedrørende projektets risiko- og reservebillede korrekt.
Ved udgangen af 1. kvartal 2019 vurderes der fortsat at være en samlet
sandsynlig overskridelse af totalrammen for kvalitetsfondsprojektet udover
den allerede aftalte mellemfinansiering via IMT-budgettet. Den samlede
sandsynlige overskridelse er væsentligt forøget i forhold til 4. kvartal 2018.
Stigningen kommer overvejende af øgede udgifter til ekstraarbejder og for en
mindre del af opdateret vurdering af voldgiftssagen mod NCC efter afgivelse
af processkrift B i sagen.
Projektets ledelse har en styrket og fokuseret indsat på en lang række
områder. Det har ikke været muligt trods en række kontkrete tiltag at undgå
en forværring af risikobilledet. DTØ forudser derfor fortsat, at der er en
risiko for at det aktulle risiko- og reservebillede ændres helt frem til
afslutning af masterplanperioden, idet der fortsat er et stort spænd mellem
best og worst case scenarierne.
Regionen vil i forbindelse med aflæggelse af endeligt byggeregnskab for
kvalitetsfondsprojektet være nødsaget til at finansiere overskridelsen med
regionale midler. Risikoen håndteres af Center for Økonomi.
Der er fortsat et stort spænd mellem best og worst case i kapitalisering af
risikoen for overskridelse af totalrammen, hvorfor risikovurderingen, og det
heraf afledte regionale budgetpres, fortsat er behæftet med en væsentlig
usikkerhed.
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I relation hertil har DTØ endvidere gjort nedenstående observationer, som
kendetegner projektets aktuelle status og underbygger den overordnede
vurdering:
➢ Projektets vurderinger af de forventede udgifter, som følge af

voldgiftssagen mod NCC har afgørende betydning for vurderingen af
projektets samlede risikobillede. Der er fortsat et væsentligt spænd i
vurderingen af de økonomiske konsekvenser for worst case og det
sandsynlige scenarie.
➢ At byggeriets juridiske aflevering fra entreprenørerne (AB92-aflevering)

er foretaget efter kvartalets udløb, og at tidsplan for udskudte arbejder
aktuelt har en forsinkelse på 2-3 uger, hvilket dog ikke vurderes at påvirke
bygherres masterplan.
➢ At ibrugtagning for patienter og dermed projektets afslutning er fastsat

til den 26. januar 2020.
➢ At landskabsarbejderne aktuelt er 1-1,5 måned forsinket i forhold til

kontraktuelt aftalt aflevering til september 2019 og at der er en øget
risikovurdering af entreprisens økonomi som derfor skal følges tæt.
Administrationen vurderer, at der er et stort pres på projektets reserver, og
det er overvejende sandsynligt, at projektet ikke at kan realiseres indenfor
den bevilgede ramme. Der er derfor en væsentlig risiko for, at det kan blive
nødvendigt, at regionen for egne midler supplerer det reserverede beløb til
projektet.
I den forbindelse skal det bemærkes, at der er et betydeligt spænd i
vurderingen af de økonomiske konsekvenser for henholdsvis best- og worstcase scenarie i risikovurderingen. Der er derfor fortsat meget stor usikkerhed
om det endelige økonomiske udfald.
NCC har den 5. oktober 2016 indgivet et klageskrift til Voldgiftsnævnet.
Voldgiftssagen er nu i en fase, hvor der udarbejdes skriftsvekslinger. NCC
har afleveret processkrift 1 den 5. januar 2018. Kammeradvokaten har på
vegne af projektorganisationen afleveret processkrift A til voldgiftsnævnet
den 17. april 2018. NCC har fået udsat fristen for aflevering af processkrift 2
med otte uger til den 25. oktober 2018. NCC har efterfølgende fået udsat
fristen til den 8. november 2018, hvor de har afleveret processkrift 2.
Kammeradvokaten har den 22. marts 2019 afleveret processkrift B for
projektet. Voldgiftsnævnet har i brev af 10. oktober 2018 fastsat datoerne for
hovedforhandlingen i voldgiftssagen. Der er fastsat 40 dage i løbet af
september, oktober, november og december måned 2019.
Administrationen støtter sig til Kammeradvokatens vurdering af sagen, og
den politiske følgegruppe for kvalitetsfondsbyggeriet på Rigshospitalet er
løbende blevet orienteret, senest på mødet den 3. januar 2019, hvor
følgegruppen blev forelagt en konkret vurderingen af det mest sandsynlige
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udfald af voldgiftssagen. Følgegruppen tog på mødet status om økonomien
for Nordfløjen til efterretning. Det forventede merforbrug for projektet er
indarbejdet i budgetforslaget for 2019 og Forretningsudvalget holdes løbende
orienteret via kvartalsrapporterne.
Administrationen har uafhængigt af DTØ, vurderet at projektets største
enkeltstående udfordring relaterer sig til risiko 33 – At reserverne på
Nordfløjen er utilstrækkelige, hvorfor der fra administrationens side fortsat er
særlig fokus på denne risiko.
Administrationen arbejder på, at sikre en samlet budgetoverholdelse samt
ibrugtagelse af en fuldt funktionsduelig Nordfløj ultimo januar 2020.
De nuværende største identificerede risici fremgår af nedenstående oversigt.
Omkost
Projekt

Hændelse

Id

Dato

ning
(R.P)

DNR

33

at reserverne på Nordfløjen er

01-01-13

utilstrækkelige.

-

Kvalitet

Tid

(R.P)

(R.P)

25

3

3

6

2

2

3

1

3

2

2

4

2

1

2

1

1

2

1

2

2

1

2

26-01-20
DNR

44

at der er risiko for, at anlæggene

01-10-18

CTS/KNX, ventilation på OP og

-

proces for ned-lukning/genopstart

26-01-20

af alle hovedforsyninger fejler ved
ibrugtagning.
DNR

30

at en af entreprenørerne går

01-11-14

konkurs

01-03-19

DNR

35

Nødvendige

01-05-15

projektændringer/udfordringer/ikke

-

koordinerede grænseflader opdages

01-03-19

for sent
DNR

54

for funktionsmangler opdages for

01-01-13

sent ift. indflytningen af patienter

26-01-20

DNR

25

Arbejdsulykker får stor

01-09-14

konsekvens for projektet

30-04-19

DNR

51

vandskade når der kommer vand

01-03-19

på bygningen

26-01-20

DNR

57

utilstrækkelig koordinering mellem

01-03-19

aktiviteter og aktører for i

-

aktiveringsperioden

09-01-20
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Omkost
Projekt

Hændelse

Id

Dato

ning
(R.P)

DNR

DNR

58

31

utilstrækkelig koordinering

01-01-19

mellelm aktiviteter og aktører for it

-

og medicoleverancerne.

09-01-20

Tyveri / hærværk fra bygning

01-04-15

Kvalitet

Tid

(R.P)

(R.P)

2

1

2

2

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

01-03-19
DNR

59

rum med grænseflader

01-01-20

/sammenbygning til Nordfløj 2

-

ikke er færdige til indflytning af

26-01-20

patienter i Nordfløj 1.
DNR

DNR

9

10

De udbudte arealer til byggeplads

01-09-14

viser sig for snævre undervejs i

-

byggeriet

01-03-19

Interessenter overses i planlægning

01-08-15

af overdragelsesfasen

01-03-19

DNR

DNR

DNR

DNR

45

38

29

20

Nordfløjens etape 2 forsinker og

01-01-13

fordyrer Nordfløjens etape 1 (RKB

-

projektet)

26-01-20

Kvaliteten af det udførte arbejde er

01-10-15

for dårlig og det opdages /påtales

-

for sent eller slet ikke.

01-03-19

Konflikter mellem entreprenører,

01-01-13

byggeledelse og byggehere under

-

udførelse på RKB12.

01-03-19

TR organisationen kan blive

01-01-13

udfordret i udførselsfasen hvis

-

nøglepersoner ikke fortsætter ved

30-06-19

projektopfølgning
DNR

48

gener afledt af hospitalets øvrige

01-12-17

projekter

01-03-19

DNR

60

ændringsønsker som ikke følger

01-04-19

aftalte processer

26-01-20

R.P. betyder risikopoint
Der foreligger gennemarbejdede handlingsplaner med forebyggende
handlinger for samtlige identificerede risici.
Risiko 33
I relation til risiko 33, der omhandler risikoen for, at der ikke kan afsættes
tilstrækkelige reserver til imødegåelse af alle ekstrakrav i forbindelse med
gennemførelsen af Nordfløjen, skal det oplyses, at administrationen og
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bygherre følger reservesituationen meget tæt, og risikoens økonomi opdateres
hver måned.
Der er afholdt flere møder i hospitalsbyggestyregruppen (HBSG) med det
primære formål at drøfte projektets muligheder for at tilvejebringe et
hensigtsmæssigt reserveniveau, der sikrer byggeriets fortsatte fremdrift.
Endvidere er mulige scenarier, strategier og handleplaner for tilvejebringelse
af de nødvendige reserver blevet drøftet. En handlingsplan for den videre
proces i relation til risiko 33 blev godkendt af HBSG den 20. maj 2016. Den
politiske følgegruppe er på mødet den 3. januar 2019 blevet orienteret om
aktuel status for risiko 33.
Status på risiko nr. 33 afrapporteres månedligt til Sundheds- og
Ældreministeriet som en del af tilsynsmaterialet.
Risiko 44
Byggeledelsen skal udarbejde en indreguleringsplan.
Byggeledelsens arbejder med indreguleringsplanen pågår. Der er 6
deltidsplaner, én for hvert hovedområde vedr. indreguleringen. Det er
bygherres forventning, at teknikentreprenørens egen samkøringstest er inkl.
slutdato for indregulering pr. 1. september 2019. Efter teknikentreprenørens
samkøring, skal der foretages en samkøringstest af alle anlæg, evt. anlæg i
centralkomplekset. Dette forventes at tage 2-3 uger.
CEJ inddrages løbende i kvalitetssikringen i indreguleringsprocessen.
Risiko 30
Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af projektorganisationen,
Kammeradvokaten samt byggeherrerådgiver. Arbejdsgruppens formål er at
lede projektet bedst muligt igennem situationen for at mindske tab. Projektet
har anmodet om, at risikoen løftes til porteføljeniveau.
Kammeradvokat har udarbejdet kort notat, der beskriver handlingsplan i BH
organisation ved en entreprenørkonkurs.
Risiko 35
Gennemgang af rumskemaer og tegninger for alle standardrum med henblik
på hurtig identificering af eventuelle fejl/mangler. På baggrund af
gennemgang af rumskemaerne er det vurderingen, at næste kvalitetssikring
skal ske ved prøverums opsætningen.
Gennemgang af aftalte mock-ups af bygherre inden produktion af øvrige rum
sættes i gang. Der er udvalgt et repræsentativt udvalg af rum, som skal danne
prøverum af produktion. Der er fremsendt tidsplan fra totalrådgiver til
bygherre i november 2016. Tidsplanen skal udbygges.
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Tidsplan for Mock-up opdateres og fremsendes den 13. november 2017.
Tidsplanen er et levende dokument, som herefter vil blive opdateret hver 2.
uge. Processen med Mock-up er gennemført og den forebyggende handling
afsluttet.

Udgåede kritiske risici siden seneste kvartalsrapportering
Der er ingen udgåede kritiske risici siden sidste kvartalsrapportering.

5.2 Projekternes økonomi
Projekternes økonomi styres efter Region Hovedstaden Kasse- og
Regnskabsregulativ (gældende versionblev godkendt af regionsrådet på
mødet 18. juni 2013). De nedenstående økonomiske oversigter er baseret på
de godkendte satser for pris- og lønfremskrivning, der forelå på
rapporteringstidspunktet.

5.2.1 Det Nye Rigshospital
Projektets økonomi
Se fortroligt bilag
Skema 1 og 2
Se fortroligt bilag
5.3 Byggeriernes økonomiske fremdrift
Byggeriet er forsinket, hvilket afspejler sig i fremdriften og økonomien på
projektet, hvilket også er illustreret i nedenstående figur. Der forekommer
mindre afvigelser. Den oprindelige investeringsprofil svarer til tidspunktet
for udbetalingsanmodning.

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

Det Nye Rigshospital
Ingen af de nævnte kvalitetsparametre har ændret sig i Det Nye Rigshospital
siden udbetalingsanmodningen i marts 2014.
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6. Generelle principper
I dette afsnit redegøres der alene for de tekniske forudsætninger
og principper.
6.1 Risikostyringsmanual
Gældende risikostyringsmanual for Regions Hovedstadens
kvalitetsfondsbyggerier er blevet opdateret i februar 2019.

6.1.1 Regnskabs- og byggestyringsmæssige principper
Der er ikke sket ændringer i de styringsmæssige principper, herunder styring
af økonomi og risiko af det kvalitetsfondsfinansierede projekt i Region
Hovedstaden siden seneste kvartalsrapport. De regionale byggestyringsregler
blev godkendt af regionsrådet i 2. kvartal 2017. Styringsparadigmet for de
store byggerier i Region Hovedstaden blev opdateret i juni 2018 og
annonceret ved en formandsmeddelelse på forretningsudvalgsmødet den 12.
juni 2018. Styringsmanualen er opdateret ift. byggeriets aktuelle fase og
eksisterende praksis

6.2 Fordelingsprincipper – økonomiske grænseflader – Det Nye
Rigshospital
Fordelingsprincipper for udgifter mellem det kvalitetsfondsfinansierede
projekt og regionalt finansierede anlægsprojekter på Rigshospitalet er
uændret siden 2. kvartal 2014.
Det Nye Rigshospital består af byggerier på tre forskellige byggefelter på
Rigshospitalets matrikel. Ved hvert af byggefelterne er der aktiviteter med
udførelsesmæssige og finansieringsmæssige grænseflader. Samtlige
grænseflader i projektet er godkendt af regionsrådet i Region Hovedstaden og
indgik således i materialet til udbetalingsanmodning i marts 2014.
I nærværende afsnit beskrives de enkelte byggeaktiviteter og principper for
de økonomiske grænseflader.
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Byggefelt I
På Byggefelt I bygges behandlingsbygningen Nordfløjen til NeuroCentret og
HovedOrtoCentret. Nordfløjen er en del af Kvalitetsfondsprojektet på
Rigshospitalet. Som en del af byggeriet etableres teknik- og trafiktunnel til
det eksisterende Centralkompleks. Tunellen etableres både som følge af
nybyggeriet, men også som et led i opgradering og udvidelse af de samlede
forsyninger på Rigshospitalet. Der er derfor aftalt, at udgiften til tunellen
deles ligeligt mellem Kvalitetsfondsprojektet og af regionale anlægsmidler.
Tunellen forventes på nuværende tidspunkt udbudt og udført som en del af en
entreprise for Nordfløjen omfattende tunnel, byggegrube og råhus-kælder.
Nedrivning i byggefelt I foregår i perioden september 2014 – april 2015
Byggeriet af Nordfløjen er påbegyndt i januar 2015 (hovedtidsplan af
25.02.2015 Rev. U).

Byggefelt II
På byggefelt II bygges Patienthotel og Administrationsbygning. Byggeriet er
en del af Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet. I forbindelse med
byggeriet udføres trafiktunnel, der forbinder bygningen med det eksisterende
tunnelsystem. Tunellen er ikke afgørende for bygningens funktion, men
etableres primært for at gøre det nemmere for de mange onkologiske
patienter, der benytter patienthotellet, at komme til Sydfløjen, hvor
Finsencentret som varetager den onkologiske behandling er placeret.
Tunnelen, der har et budget på ca. 12 mio. kr., finansieres alene af regionale
anlægsmidler. Som led i lokalplansarbejdet er der fra Københavns Kommune
stillet krav om, at der etableres solceller i forbindelse med nybyggeriet. Dette
blandt andet for at patienthotel og administrationsbygningen efterlever de
forventede krav til bygningsklasse 2020. Det har efter ibrugtagning af
parkeringshuset vist sig muligt at etablere flere solceller end der stilles krav
om, og Rigshospitalet har derfor besluttet at finansiere etableringen af
yderligere solceller på parkeringshuset. Udgiften udgør 1,8 mio. kr.
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Tunellen er udbudt og udføres som en del af råhus entreprisen for
Patienthotel og Administrationsbygning. Byggeriet af Patienthotel og
Administrationsbygning blev påbegyndt i januar 2014 og bygningen blev
officielt indviet og ibrugtaget d. 21. august 2015.

Byggefelt III
På byggefelt III bygges Parkeringshus og Regional Sterilcentral
Rigshospitalet. Parkeringshuset er en del af Kvalitetsfondsprojektet på
Rigshospitalet, mens sterilcentralen er et rent regionalt finansieret projekt. De
to projekter har følgende to grænseflader i forhold til økonomi:

Nedrivningsomkostninger
I forbindelse med opførelsen af Parkeringshuset og Regional Sterilcentral
Rigshospitalet nedrives alle bygninger på byggefeltet. Udgifterne til
nedrivning deles mellem Kvalitetsfondsprojektet og Regional Sterilcentral
Rigshospitalet. Sterilcentralens andel udgør ca. 40 procent af
nedrivningsomkostningerne i byggefeltet. Fordelingen er blevet til på
baggrund af de to projekters anvendelse af byggefeltet. Udgiftsfordelingen er
godkendt af hospitalsbyggestyregruppen og regionsrådet i forbindelse med
godkendelsen af projektforslaget for Nordfløjen. Nedrivningen er udbudt
under kvalitetsfondsprojektet som en samlet hovedentreprise omfattende
miljøsanering og nedrivning ved byggefelterne II og III. Der indgik i
kontrakten om nedrivning i byggefelterne II og III en option på den
tilsvarende opgave for byggefelt I. Optionen er sidenhen blevet udnyttet.
Nedrivningen i byggefelt I finansieres alene af midler fra kvalitetsfonden.
Gennemgangen af de eksisterende bygninger i byggefelterne afslørede
nødvendigheden af at foretage en miljøsanering af bygningerne inden
nedrivning. Miljøsaneringen finansieres alene af Kvalitetsfondsprojektet.

Kælderareal i parkeringshus til sterilcentral og fælles fundament
og udvalgte tekniske installationer
I forbindelse med projekteringen af P-huset viste der sig pga. fald i terræn
mulighed for, til en fordelagtig pris, at udvide kælderarealet. I sterilcentralen
ville et øget kælderareal med fordel kunne anvendes blandt andet til
opbevaring af transportvogne i lavaktivitetsperioder. Det blev besluttet at
projektere P-huset med 1.500 m2 udvidet kælderareal til sterilcentralen.
Efterfølgende viste det sig i dispositionsforslagsfasen af sterilcentralen, af
hensyn til arealudnyttelse, hensigtsmæssigt at sammenbygge de to bygninger
således, at der er fælles fundament i sammenbygningen samt udvalgte fælles
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tekniske installationer, hvoraf nogle placeres i P-huset og andre i
sterilcentralen. Grænsefladerne er aftalt mellem totalrådgiverne for
henholdsvis Kvalitetsfondsprojektet og Regional Sterilcentral Rigshospitalet
samt bygherre og bygherrerådgiver. Merudgiften til omprojekteringen
finansieres af sterilcentralprojektet.
Kælder til sterilcentralen i P-huset samt det fælles fundament og de fælles
tekniske installationer, der er placeret i P-huset, vil være indeholdt i den
udbudte hovedentreprise for bygningen. Tilsvarende vil de fælles
installationer, der er placeret i sterilcentralen, blive udbudt og udført i
forbindelse med centralens bygningsarbejder. Byggeriet af P-huset er
påbegyndt i oktober 2014 (hovedtidsplan af 25.02.2015 Rev. U) og blev
indviet 15. juli 2015. Byggeriet af sterilcentralen er igangsat december 2015.
Planlagt ibrugtagning er oktober 2019.

6.3 Grundlag for opgørelse af planlagt og realiseret
færdiggørelsesgrad – Det Nye Rigshospital
Planlagt færdiggørelsesgrad tager udgangspunkt i grundlaget den gældende
styrende tidsplan. For hver af byggesagerne er til budgettet tillagt en
procentvis fordeling af udgifterne til Totalrådgivning. Den procentvise
fordeling svarer til de afregningsregler (afskrivning af anlæg under
udførelse), som er defineret i økonomisystemet. Årsbudgetterne er på
baggrund af de styrende aftaler med rådgivere og entreprenører fordelt på
måneder i henhold til gældende hovedtidsplan. Den planlagte
færdiggørelsesgrad for 1. kvartal 2019 er således beregnet som de forventede
a conto betalinger på entreprisekontrakterne pr. 31. marts 2019 ved
kontraktindgåelsen i forhold til den samlede kontraktsum.
Den realiserede færdiggørelsesgrad beregnes som forholdet mellem de
gældende styrende budgetter og de realiserede entrepriseudgifter tillagt en
procentvis fordeling af de realiserede udgifter til totalrådgivning. Den
procentvise fordeling svarer til de afregningsregler (afskrivning af anlæg
under udførelse), som er defineret i økonomisystemet. Udgifterne til
totalrådgiver betales efter en rateplan, der følger hovedtidsplanen og hvor
fordelingen mellem faserne følger kontraktens bestemmelser.
For entrepriseudgifterne afregnes hver måned a conto med entreprenørerne i
forhold til faktisk fremdrift. Rent praktisk foregår det ved at byggeledelsen
hver måned gennemgår alle tilbudslistens poster og fastlægger det aktuelle
stade for hver af posterne. Herefter kan udgiften for det faktiske udførte
arbejde fastlægges. Da der således betales efter faktisk fremdrift udgør de
realiserede udgifter således den realiserede færdiggørelsesgrad. Den
realiserede færdiggørelsesgrad for 1. kvartal 2019 er således beregnet som de
realiserede udgifter iht. anvist a conto betaling på entreprisekontrakter pr. 31.
marts 2019 i forhold til den samlede kontraktsum.
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Reserver til håndtering af krav om betaling af ekstraarbejder
Som et led i den daglige styring af reserveniveauet på projektet indgår det at
projektets byggeledelse månedligt periodiserer det forventelige reservetræk.
På økonomisiden indeholder rapporteringen en opgørelse af periodens
godkendte ekstraarbejder samt varslede berettigede krav, som er værdisat
med byggeledelsens vurdering af udgiften. Summen af disse udgør periodens
forventede udgifter til uforudsete forhold inklusiv vinterforanstaltninger.
Byggeledelsen rapporterer endvidere på de af byggeledelsen afviste krav i
perioden fremsat af entreprenørerne. Kravene er afvist enten på grund af
manglende dokumentation eller fordi kravet vurderes uberettiget. For disse
krav giver byggeledelsen en vurdering af den økonomiske risiko, idet uanset
at krav er afvist af byggeledelsen pga. manglende dokumentation
eller vurderes uberettiget, kan medføre et økonomisk krav til bygherre.
I projektafdelingen samles oplysningerne fra fremdriftsrapporten og
suppleres med forventede omkostninger ved risikokataloget for det øverste
projektniveau (niveau1 jf. Region Hovedstadens risikomanual). Summen
sammenholdes med den aktuelle status for projektets øvrige reserver.
Resultatet heraf anvendes som beslutningsgrundlag for projektledelsen i
forhold til håndtering af det økonomiske pres herunder eventuel inddragelse
af projektstyregruppe og Hospitalsbyggestyregruppe, alt efter
udfordringernes størrelse og behov for beslutninger på det pågældende
tidspunkt.
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Bilag
Bilag A: Fortroligt bilag med detaljer om økonomi, reserver og
risici – særskilt bilag 2 i mødesag
Bilag B: Oversigt over projektspecifik deponerede midler
Bilag C: Tidsmæssig fremdrift
Bilag D: Økonomisk færdiggørelse
Bilag E: Følgebrev med ekstern revisorerklæring – særskilt bilag
3 i mødesag
Bilag F:Uafhængig risikovurdering af projektet, udarbejdet af
”Det tredje øje” – særskilt bilag 4 i mødesag
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Bilag B
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Bilag C: Tidsmæssig fremdrift
Det Nye Rigshospital
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Bilag D: Økonomisk færdiggørelse
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Regionsrådet i Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

DK-4000 Roskilde
CVR-nr. 20 22 26 70

6. juni 2019
Vores ref. EIB

Følgebrev vedr. revisionserklæring for Det Nye Rigshospital, 1. kvartal 2019
Vedlagt fremsendes udkast til revisorerklæring for Det Nye Rigshospital 1. kvartal 2019.
Såfremt kvartalsrapporten godkendes i sin nuværende form, udvisende forbrug på 1.886,7
mio. kr., vil vi afgive vedhæftede erklæring.

Roskilde, den 6. juni 2019
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Lasse Jensen
Statsautoriseret revisor

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.
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Den uafhængige revisors erklæring
Til Regionsrådet i Region Hovedstaden
Vi har revideret kvartalsrapporteringen for perioden 1. januar til 31. marts 2019 (1. kvartal 2019), for
det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt ”Det Nye Rigshospital” (i det følgende kaldet Projektet)
udvisende et forbrug på 1.886,7mio. kr. Kvartalsrapporteringen er udarbejdet i overensstemmelse med
Budget- og Regnskabssystem for regioner, regionens Kasse- og Regnskabsregulativ, sædvanlig regnskabspraksis og Sundheds- og Ældreministeriets Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri, i det følgende kaldet Regnskabsbestemmelserne.
Konklusionen er todelt således, at vores konklusion om Projektets økonomiske forbrug og deponeringsgrundlag udtrykkes med høj grad af sikkerhed, og vores konklusion om regionens beskrivelse af byggeriets fremdrift og risici, herunder forventet resterende forbrug (budget), udtrykkes med begrænset sikkerhed.
Ved ”Projektets fremdrift og risici” forstås i denne erklæringsopgave, at forventet resterende forbrug
(budget) samt risici knyttet til Projektets fremdrift og færdiggørelse er opgjort i overensstemmelse
med Regnskabsbestemmelserne.
For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug (budget) og risici knyttet til færdiggørelsen af Projektet, vil de faktiske resultater sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige.
Erklæringen er udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels Projektets økonomiske forbrug
og byggeriets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil. Som følge
heraf kan rapporteringen være uegnet til andet formål.
Ledelsens ansvar
Ledelsen (Regionsråd og direktion) har ansvaret for udarbejdelsen af kvartalsrapporteringen i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde kvartalsrapporteringen uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Det er endvidere ledelsens ansvar, at regionens deponeringsgrundlag vedrørende projekter med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med de af Sundheds- og Ældreministeriet fastsatte
regler.
Det er ledelsens ansvar at foretage vurdering af Projektets fremdrift, forventet resterende forbrug
(budget) og risici i tilknytning til Projektets færdiggørelse. Ledelsen indhenter en af Projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til Projektets fremdrift og forventet resterende forbrug.
Revisors ansvar
Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed om
Projektets økonomiske forbrug og deponeringsgrundlag.
Det er endvidere vores ansvar, på grundlag af vores arbejde, at udtrykke en konklusion med begrænset
sikkerhed om regionens vurdering af byggeriets fremdrift og risici, herunder forventet resterende forbrug (budget), samt risici knyttet hertil.
Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3400 DK, undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger og fremskrivninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning,
samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Revisionsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til Sygehusbyggeri.
Revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, er underlagt international standard om
kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.
Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers retningslinjer

Møde i REGIONSRÅD d. 25-06-2019

Punkt nr. 16 - 1. Kvartalsrapport 2019 Det Nye Rigshospital
Bilag 3 - Side -3 af 4
for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om
integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.
Vi har udført vores arbejde med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for:
•

at kvartalsrapporteringen i alle væsentlige henseender afspejler det økonomiske forbrug opgjort pr. 31. marts 2019 i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne

•

at kvartalsrapporteringens opgørelse af deponeringsgrundlaget vedrørende anlægsprojekter
med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne

Vi har endvidere udført vores arbejde med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at den økonomiske fremdrift, herunder de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug,
er i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne og i al væsentlighed er afspejlet i kvartalsrapporteringen. Dertil har vi påset, at regionens vurderinger af forventet resterende forbrug (budget) og
regionens risikovurdering i tilknytning til Projektets færdiggørelse er i overensstemmelse med underliggende dokumentation. Vi har endvidere påset, at regionens vurderinger i al væsentlighed er afspejlet i
kvartalsrapporteringen.
For så vidt angår risikovurderingen har vi endvidere påset, at regionens vurderinger blandt andet har
inddraget en af Projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til Projektets fremdrift og
forventede resterende forbrug.
Omfanget af de handlinger, vi har udført ved vores gennemgang af Projektets fremdrift og risici, er
mindre end ved en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der er opnået for vores konklusion om det forventede resterende forbrug samt risici knyttet til
Projektets fremdrift og færdiggørelse, betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville være opnået,
hvis der var udført en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed.

Konklusion
Denne konklusion skal læses under hensyntagen til formålet med kvartalsrapporteringen, som redegjort
for i erklæringens indledende afsnit, samt på grundlag af forståelsen af begrebet ”Projektets fremdrift
og risici”, som der er redegjort for i erklæringens indledende afsnit.
Det er vores opfattelse, at kvartalsrapporteringen for perioden 1. januar 2019 – 31. marts 2019 (1.
kvartal 2019) i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne.
På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at kvartalsrapporteringens oplysninger om den økonomiske drift, herunder de
risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug (budget) ikke er opgjort i
overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne.
Fremhævelse af forhold i regnskabet
Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapporten for Kvalitetsfondsbyggeri
”Det Nye Rigshospital” afsnit 4.1, Status for Det Nye Rigshospital pr. 1. kvartal 2019, hvoraf følgende
fremgår: ”Sundheds- og Ældreministeriet har 29. august 2016 skriftligt meddelt Region Hovedstaden at
ministeriet med virkning fra 1. oktober 2016 har valgt at påbegynde et skærpet administrativt tilsyn af
projektet. Ministeriet begrunder det skærpede tilsyn med at ministeriet vurderer, at der er større potentiel risiko for, at projektet ikke kan realiseres indenfor den bevilgede ramme. Ministeriets vurdering sker på baggrund af projektets rapportering om netop den risiko. Administrationen er enig i denne
vurdering.”
Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapporten for Kvalitetsfondsbyggeri
”Det Nye Rigshospital” afsnit 5.1 Risikorapport for Det Nye Rigshospital – kvartalsrapportering for 1.
kvartal 2019, hvoraf følgende fremgår: ” Ved udgangen af 1. kvartal 2019 vurderes der fortsat at være
en samlet sandsynlig overskridelse af totalrammen for kvalitetsfondsprojektet udover den allerede aftalte mellemfinansiering via IMT-budgettet. Den samlede sandsynlige overskridelse er væsentligt forøget i forhold til 4. kvartal 2018. Stigningen kommer overvejende af øgede udgifter til ekstraarbejder
og for en mindre del af opdateret vurdering af voldgiftssagen mod NCC efter afgivelse af processkrift B
i sagen.
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Projektets ledelse har en styrket og fokuseret indsats på en lang række områder. Det har ikke været
muligt trods en række konkrete tiltag at undgå en forværring af risikobilledet. DTØ forudser derfor
fortsat, at der er en risiko for at det aktuelle risiko- og reservebillede ændres helt frem til afslutning
af masterplanperioden, idet der fortsat er et stort spænd mellem best-og worst case scenarierne.
Regionen vil i forbindelse med aflæggelse af endeligt byggeregnskab for kvalitetsfondsprojektet være
nødsaget til at finansiere overskridelsen med regionale midler. Risikoen håndteres af Center for Økonomi.’’
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Regionen har i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne medtaget budgettal som sammenligningstal i kvartalsrapporteringen. Budgettallene har ikke været underlagt revision.
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af kvartalsrapporteringen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og aktiviteterne,
der er omfattet af kvartalsrapporteringen. Ledelsen er endvidere ansvarlig for, at der er designet og implementeret et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, herunder en af regionsrådet vedtaget styringsmanual,
der understøtter en tilstrækkelig løbende forvaltning af Projektet.
I tilknytning til vores revision af kvartalsrapporteringen er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om
de dispositioner, der er omfattet af kvartalsrapporteringen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er
omfattet af kvartalsrapporteringen. Vi har endvidere påset, at der er designet og implementeret et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, herunder en af regionsrådet vedtaget styringsmanual, der understøtter en
tilstrækkelig løbende forvaltning af Projektet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Roskilde, den 6. juni 2019
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Lasse Jensen
Statsautoriseret revisor
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1. Indledning
Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte
kvalitetsfondsprojekter udarbejdes kvartalsvise,
revisionspåtegnede redegørelser til regionsrådene, som også
danner grundlag for Sundheds- og Ældreministeriets
opfølgning.
Kvartalsrapporteringen skal således give et samlet overblik
over udvikling i økonomi, fremdrift, risici og resultater for det
kvalitetsfondsstøttede byggeri. Det daværende Ministerium for
Sundhed og Forebyggelse godkendte den 18. februar 2015
anmodningen for Nyt Hospital Herlev.
Efter udbetaling fra kvalitetsfonden afrapporteres kvartalsvis til
regionsrådet og til Sundheds- og Ældreministeriet efter fast
koncept.
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2. Ledelseserklæring

Ledelsen i Region Hovedstaden fremsender hermed kvartalsrapportering pr.
31. marts for Region Hovedstadens igangværende Kvalitetsfondsprojekter
(Nyt Hospital Herlev, Det Nye Rigshospital, Nyt Hospital Bispebjerg, Ny
Retspsykiatri Sct. Hans, Nyt Hospital Hvidovre samt Nyt Hospital
Nordsjælland) der alle har modtaget godkendelse af udbetalingsanmodning
fra Sundheds- og Ældreministeriet.
Kvartalsrapporteringen er baseret på kvartalsrapporteringen for de enkelte
kvalitetsfondsprojekter som regionsrådet har behandlet på regionsrådsmødet
den 25.juni 2019.
Ledelsen kan efter bedste overbevisning erklære, at:
•
•

•
•

det enkelte projekts kvartalsrapportering giver et retvisende billede af
økonomi, fremdrift og risiko vedrørende de igangværende
anlægsprojekter finansieret ved kvalitetsfondsmidler
kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af regionens
deponeringsgrundlag vedrørende anlægsprojekterne med
kvalitetsfondsfinansiering - og de dertil knyttede deponeringer pr.
udgangen af kvartalet
såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er
administreret i overensstemmelse med gældende administrative
regler
såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er
administreret under iagttagelse af skyldige økonomiske hensyn

Kommentarer til eventuelle forbehold og supplerende oplysninger fra
revisionen vedr. projekterne fremgår af afsnit 3 i det enkelte projekts
kvartalsrapportering.

Hillerød, juni 2019
Sophie Hæstorp Andersen
Regionsrådsformand

Jens Gordon Clausen
Koncerndirektør
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3. Revisionserklæring
Den uafhængige revisors erklæring omfatter det økonomiske
forbrug for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Nyt
Hospital Herlev i 1. kvartal 2019. Endvidere omfatter revisors
erklæring deponeringsgrundlaget pr. 31. marts 2019 for samtlige
af regionens kvalitetsfondsfinansierede projekter.
Region Hovedstadens eksterne revision BDO har gennemgået
kvartalsrapporten og har den 6. juni 2019 fremsendt udkast til
revisorerklæring for Nyt Hospital Herlev, der såfremt kvartalsrapporten
godkendes af regionsrådet i sin nuværende form, vil blive fremsendt til
Sundheds- og Ældreministeriet.
Erklæringerne er alene udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels
anlægsprojektets økonomiske forbrug og byggeriets fremdrift, herunder
forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil.
Uddrag fra revisorerklæring vedrørende Nyt Hospital Herlev:
”Denne konklusion skal læses under hensyntagen til formålet med
kvartalsrapporteringen, som redegjort for i erklæringens indledende afsnit,
samt på grundlag af forståelsen af begrebet ”Projektets fremdrift og risici”,
som der er redegjort for i erklæringens indledende afsnit.
Det er vores opfattelse, at kvartalsrapporteringen for perioden 1. januar 2019
til 31. marts 2019 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i
overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet
bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at
kvartalsrapporteringens oplysninger om den økonomiske fremdrift, herunder
de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug
(budget) ikke er opgjort i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
Fremhævelse af forhold i regnskabet
Uden at tage forbehold, skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport
for Kvalitetsfondsbyggeri ”Nyt Hospital Herlev”, afsnit 5.1 Rapportering for
Nyt Hospital Herlev pr. 1. kvartal 2019, vedrørende risikostyring, hvoraf det
fremgår, at ”Region Hovedstaden har foretaget en samlet vurdering af projektets risikoprofil. Vurderingen omfatter risiko for, at projektet ikke realiseres
inden for den fastlagte ramme, med den forventede kvalitet til den aftalte tid.
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Risikobilledet for projektet er forværret siden sidste kvartalsrapport, idet
afstanden mellem reserverne og de kapitaliserede risici er steget siden sidste
kvartalsrapport (4. kvartal 2018). På baggrund af det mest sandsynlige
risikoscenarie for udviklingen i økonomien er der pr. 31. marts en risiko for,
at regionen for egne midler kan blive nødt til at supplere projektets økonomi
med et mindre beløb.
Hospitalsbyggestyregruppen fik på mødet den 22. maj 2019 præsenteret 3
reviderede risikoscenarier for projektets samlede økonomi, som vil indgå i
næste kvartalsrapport. De overordnede beslutninger fra mødet de 22. maj
fremgår af det fortrolige bilag. Styregruppen besluttede bl.a. på dette møde at
indløse projektets change requests, da det er realitet, at projektet ikke kan
realiseres inden for det resterende budget. Styregruppen besluttede også at
styrke projektets reserver med øvrige muligheder der er identificeret.’’
Fremhævelse af forhold i regnskabet vedrørende risikologgen
Uden at tage forbehold, skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport
for Kvalitetsfondsbyggeri ”Nyt Hospital Herlev”, afsnit 5.1 Rapportering for
Nyt Hospital Herlev pr. 1. kvartal 2019, vedrørende risikorapporten og DTØ
risikoprofils konklusion. ”Det vurderes samlet set, at der ved udgangen af 1.
kvartal 2019 ikke er tilstrækkelige reserver inkl. change request til at
afdække de aktuelle udfordringer, og at der derfor må forudsættes tilført
regionale anlægsmidler til at dække merforbruget.
De nuværende reserver er væsentligt under pres sammenholdt dels med
projektets risikolog, henset til længden af den resterende byggeperiode samt
de aktuelle udfordringer med håndtering af byggeprocessen og risikoen for
yderligere tvister med entreprenørerne.”
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Regionen har i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne medtaget
budgettal som sammenligningstal i kvartalsrapporteringen. Budgettallene har
ikke været underlagt revision. Vores konklusion er ikke modificeret
vedrørende dette forhold.”
Revisionserklæringen fremgår i sin helhed af bilag 3 i mødesagen.
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4. Overblik
Grundet en række udfordringer i udførelsesfasen er det besluttet
at udskyde afleveringen fra entreprenører fra maj 2019 til
december 2019. Det betyder, at ibrugtagning forventes at ske i
september 2020. Det forventes, at projektet kan realiseres med
den planlagte kvalitet, men der er fortsat risiko for overskridelse
af budgetrammen.
4.1 Status for Nyt Hospital Herlev pr. 1. kvartal 2019
Kvalitetsfondsbyggeriet på Herlev Hospital er opdelt i en række delprojekter.
Delprojekt A omfatter opførelsen af en Kvinde-barn-bygning og en Fælles
Akut Modtagelse. Byggeriet udgør ca. 56.600 m² og placeres syd for de
eksisterende hospitalsbygninger. Kvinde-barn-centret skal tilbyde rolige,
moderne og familieorienterede rammer. Dertil etableres omkring 900 nye Ppladser, heraf 524 P-pladser i et parkeringshus i den sydlige del af
hospitalsområdet, og de resterende ca. 400 P-pladser i terræn.
Delprojekt B omfatter ca. 6.200 m² udvidelse af servicebygningen med
efterfølgende ombygning. Endvidere er kapellet udvidet med 110 m² mens
der er foretaget opgradering af centrale teknik- og forsyningsanlæg. Projektet
omfatter desuden etablering af spildevandsrensningsanlæg på 530 m².
Delprojekt C omfatter medicoteknik, IT og inventar, herunder AGVteknologi (automated guided vehicles).
Endeligt styres tværgående emner såsom bygherrens administration, ledelse
og bygherrerådgivning i delprojekt E, mens opfølgning på budget til
byggeledelsens timer varetages i delprojekt D.
Projektet har afsluttet delprojekterne ”køb af Arkaden” og ”renovering af
Arkaden” der omfattede køb og istandsættelse af den tidligere
sygeplejeskole, til brug for administration, forskning mv. I forbindelse med
politisk godkendelse af Steno Diabetes Center Copenhagen blev ligeledes
godkendt, at Arkadebygningen skulle rives ned for etablering at byggefelt til
etablering af SDCC bygningen. Bygningen blev fraflyttet i november 2017
og nedrevet i forsommeren 2018.
Endelig er der ”delprojekt 103”, der omfattede ombygning af det eksisterende
sengetårns etage 103 til kardiologiske senge ligeledes afsluttet.
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Projektet har et samlet budget på 2.250 mio. kr. i (09-pl). Dertil kommer en
udvidelse i investeringsbudgettet på 40 mio. kr., svarende til projektets andel
af Statens Energilånepulje.
Byggeledelse på samtlige byggeprojekter på Herlev Hospital forestås af
Sweco A/S (tidligere Grontmij) samt Hou og Partnere (nyt navn H+
Arkitekter nu), mens projektets bygherrerådgivning varetages af Niras A/S.

Delprojekt A - Akuthus og kvinde-barn center
Tidsplan
Byggeriet af delprojekt A blev i forbindelse med projektering 6 måneder
forsinket i forhold til oprindelig tidsplan for udførelse grundet ekstra
granskning af hovedprojekt før udbud.
Som følge af forsinkelser især for installationsfagene blev der i 4. kvartal
2017 truffet beslutning om at forlænge udførselstidsplanen, så endelig
aflevering fra entreprenører blev fastlagt til maj 2019. Forlængelsen blev
officielt meldt ud til entreprenørerne i marts 2018.
Der er siden konstateret flere udførelsesfejl hos apteringsentreprenørerne og
installationsentreprenøren. Desuden har flere projektfejl også været med til at
presse tidsplanen. Det blev derfor besluttet at rykke afleveringen fra
entreprenørerne fra maj til december 2019. Der er således udmeldt ny
arbejdstidsplan til entreprenørerne den 1. oktober 2018.
De største udfordringer, der presser den nye tidsplan, er ændringer i lodrette
føringsveje til installationer især mellem basen nederst og den runde bygning
ovenpå. Desuden har flere syn- og skønsager på støbte gulve forsinket
støbearbejdet og dermed de efterfølgende arbejder. Koordinering af montage
af udstyr bl.a. hængesøjler og undersøgelseslamper i forhold til placering af
installationer har også vist sig mere tidskrævende end først antaget.
Efter aflevering skal der ske en mangelgennemgang. Herefter opstartets
idriftsætningsarbejderne, der omfatter installation og test af IT og
medicoteknisk udstyr, rengøring og indflytning samt træning af personalet i
de nye rammer. Den endelige ibrugtagning forventes rykket fra 1. kvartal
2020 til omkring september 2020.
Entrepriser
Råhusentreprenøren påbegyndte den 14. december 2015 opførelse af råhus
og har afsluttet kontraktarbejderne på hovedbygninger og forbindelsesgange
til eksisterende hospital. Der har været afholdt afleveringsforretning med
råhusentreprenøren den 1. september 2018. Der udestår enkelte arbejder der
har måttet udskydes, udbedring af enkelte mangler, herunder ikke godkendt
materiale vedr. kvalitetssikring.
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Landskabs-, anlægs- og gartnerarbejder syd for p-huset forløber planmæssigt,
ligesom anlægsarbejdet vedr. den kommende Letbane mod ringvejen.
Forpladsen ved den nye hovedindgang ibrugtages i maj 2019.
Lukningsentreprisen er stort set færdig, der udestår enkelte arbejder vedr.
karusseldøre. Der er indgået delvis aftale om krav modtaget fra
lukningsentreprenøren, og der pågår forhandling om øvrige udestående krav.
Der konstateres fortsat problemer med rettidig komplet aflevering af områder
på installationsarbejder. Der er igangsat en fokuseret indsats for at færdiggøre
områder ved etablering af et såkaldt ”sweeper team” der indsættes lokalt for
at afslutte områder, så efterfølgende arbejder kan startes.
Det har vist sig nødvendigt at udføre test af gulvenes bæreevne i udvalgte
områder, som bliver belastet af tung trafik fx i forbindelse med
vareforsyning. Resultat af testen forventes i løbet af maj måned.
Der er planlagt forhandlingsmøder med alle entreprenører vedr. krav som
følge af seneste forlængelse aftidsplanen, men også vedr. krav som følge af
projektfejl og -mangler. Ud over de tidligere udbedrede udførelsesfejl,
konstateres der løbende fejl og mangler i projektet, hvilket afleder nye
ekstrakrav fra entreprenører.
Rådgivere og byggeledelse
Totalrådgivning for delprojekt A, varetages af et konsortium med Henning
Larsen Architects A/S, Friis og Moltke A/S, Orbicon A/S, NNE Pharmaplan
A/S og Norconsult A/S med underrådgivere Brunsgaard & Lauersen
Arkitekter ApS og SLA A/S.
Konsortiets tilsynsindsats er fortsat tilfredsstillende og der er tilkøbt ekstra
fagtilsyn på installations- og apteringsområdet for at kunne udføre
tilstrækkelige kontroller af det udførte arbejde. Der er desuden tilkøbt flere
ressourcer til konsortiets projektlederteam.
Der er fokus på, at kvaliteten af det udførte arbejde er af tilfredsstillende
kvalitet. Der er ikke foretaget ændringer af det oprindelige projekt, som
forringer kvaliteten, den planlagte kliniske eller tekniske drift.
Byggeledelsen er tilført flere ressourcer på installations- og apteringsområdet
og ledelsesniveauet hos byggeledelsen er styrket med henblik på at foretage
strategiske prioriteringer af indsatsområder for at sikre fremdrift.
Der afholdes projektopfølgningsmøde hver 14. dag og ugentlige byggemøder
med deltagelse af konsortiet, byggeledelse og projektafdeling. Væsentlige
projektforhold, tekniske forespørgsler, koordinering og planlægning ift.
fremdrift og arbejdstidsplan mv. drøftes.
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Samarbejdet med konsortiet og byggeledelsen fungerer tilfredsstillende, men
har været udfordret pga. forsinkelser og udfordringer med installations- og
apteringsentrepriserne.
Planlægning af indflytningsprocessen
Planlægnings- og koordineringsarbejdet vedrørende indflytning i nybyggeriet
er igangsat. Erfaringerne fra andre lignende projekter er, at der skal afsættes
minimum 6 måneder til disse opgaver efter aflevering af bygning fra
entreprenører. Ud fra HCR’s anbefalinger (Health Care Relocations, som er
rådgivere på indflytningen) forventes ibrugtagning at kunne ske i september
måned 2020.
Detaljeret tidsplan for alle aktiviteter i forbindelse med klagøring til drift er
under udarbejdelse med bistand fra ekstern konsulent. De enkelte aktiviteter
omfatter bl.a. rengøring, installation af udstyr, afprøvning af udstyr og test af
IT systemer, selve flytningen samt træning af personale i de nye rammer.
Klinisk personale, driftsafdeling og IT/medico-afdeling er inddraget i
processen.
Hospitalets generalplan skal klarlægge den optimale udnyttelse af de fysiske
rammer i nybyggeriet og de eksisterende bygninger på både Herlev og
Gentofte matriklen. Hospitalsplan 2025 forventes endeligt vedtaget i 2019.
Der forventes ændringer som følge af hospitalsplan 2025, som vil have
indflydelse på hospitalets arbejde med udnyttelsen af de fysiske rammer.
Sideløbende med generalplansarbejdet arbejdes der med konkretisering af
effektiviseringsgevinster i samarbejde med hospitalets analyse- og
planlægningsenhed.

Delprojekt B - udvidelse og ombygning af servicebygning og
kapel
Delprojekt B omfatter en udvidelse og ombygning af servicebygningen,
udvidelse af kapellet på Herlev Hospitals matrikel og etablering af et
spildevandsrensningsanlæg. Totalrådgiver i delprojekt B er Niras (tidligere
Alectia A/S) med underrådgiver C.F. Møller A/S.
Tilbygning og varemodtagelse
Arbejderne med servicebygningen blev igangsat primo 2014. Tilbygningen
blev afleveret den 31. august 2016. Klinisk mikrobiologisk afdeling (KMA)
er flyttet ind i de nye lokaler og det indkøbte automatiseringsudstyr er i drift.
Efter ibrugtagning af tilbygningen er der konstateret problemer med styring
af ventilation (CTS-system) i de nye lokaler. Fejl i CTS-systemet er udbedret,
men det har vist sig at problemerne sandsynligvis skyldes selve
projekteringen af ventilations-systemet. Løsninger drøftes pt. sammen med
rådgiver på projektet, driftsafdelingen og brugerne af lokalerne.
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Der har været udfordringer med ibrugtagningen af den nye fuldautomatiske
varemodtagelse i servicebygningen, hvilket især skyldes AGV-robotternes
følsomhed overfor fysiske ændringer i køreveje, og at der er mere trafik i
området de skal køre i, end det var forudsat i programmeringen. Driften af
varemodtagelsen er primo 2019 overgået fra hospitalet til Center for
Ejendomme, som har igangsat en udredning af mulige løsninger for
vareforsyning til nybyggeriet, herunder om det skal ske med eller uden brug
af AGV’er.
Ombygninger
Ombygning af den eksisterende servicebygning er afsluttet, klinisk
mikrobiologi er flyttet ind i lokalerne. Øvrige ombygninger der udestår er
tunnelforbindelse vest i kælderplan og kran i eksisterende bygning, der skal
klargøres til at kunne forsyne nybyggeriet med linnes, medicin, forbrugs- og
sterilvarer, mv. Ombygningsarbejderne under delprojekt B forventes færdige
medio 2019 med undtagelse af kranen, som forventes færdig i efteråret 2019.
Spildevandsprojekt
OPI (Offentlig Privat Innovations samarbejde) samarbejde om etablering af
nyt spildevandsrensningsanlæg, der delvist har været finansieret af midler fra
Kvalitetsfonden, er fuldt idriftsat og behandler nu alt spildevand fra
hospitalet. Analyser viser, at det rensede spildevand overholder den ønskede
rensningsgrad.
Der pågår fortsat drøftelse med Herlev Kommune og Hovedstadsområdets
Forsyningsselskab med henblik på at opnå tilladelse til at udlede det rensede
spildevand til Kagsåen, i stedet for til det fælleskommunale rensningsanlæg.

Delprojekt C - Medico og inventar anskaffelser
Delprojekt C omfatter bygherreleverancer inden for medicoudstyr, IT,
telefoni, og inventar til nybyggeriet dvs. både til delprojekt A og B. Indkøb
og installation til delprojekt B er afsluttet.
Der pågår detailplanlægning vedr. udbud og indkøb af medicoudstyr og
inventar til delprojekt A. Planlægningen sker i tæt koordinering med
konsortiet, byggeledelse, driftsafdeling og Regions Hovedstadens Center for
IT, Medico og Telefoni (CIMT).
Der afholdes løbende møder med konsortiet, byggeledelse og CIMT med
henblik på at koordinereleverancer, montering, installation samt godkende
materialer og installationstyper. CIMT har igangsat en registrering af
afdelingernes IT-udstyr med henblik på at kunne faslægge behov for nye
indkøb og muligheder for genbrug. Samlet overblik over nødvendige indkøb
af bygherreleverancer vedr. IT, medico og inventar forventes klar i løbet af
efteråret 2019, hvorefter også det økonomiske restråderum i delprojekt C kan
fastlægges.
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5. Rapportering
I Region Hovedstadens Kvalitetsfondsprojekter arbejdes der med
risikostyring i henhold til Region Hovedstadens styringsparadigme og
tilhørende risikomanual. De projektspecifikke udmøntninger af de regionale
retningslinjer er beskrevet i de projektspecifikke projekthåndbøger.
Der arbejdes i Nyt Hospital Herlev målrettet og fokuseret med risikostyring
for kvalitetsfondsprojektet. Der er en god risikokultur, samt velfungerende
processer for både risikoidentifikation, risikobearbejdelse og forebyggende
handlinger på både niveau 1 og 2. Niveau 1 er det overordnede projekt, mens
niveau er 2 er risikostyring på delprojekterne.
Samtlige kvalitetsfondsfinansierede projekter i Region Hovedstaden fører
Risikolog i systemet Exonaut Risk.
Den uafhængige risikovurdering har i tidligere kvartalsrapporter anbefalet en
overordnet gennemgang af systemanvendelsen i forbindelse med sin
risikovurdering til kvartalsrapporteringen. Administrationen ved Enhed for
byggestyring har nu foretaget den planlagte opgradering af systemet, og
herefter foretaget den aftalte revurdering.
Endvidere anbefaler DTØ at administrationen på porteføljeniveau fastsætter
krav for form og indhold af rapporteringen fra delniveau 2 til delniveau 1,
således at risikostyring på niveau 2 sker på et ensartet grundlag på tværs af
kvalitetsfondsprojekterne. Administrationen er enig i behovet for en
ensretning, og har indarbejdet retningslinjer for rapporteringen på delniveau
2 i forbindelse med opdateringen af den regionale risikostyringsmanual.
Administrationen kan oplyse, at der løbende foretages vurderinger af
kvaliteten af rapportering på kvalitetsfondsbyggerierne.
Der er foretaget en af byggeorganisation ekstern vurdering af
risikorapporteringen for projektet, se bilag til mødesag.

5.1 Risikorapport – kvartalsrapportering for 1. kvartal 2019 for
Nyt Hospital Herlev
Region Hovedstadens vurdering af projektets samlede risikoprofil
Region Hovedstaden har foretaget en samlet vurdering af projektets
risikoprofil. Vurderingen omfatter risiko for at projektet ikke realiseres inden
for den fastlagte ramme, med den forventede kvalitet til den aftalte tid.
Risikobilledet for projektet er forværret siden sidste kvartalsrapport, idet
afstanden mellem reserverne og de kapitaliserede risici er steget siden sidste

12

Møde i REGIONSRÅD d. 25-06-2019

Kvartalsrapport, Kvalitetsfondsbyggeri,
Nyt Hospital Herlev
1. kvartal 2019
Punkt nr. 17 - 1. kvartalsrapport
2019 Nyt Hospital
Herlev
Bilag 1 - Side -13 af 24

kvartalsrapport (4. kvartal 2018). På baggrund af det mest sandsynlige
risikoscenarie for udviklingen i økonomien er der pr. 31. marts en risiko for,
at regionen for egne midler kan blive nødt til at supplere projektets økonomi
med et mindre beløb.
Hospitalsbyggestyregruppen fik på mødet den 22. maj 2019 præsenteret 3
reviderede risikoscenarier for projektets samlede økonomi, som vil indgå i
næste kvartalsrapport. De overordnede beslutninger fra mødet de 22. maj
fremgår af det fortrolige bilag. Styregruppen besluttede bl.a. på dette møde at
indløse projektets change requests, da det er realitet, at projektet ikke kan
realiseres inden for det resterende budget. Styregruppen besluttede også at
styrke projektets reserver med øvrige muligheder der er identificeret.
Administrationen og projektet har skærpet fokus på reservetrækket og
arbejder målrettet på at identificere yderlige ændringer inden for projektet,
der kan tilvejebringe råderum i budgettet til imødegåelse af risici. Projektet
drøfter relevante ændringer og konsekvenser for byggeriet og den kliniske
drift med hospitalsdirektionen og med hospitalsbyggestyregruppen.
Der er i den angivne risikokapitalisering ikke taget højde for, at såfremt en
risiko indtræffer, så kan den have en effekt på de øvrige risici.
Uafhængig risikovurdering fra Det tredje øje (DTØ)
Vurderingen af risikobilledet skal ses i sammenhæng med det tredje øjes
erklæring om projektets risikoprofil pr. 31. marts 2019, der konkluderer:
”DTØ har modtaget og gennemlæst det åbne samt det fortrolige bilag vedr. 1.
kvartalsrapportering 2019 for Nyt Hospital Herlev. Baseret på vore arbejder,
er det vores vurdering at rapporteringen afspejler projektets status samt
forhold vedrørende projektets risiko- og reservebillede korrekt.
Det vurderes samlet set, at der ved udgangen af 1. kvartal 2019 ikke er
tilstrækkelige reserver inkl. change request til at afdække de aktuelle
udfordringer og at der derfor må forudsættes tilført regionale anlægsmidler til
at dække merforbruget.
De nuværende reserver er væsentligt under pres sammenholdt dels med
projektets risikolog, henset til længden af den resterende byggeperiode samt
de aktuelle udfordringer med håndtering af byggeprocessen og risikoen for
yderligere tvister med entreprenørerne.
DTØ anbefaler stadigvæk, at projektet arbejder videre med at få ajourført
scenarie I, II og III samt de tilhørende beskrivelser af muligheder for at tilføre
yderligere likvide reserver eller besparelsesmuligheder for at kunne modstå
eventuelt yderligere pres på den samlede projektøkonomi.”
DTØ’s samlede fortrolige vurdering fremgår af mødesagen som bilag 4.
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Ved deltagelse i workshops har administrationen konstateret, at der arbejdes
systematisk med vurdering af identificerede risici, samt identificering af nye
risici der kan påvirke projektet fremadrettet under hensyntagen til projektets
stade, samt udefrakommende faktorer der kan påvirke projektets økonomi,
kvalitet og fremdrift.
Projektet har i sit risikoarbejde fokus på de identificerede risicis påvirkning
på projektets fremdrift, således at der iværksættes nødvendige tiltag der
begrænser risiko for fordyrende stilstand under udførsel.
Projektorganisationen og byggeledelsen har fortsat fokus på at sikre, at
tekniske forespørgsler besvares rettidigt, således at risiko for nye
tidsplanskrav begrænses. Der sker fortsat løbende evaluering af behovet for
styrkelse af byggeledelse og fagtilsyn i forbindelse med udførelsen af
delprojekt A. Regionen er enig i projektets fokuspunkter og de iværksatte
tiltag.
Det er administrationens samlede vurdering, at projektet arbejder systematisk
med projektets risici i henhold til gældende risikostyringsmanual, således at
projektet fortsat forsøges realiseret inden for den fastsatte økonomiske
ramme.
Risikorapportering
Nedenstående risikorapportering for Nyt Hospital Herlev for 1. kvartal 2019
er udarbejdet af projektorganisationen på baggrund af dialog med
byggeledelsen og NIRAS (bygherrerådgiver).
I 1. kvartal 2019 blev der afholdt risikoworkshop den 22. februar 2019.
Næste risikoworkshop blev afholdt den 13. maj 2019.
Generelt kan det konstateres, at de fleste risici er mere eller mindre indtruffet,
og fokus vil fra nu og frem til indflytning er at begrænse tab på tid og
økonomi. Det er afgørende for fremdriften at sikre en hurtig afklaring af
problemstillinger, som er kritiske for den nuværende tidsplan. Der afholdes
derfor supplerende risikomøder cirka hver 14 dag med inddragelse af
relevante personer fra projektet, kammeradvokaten, rådgivere og
entreprenører.
Projektets 4 aktuelle risici fremgår af nedenstående oversigt.
Id

Hændelse

42 Der er risiko for forsinket
ibrugtagning af bygninger og
forlænget periode til test-og
indkøring efter eller i forbindelse
med aflevering.

Dato
01-12-2019 31-01-2020

Omkostning
(RP)
16

Kvalitet

Tid
8

20
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Id

Hændelse

Dato

Omkostning
(RP)

Kvalitet

Tid

44 Der er risiko for at projektets reserver 01-12-2018 er utilstrækkelige.
31-01-2020

25

5

15

40 Der er risiko for at der skal
indarbejdes brugerønsker i
byggefasen.

01-01-2017 31-01-2020

15

5

5

37 Der er risiko for at en eller flere
entreprenører går konkurs. Risikoen
er relevant både på projektniveau og
på porteføljeniveau.

01-09-2015 31-01-2020

12

6

9

Note: RP betyder risikopoint.

Der foreligger handlingsplaner med forebyggende handlinger for samtlige
identificerede risici. Projektorganisationen arbejder fortsat på afklaring af
hvordan risici håndteres efter risikoworkshoppen den 22.2.2019, herunder
workshoppen 13.5.2019.
ID44 (risiko for at projektets reserver er utilstrækkelige) er opdateret med nyt
estimat for projektets samlede økonomi, og der er foretaget 3 ændringer i den
siden sidste kvartalsrapport. Der er øget risiko for flere krav til VVS,
ventilation, gartner og interimsvarme, der brug for flere midler til rådgivere
og til en styrkelse af byggeledelsen og der er risiko for at der skal anvendes
yderligere midler til forcering af håndværkerarbejde.
Risiko 42
Risikoen er stadig relevant, og beholdes i nuværende log som en selvstændig
risiko, da der er grænseflader til indflytningsprocessen.
Der er reservereret en pulje under DPE til delvis imødegåelse af forventet
udgift.
Tæt koordinering med de involverede parter er nødvendig. Der er aftalt
månedlige møder med CIMT, konsortiet, og byggeledelsen for at følge op og
koordinere ift. byggeprocessen. Byggeledelsens kompetencer inden for
tidsplanlægning samt en ekstern konsulent anvendes for at få overblik over
alle aktiviteter og deres indbyrdes afhængigheder, både ved levering af
bygherreleverancer og ved test og afprøvning af bygninger.
Indkøbsafdelingen inddrages efter behov for at få overblik over udbudsproces
og leveringstider på udstyr.
Risiko 44
Der sker løbende inddragelse af kammeradvokaten, som hjælper bygherre fx
ift. tidskrav fra entreprenører, kontraktlige forhold, mv. Der er aftalt en fast
møderække i resten af byggetiden. Der er tilkøbt ekstra byggelederressourcer
til koordinering og planlægning af installations- og apteringsentrepriserne, til
koordinering af bygherreleverancer og til strategisk prioritering af
indsatsområder.
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Tilkøb af skærpet fagtilsyn forsætter, og handlingen er forsat meget aktuel
for at sikre kvalitet i udførelsen. Projektafdelingen mener forsat det er vigtigt
at sikre, at fagtilsynet er fysisk til stede på byggepladsen og har faste aftalte
mødetider for hurtigt at kunne afklare spørgsmål fra entreprenører.
Byggeledelsen udfører løbende opfølgning på arbejdstidsplaner
for alle entreprenører. Handling er stadig relevant for at sikre fremdrift.
Stadeopgørelse for delområder fremgår af byggeledelsens månedsrapport.
Risiko 40
Risikoen er stadig relevant, og beholdes i nuværende log som en selvstændig
risiko, da der er grænseflader til indflytningsprocessen. De nuværende
handlinger er stadig relevante. Desuden er der udarbejdet et skema til
brugerønsker, som afdelingerne skal udfylde. Dette er godkendt af
hospitalsdirektionen primo 2019 og udsendt til de relevante afdelingsledere.
Risiko 37
Der er i samarbejde med Kammeradvokaten udarbejdet en konkurskøreplan
for delprojekt A. Med udgangspunkt i byggeriets fremdrift planlægges
løbende opfølgning på mulige handlemuligheder.
Risikoen er stadig relevant, og beholdes i nuværende log som en selvstændig
risiko, da den ikke er indregnet i scenarier for byggeriets samlede anlægsøkonomi dvs. der er ikke reserveret midler til imødegåelse af risiko for
konkurs. Det er prioriteret, at kun de mest sandsynlige hændelser og risici
bliver prissat i den meget pressedeanlægsramme. Den store forskel på min og
max værdi skyldes at udfaldet afhænger meget af hvilken entreprenør der går
konkurs.
Værdierne for denne risiko for konkurs forventes at kunne nedjusteres, idet
projektet er længere fremme i udførelsen og der udestår mindre omfang på
kontraktarbejder. Denne nedjustering er ved at blive kvalificeret og vil
fremgå af næste kvartalsrapport.
Der vil ske en opdatering i Exonaut Risk både af værdier og handlinger i
forbindelse med næste kvartalsrapport.

Udgåede kritiske risici siden seneste kvartalsrapportering
Ingen

5.2 Overordnet ramme for økonomistyring
Projekternes økonomi styres efter Region Hovedstaden Kasse- og
Regnskabsregulativ (gældende version blev godkendt af regionsrådet på
mødet 18. juni 2013).
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De udarbejdede samlede budgetter er baseret på de godkendte satser for prisog lønfremskrivning, der forelå på rapporteringstidspunktet.

5.2.1 Nyt Hospital Herlev
Projektets økonomi
Projektøkonomien er opdelt i flere mindre projekter. Flere delprojekter er
afsluttet, mens nedenstående fortsat er i gang.
Delprojekt A omfatter etablering af Akuthus samt kvinde-barn center. Den
samlede projektsum direkte allokeret til entreprise i delprojekt A udgør pr.
31. marts 2019 ca. 1.353,9 (09-pl).
Projektet er udbudt i 16 fagentrepriser samt en særskilt entreprise vedrørende
P-huset. Entrepriserne rapporteres i grupperinger omfattende:
1) Råhus, facadelukning, aptering
2) Installationer, indvendige arbejder (murer/gulv, maler, skiltning, el,
elevator, CTS, VVS, ventilation, rørpost)
3) Anlægsarbejder, byggeplads, p-hus (Gartner, byggeplads, skurby, p-hus)
4) Rådgivning, fremskudte anlægsarbejder, kunst, indeksering samt UFOramme til udførselsfasen.
Delprojekt B’s budget udgør 360,2 mio. kr. (09-pl) Udvidelsen af
servicebygningen er afsluttet med en række ekstraarbejder i den afsluttende
fase. Ekstraarbejderne i projektet har dels relateret sig til en række
bygherretilvalg, nødvendige ændringer i forbindelse med kølecentralen samt
ekstra rådgivning afledt heraf. En samlet opgørelse af ombygningsarbejderne
kan endeligt udarbejdes, når etablering af forbindelsesgang vest og kran til
vareforsyning er udført.
Delprojekt C udgør den tværgående håndtering af IMT investeringer i Nyt
Hospital Herlev. Det samlede budget er styrket til 270 mio. kr. i 09-pl,
hvilket er 20 mio. kr. højere end ekspertpanelets angivelser i
tilsagnsskrivelsen.
Budget til delprojekt D (byggeledelse) er fastlagt ud fra forventet timeforbrug
på delområderne logistik, råhus, aptering, installationer, mv. Der følges
løbende op på timeforbruget i forhold til det budgetterede. Desuden skal
budgettet forhøjes som følge af forlænget byggeperiode jf. beskrivelsen
ovenfor.
Delprojekt E indeholder budget til tværgående udgifter og omkostninger,
som ikke er indeholdt i delprojekternes entrepriser fx ledningsomlægninger
og interimsarbejder på byggepladsen. Derudover dækker delprojekt E
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forarbejder, projektkonkurrence, bygherrens administration, budget til
energiinvesteringer, bygherrerådgivning og øvrige eksterne rådgivere og
konsulenter.

5.3 Byggeriets økonomiske fremdrift
Fremdriften i begge projekter forløber generelt planmæssigt, hvilket også er
illustreret i nedenstående figurer. Der forekommer mindre afvigelser. Den
oprindelige investeringsprofil svarer til tidspunktet for
udbetalingsanmodning.

5.4 Kvalitet og indhold
Kvaliteten i byggerierne forstås som antal af byggede kvadratmeter, pris pr.
kvadratmeter, antal senge til patienter i de nye bygninger samt det samlede
hospital, den forventede behandlingskapacitet samt udnyttelsesgrader, med
andre ord indholdet i faseskifteskemaerne.
Ingen af de nævnte kvalitetsparametre har ændret sig i Nyt Hospital Herlev
siden udbetalingsanmodningen blev godkendt af Regionsrådet i juni 2014.
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6. Generelle principper
I dette afsnit redegøres der alene for de tekniske forudsætninger
og principper.
6.1 Risikomanual
6.1 Risikomanual
Gældende risikostyringsmanual for Regions Hovedstadens kvalitetsfondsbyggerier blev opdateret i februar 2019.

6.2 Regnskabs- og byggestyringsmæssige principper
Der er ikke sket ændringer i de styringsmæssige principper, herunder styring
af økonomi, risiko af det kvalitetsfondsfinansierede projekt i Region
Hovedstaden siden seneste kvartalsrapport.
De regionale byggestyringsregler blev godkendt af regionsrådet i 2. kvartal
2017. Styringsparadigmet for de store byggerier i Region Hovedstaden blev
opdateret i juni 2018.

6.3 Fordelingsprincipper – økonomiske grænseflader – Nyt
Hospital Herlev
Kvalitetsfondens andel af sterilcentral
I forbindelse med etablering af henholdsvis Kvalitetsfondsprojekter for Nyt
Herlev Hospital, Delprojekt B (udvidelse af eksisterende Servicebygning) og
den regionalt finansierede Sterilcentral, placeret på Herlev Hospital (RSH), er
der en række aktiviteter, placeret i RSH der vedrører funktionerne i
Delprojekt B, hvorfor der er aftalt medfinansiering på 25 mio. kr. finansieret
af Delprojekt B’s økonomiske ramme.
De i RSH planlagt aktiviteter, som direkte er relateret til opgaver der budgetog opgavemæssigt er tilknyttet Delprojekt B omfatter: fælles Elforsyningsarbejder på højspændingsring og transformatorer, forberedende
arbejder for tilslutning til eksisterende vest-tunnel af hensyn til overordnet
varelevering og AGV-kørsel, etablering af automatiske vognbaner
(bufferareal) i niveau 02, som er en del af det automatiske transportanlæg i
Delprojekt B samt tværgående shuttlekran til betjening af disse vognbaner.
Endvidere er foretaget større udgravningsdybde i RSH som konsekvens af
fælles kølecentral, forstærkning af tagflade i RSH hvor tørkølere der alene
vedrører delprojekt B er placeret, samt støjskærme relaterende til disse
tørkølere.
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6.5 Grundlag for opgørelse af planlagt og realiseret
færdiggørelsesgrad – Nyt Hospital Herlev
De i skema 1 planlagte færdiggørelsesgrader opgøres med udgangspunkt i
akkumulerede forbrug primo kvartalet tillagt forrige kvartalsrapports bilag
B’s forventede forbrug for indeværende kvartal, set i forhold til det
korrigerede budget i årets priser.
Den realiserede færdiggørelsesgrad i samme skema opgøres som afholdt
forbrug i forhold til total budgetsum.
Den ”oprindelige færdiggørelsesgrad” i bilag D er opgjort på baggrund af den
forventede finansieringsprofil fremsendt til SUM i forbindelse med
udbetalingsanmodningen.
Den ”reviderede færdiggørelsesgrad” er baseret på den finansieringsprofil der
ligger til grund for finansieringsprofilen for kvartalsrapporten opgjort i
løbende priser, under hensyntagen til evt. ændringer tidsplaner.
Den realiserede færdiggørelsesgrad ”forbrug” i bilag D er opgjort som de
akkumulerede afholdte udgifter for alle delprojekter til og med 1. kvartal
2019 set i forhold til projektets samlede ramme opgjort i løbende priser.
Der sker løbende justering af finansieringsprofilen i forhold til forventningen
af arbejdernes fremdrift.
Idet projektet påser, at der alene betales for arbejder der er udført, således, at
den økonomiske færdiggørelsesgrad et udtryk for projektets fremdrift.
Da der således betales efter faktisk fremdrift udgør de realiserede udgifter
således den realiserede færdiggørelsesgrad. Den realiserede
færdiggørelsesgrad for 1. kvartal 2019 er således beregnet som de realiserede
udgifter pr. 31. marts 2019 i forhold til det samlede gældende budget pr. 31.
marts 2019.
Forskellen i færdiggørelsesgraderne imellem de to skemaer skyldes, at bilag
D er færdiggørelsesgraden beregnet i løbende priser, mens førdiggørelsesgraderne i skema 1 er opgjort i 19 PL.
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Bilag
Bilag A: Fortroligt bilag med detaljer om økonomi, reserver og
risici.– særskilt bilag 2 i mødesag
Bilag B: Oversigt over projektspecifik deponerede midler
Bilag C: Tidsmæssig fremdrift
Bilag D: Økonomisk færdiggørelse
Bilag E: Følgebrev med ekstern revisorerklæring – særskilt bilag
3 i mødesag
Bilag F: Uafhængig risikovurdering af projektet, udarbejdet af
”Det tredje øje” - særskilt bilag 4 i mødesag
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Bilag B: Oversigt over projektspecifikke deponerede midler pr.
31. marts 2019
Bilag B
Kvartalsvis forbrug af deponerede midler
Fkt. 6.32.27

900 Renter af hensatte
beløb *

Samlet deponering

901 Hensættelser vedr.
kvalitetsfonden*

50.441.693,30 kr.

902 Overført til projektspecifik
egenfinansiering*

3.085.473.521,85 kr.

-2.224.238.881,68

Forventet deponeringsudvikling
Forbrug projekterne
Indbetaling til kvalitetsfonden*****

Kvartal 1(2. kvartal 2019) Kvartal 2 (3. kvartal 2019) Kvartal 3 (4. kvartal 2019)
Kvartal 4 (1. kvartal 2020)
kr.
-456.500.000 kr.
-689.000.000 kr.
-657.700.000 kr.
-673.700.000
kr.
90.615.950 kr.
90.615.950 kr.
90.615.950 kr.
91.522.109

Statens indbetalinger
Lånoptagelse
Akkumulleret deponeringssaldo**

kr.
kr.
kr.

Fkt. 6.32.27

903 Tilskud vedr.
904 Lån vedr. kvalitetsfonds- 905 Egenfinansiering vedr.
kvalitetsfonds-investeringer investeringer
kvalitetsfondsinvesteringer

1911 Det Nye Rigshospital

kr.

1.197.039.089 kr.

263.100.000 kr.

435.491.121 kr.

-1.895.630.210 kr.

-1.586.000

1711 Nyt Hospital Herlev

kr.

1.143.099.000 kr.

365.304.000 kr.

484.498.898 kr.

-1.992.901.898 kr.

-174.682

1811 Nyt Hospital Hvidovre

kr.

322.385.885 kr.

128.506.000 kr.

404.802.623 kr.

-855.694.508

5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans

kr.

82.475.000 kr.

-

kr.

92.531.464 kr.

-175.006.464

2211 Nyt Hospital Nordsjælland

kr.

267.413.000 kr.

-

kr.

240.114.200 kr.

1211 Nyt Hospital Bispebjerg

kr.

74.486.000 kr.

63.093.000 kr.

566.800.576 kr.

I alt

kr.

3.086.897.974 kr.

820.003.000 kr.

2.224.238.882 kr.

Fkt. 6.51.53

906 Frigivelse vedr.
kvalitetsfondsinvesteringer***

1911 Det Nye Rigshospital

kr.

1.133.257.026,04 kr.

-1.197.039.089

1711 Nyt Hospital Herlev

kr.

1.191.408.570,27 kr.

-1.143.099.000

1811 Nyt Hospital Hvidovre

kr.

511.556.425,05 kr.

-322.385.885

5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans

kr.

104.623.414,15 kr.

-82.475.000

2211 Nyt Hospital Nordsjælland

kr.

303.412.955,70 kr.

-267.413.000

1211 Nyt Hospital Bispebjerg

kr.

421.096.424,34 kr.

-74.486.000

Total

kr.

3.665.354.815,54 kr.

-3.086.897.974

Fkt. 6.55.78

921 Gæld vedr.
kvalitetsfondsinvesteringer
(lånoptagelse)

1911 Det Nye Rigshospital

kr.

-263.100.000

1711 Nyt Hospital Herlev

kr.

-365.304.000

1811 Nyt Hospital Hvidovre

kr.

-128.506.000

5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans

kr.

2211 Nyt Hospital Nordsjælland

kr.

1211 Nyt Hospital Bispebjerg

kr.

-63.093.000

Total

kr.

-820.003.000

Forventet forbrug

Kvartal 1(2. kvartal 2019)

Det Nye Rigshospital

kr.

107.900.000 kr.

86.700.000 kr.

72.800.000 kr.

7.700.000

Nyt Hospital Herlev

kr.

100.000.000 kr.

105.000.000 kr.

123.300.000 kr.

85.000.000

Nyt Hospital Hvidovre

kr.

102.400.000 kr.

103.900.000 kr.

107.500.000 kr.

139.300.000

Nyt Hospital Bispebjerg

kr.

42.000.000 kr.

49.000.000 kr.

28.500.000 kr.

59.500.000

Nyt Hospital Nordsjælland

kr.

26.000.000 kr.

249.700.000 kr.

249.700.000 kr.

311.800.000

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

kr.

78.200.000 kr.

94.700.000 kr.

75.900.000 kr.

70.400.000

Total (Akkumuleret)

kr.

6.587.639.856 kr.

7.276.639.856 kr.

7.934.339.856 kr.

8.608.039.856

305.253.000 kr.
- kr.
851.045.283 kr.

292.396.000 kr.
- kr.
545.057.233 kr.

292.396.000 kr.
467.213.000 kr.
737.582.183 kr.

323.400.000
478.804.292

906 Frigivelse vedr.
kvalitetsfondsinvesteringer

907 Renter af deponerede beløb
vedr.
kvalitetsfondsinvesteringer****

-507.527.200 kr.
-704.379.576
-6.131.139.856 kr.

0
0
-47.604
0
-1.808.286

903 Tilskud vedr.
kvalitetsfonds-investeringer

-

Kvartal 2 (3. kvartal 2019)

Kvartal 3 (4. kvartal 2019)

Kvartal 4 (1. kvartal 2020)

(hele kroner)
* Ultimo 1. kvartal 2019
** Eksklusiv indtægssalg vedr. Helsingør Hospital
***Statens andel 59,7826 % jf. afsnit 3 i Regnskabsinstruksen
**** Indeholder også renter for CØK hovedkonto kvfm i Rigshospitalets beløb
***** PL-reguleret med 1 pct. i 2020
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Bilag C: Tidsmæssig fremdrift
Nyt Hospital Herlev
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Bilag D: Økonomisk færdiggørelse
År
(mio. Kr. Løbende
Investeringsprofil Pct. af
Revideret
Pct. af
Pct. af
priser)
udbetalingsanmodning total
investeringsprofil total
Forbrug
total
2010
9.606.000
0,4%
9.600.000
0,4%
9.607.131
0,4%
1. kvartal
2.501.326,39
2. kvartal
2.067.499,69
3. kvartal
1.142.439,80
4. kvartal
3.895.864,97
2011
135.538.000
5,5%
135.500.000
5,2%
135.543.988
5,2%
1. kvartal
7.975.613
2. kvartal
9.396.331
3. kvartal
59.745.276
4. kvartal
48.819.637
2012
193.574.000
7,8%
193.500.000
7,5%
193.580.406
7,5%
1. kvartal
10.508.640
2. kvartal
4.982.157
3. kvartal
4.726.753
4. kvartal
37.818.867
2013
289.152.000
11,7%
289.100.000
11,2%
288.888.427
11,2%
1. kvartal
10.646.100,6
2. kvartal
13.257.341
3. kvartal
19.403.830
4. kvartal
52.000.750
2014
415.392.000
16,8%
415.300.000
16,1%
415.123.118
16,1%
1. kvartal
13.221.980
2. kvartal
28.953.024
3. kvartal
30.760.330
4. kvartal
53.299.357
2015
638.447.000
25,8%
575.388.457
22,3%
575.388.457
22,3%
1. kvartal
23.928.328
2. kvartal
33.604.139
3. kvartal
40.413.213
4. kvartal
62.319.659
2016
1.310.467.000
52,9%
981.405.445
38,0%
981.405.445
38,0%
1. kvartal
88.960.353,57
2. kvartal
109.050.885,00
3. kvartal
114.262.050,00
4. kvartal
93.743.698,88
2017
1.845.202.000
74,5%
1.481.669.007
57,3%
1.481.669.007
57,3%
1. kvartal
85.382.475
2. kvartal
102.975.770
3. kvartal
128.046.562
4. kvartal
183.858.756
2018
2.230.607.000
90,0%
1.926.234.348
74,5%
1.926.234.348
74,5%
1. kvartal
115.071.085
2. kvartal
96.213.285
3. kvartal
122.264.083
4. kvartal
111.016.888
2019
2.478.297.000
100,0%
2.326.234.348
90,0%
1.997.924.061
77,3%
1. kvartal
71.689.713
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
2020
0,0%
2.584.786.529
100,0%
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Regionsrådet i Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

DK-4000 Roskilde
CVR-nr. 20 22 26 70

6. juni 2019
Vores ref. EIB

Følgebrev vedr. revisionserklæring for Nyt Hospital Herlev, 1. kvartal 2019
Vedlagt fremsendes udkast til revisorerklæring for Nyt Hospital Herlev 1. kvartal 2019.
Såfremt kvartalsrapporten godkendes i sin nuværende form, udvisende forbrug på 1.997,9
mio. kr., vil vi afgive vedhæftede erklæring.

Roskilde, den 6. juni 2019
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Lasse Jensen
Statsautoriseret revisor

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.
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Den uafhængige revisors erklæring
Til Regionsrådet i Region Hovedstaden
Vi har revideret kvartalsrapporteringen for perioden 1. januar til 31. marts 2019 (1. kvartal 2019), for
det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt ”Nyt Hospital Herlev” (i det følgende kaldet Projektet)
udvisende et forbrug på 1997,9 mio. kr. Kvartalsrapporteringen er udarbejdet i overensstemmelse med
Budget- og regnskabssystem for regioner, regionens Kasse- og Regnskabsregulativ, sædvanlig regnskabspraksis og Sundheds- og Ældreministeriets Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri, i det følgende kaldet Regnskabsbestemmelserne.
Konklusionen er todelt således, at vores konklusion om Projektets økonomiske forbrug og deponeringsgrundlag udtrykkes med høj grad af sikkerhed, og vores konklusion om regionens beskrivelse af byggeriets fremdrift og risici, herunder forventet resterende forbrug (budget), udtrykkes med begrænset sikkerhed.
Ved ”Projektets fremdrift og risici” forstås i denne erklæringsopgave, at forventet resterende forbrug
(budget) samt risici knyttet til Projektets fremdrift og færdiggørelse er opgjort i overensstemmelse
med Regnskabsbestemmelserne.
For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug (budget) og risici knyttet til færdiggørelsen af Projektet, vil de faktiske resultater sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige.
Erklæringen er udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels Projektets økonomiske forbrug
og byggeriets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil. Som følge
heraf kan rapporteringen være uegnet til andet formål.
Ledelsens ansvar
Ledelsen (Regionsråd og direktion) har ansvaret for udarbejdelsen af kvartalsrapporteringen i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde kvartalsrapporteringen uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Det er endvidere ledelsens ansvar, at regionens deponeringsgrundlag vedrørende projekter med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med de af Sundheds- og Ældreministeriet fastsatte
regler.
Det er ledelsens ansvar at foretage vurdering af Projektets fremdrift, forventet resterende forbrug
(budget) og risici i tilknytning til Projektets færdiggørelse. Ledelsen indhenter en af Projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til Projektets fremdrift og forventet resterende forbrug.
Revisors ansvar
Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed om
Projektets økonomiske forbrug og deponeringsgrundlag.
Det er endvidere vores ansvar, på grundlag af vores arbejde, at udtrykke en konklusion med begrænset
sikkerhed om regionens vurdering af byggeriets fremdrift og risici, herunder forventet resterende forbrug (budget), samt risici knyttet hertil.
Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3400 DK, undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger og fremskrivninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning,
samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Revisionsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til Sygehusbyggeri.
Revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, er underlagt international standard om
kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.
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Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers retningslinjer
for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om
integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.
Vi har udført vores arbejde med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for:
•

at kvartalsrapporteringen i alle væsentlige henseender afspejler det økonomiske forbrug opgjort pr. 31. marts 2019 i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne

•

at kvartalsrapporteringens opgørelse af deponeringsgrundlaget vedrørende anlægsprojekter
med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne

Vi har endvidere udført vores arbejde med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at den økonomiske fremdrift, herunder de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug,
er i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne og i al væsentlighed er afspejlet i kvartalsrapporteringen. Dertil har vi påset, at regionens vurderinger af forventet resterende forbrug (budget) og
regionens risikovurdering i tilknytning til Projektets færdiggørelse er i overensstemmelse med underliggende dokumentation. Vi har endvidere påset, at regionens vurderinger i al væsentlighed er afspejlet i
kvartalsrapporteringen.
For så vidt angår risikovurderingen har vi endvidere påset, at regionens vurderinger blandt andet har
inddraget en af Projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til Projektets fremdrift og
forventede resterende forbrug.
Omfanget af de handlinger, vi har udført ved vores gennemgang af Projektets fremdrift og risici, er
mindre end ved en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der er opnået for vores konklusion om det forventede resterende forbrug samt risici knyttet til
Projektets fremdrift og færdiggørelse, betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville være opnået,
hvis der var udført en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed.
Konklusion
Denne konklusion skal læses under hensyntagen til formålet med kvartalsrapporteringen, som redegjort
for i erklæringens indledende afsnit, samt på grundlag af forståelsen af begrebet ”Projektets fremdrift
og risici”, som der er redegjort for i erklæringens indledende afsnit.
Det er vores opfattelse, at kvartalsrapporteringen for perioden 1. januar 2019 til 31. marts 2019 i alle
væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at kvartalsrapporteringens oplysninger om den økonomiske fremdrift, herunder de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug (budget) ikke er opgjort i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
Fremhævelse af forhold i regnskabet
Uden at tage forbehold, skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport for Kvalitetsfondsbyggeri
”Nyt Hospital Herlev”, afsnit 5.1 Rapportering for Nyt Hospital Herlev pr. 1. kvartal 2019, vedrørende
risikostyring, hvoraf det fremgår, at ”Region Hovedstaden har foretaget en samlet vurdering af projektets risikoprofil. Vurderingen omfatter risiko for, at projektet ikke realiseres inden for den fastlagte
ramme, med den forventede kvalitet til den aftalte tid.
Risikobilledet for projektet er forværret siden sidste kvartalsrapport, idet afstanden mellem reserverne og de kapitaliserede risici er steget siden sidste kvartalsrapport (4. kvartal 2018). På baggrund
af det mest sandsynlige risikoscenarie for udviklingen i økonomien er der pr. 31. marts en risiko for,
at regionen for egne midler kan blive nødt til at supplere projektets økonomi med et mindre beløb.
Hospitalsbyggestyregruppen fik på mødet den 22. maj 2019 præsenteret 3 reviderede risikoscenarier
for projektets samlede økonomi, som vil indgå i næste kvartalsrapport. De overordnede beslutninger
fra mødet de 22. maj fremgår af det fortrolige bilag. Styregruppen besluttede bl.a. på dette møde at
indløse projektets change requests, da det er realitet, at projektet ikke kan realiseres inden for det
resterende budget. Styregruppen besluttede også at styrke projektets reserver med øvrige muligheder
der er identificeret.’’
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Fremhævelse af forhold i regnskabet vedrørende risikologgen
Uden at tage forbehold, skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport for Kvalitetsfondsbyggeri
”Nyt Hospital Herlev”, afsnit 5.1 Rapportering for Nyt Hospital Herlev pr. 1. kvartal 2019, vedrørende
risikorapporten og DTØ risikoprofils konklusion. ”Det vurderes samlet set, at der ved udgangen af 1.
kvartal 2019 ikke er tilstrækkelige reserver inkl. change request til at afdække de aktuelle udfordringer, og at der derfor må forudsættes tilført regionale anlægsmidler til at dække merforbruget.
De nuværende reserver er væsentligt under pres sammenholdt dels med projektets risikolog, henset
til længden af den resterende byggeperiode samt de aktuelle udfordringer med håndtering af byggeprocessen og risikoen for yderligere tvister med entreprenørerne.”
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Regionen har i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne medtaget budgettal som sammenligningstal i kvartalsrapporteringen. Budgettallene har ikke været underlagt revision.
Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af kvartalsrapporteringen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og aktiviteterne,
der er omfattet af kvartalsrapporteringen. Ledelsen er endvidere ansvarlig for, at der er designet og implementeret et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, herunder en af Regionsrådet vedtaget styringsmanual,
der understøtter en tilstrækkelig løbende forvaltning af Projektet.
I tilknytning til vores revision af kvartalsrapporteringen er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om
de dispositioner, der er omfattet af kvartalsrapporteringen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er
omfattet af kvartalsrapporteringen. Vi har endvidere påset, at der er designet og implementeret et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, herunder en af Regionsrådet vedtaget styringsmanual, der understøtter
en tilstrækkelig løbende forvaltning af Projektet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
Roskilde, den 6. juni 2019
BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Lasse Jensen
Statsautoriseret revisor
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1. Indledning
Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte kvalitetsfondsprojekter udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til regionsrådene, som også danner grundlag for
Sundheds- og Ældreministeriets opfølgning.
Kvartalsrapporteringen skal således give et samlet overblik
over udvikling i økonomi, fremdrift, risici og resultater for det
kvalitetsfondsstøttede byggeri.
Sundheds- og Ældreministeriet godkendte den 15. marts 2018
udbetalingsanmodningen for Nyt Hospital Nordsjælland.
Efter udbetaling fra kvalitetsfonden afrapporteres kvartalsvis til
regionsrådet og til Sundheds- og Ældreministeriet efter fast
koncept.
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2. Ledelseserklæring

Ledelsen i Region Hovedstaden fremsender hermed kvartalsrapportering pr.
31. marts 2019 for Region Hovedstadens igangværende Kvalitetsfondsprojekter (Nyt Hospital Herlev, Det Nye Rigshospital, Nyt Hospital Bispebjerg,
Ny Retspsykiatri Sct. Hans, Nyt Hospital Hvidovre, samt Nyt Hospital Nordsjælland) der alle har modtaget godkendelse af udbetalingsanmodning fra
Sundheds- og Ældreministeriet.
Kvartalsrapporteringen er baseret på kvartalsrapporteringen for de enkelte
kvalitetsfondsprojekter som regionsrådet har behandlet på regionsrådsmødet
den 25. juni 2019.
Ledelsen kan efter bedste overbevisning erklære, at:
•

•

•

•

det enkelte projekts kvartalsrapportering giver et retvisende billede af
økonomi, fremdrift og risiko vedrørende de igangværende anlægsprojekter finansieret ved kvalitetsfondsmidler
kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af regionens deponeringsgrundlag vedrørende anlægsprojekterne med kvalitetsfondsfinansiering - og de dertil knyttede deponeringer pr. udgangen af kvartalet
såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er
administreret i overensstemmelse med gældende administrative regler
såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er
administreret under iagttagelse af skyldige økonomiske hensyn

Kommentarer til eventuelle forbehold og supplerende oplysninger fra revisionen vedr. projekterne fremgår af afsnit 3 i det enkelte projekts kvartalsrapportering.

Hillerød, juni 2019

Sophie Hæstorp Andersen
Regionsrådsformand

Jens Gordon Clausen
Koncerndirektør
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3. Revisionserklæring
Den uafhængige revisors erklæring omfatter det økonomiske
forbrug for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Nyt
Hospital Nordsjælland i 1. kvartal 2019. Endvidere omfatter revisors erklæring deponeringsgrundlaget pr. 31. marts 2019 for
samtlige af regionens kvalitetsfondsfinansierede projekter.
Region Hovedstadens eksterne revision BDO har gennemgået kvartalsrapporten og har den 4. juni 2019 fremsendt udkast til revisorerklæring for Nyt
Hospital Nordsjælland, der såfremt kvartalsrapporten godkendes af regionsrådet i sin nuværende form, vil blive fremsendt til Sundheds- og Ældreministeriet.
Erklæringen er alene udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels
anlægsprojektets økonomiske forbrug og byggeriets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil.
Uddrag fra revisorerklæring vedrørende Nyt Hospital Nordsjælland
Konklusion
Denne konklusion skal læses under hensyntagen til formålet med kvartalsrapporteringen, som redegjort for i erklæringens indledende afsnit, samt på
grundlag af forståelsen af begrebet ”Projektets fremdrift og risici”, som der er
redegjort for i erklæringens indledende afsnit.
Det er vores opfattelse, at kvartalsrapporteringen for perioden 1. januar 2019
til d. 31. marts 2019 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at kvartalsrapporteringens
oplysninger om den økonomiske fremdrift, herunder de risici, der er knyttet
til opgørelsen af det forventede resterende forbrug (budget) ikke er opgjort i
overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
Fremhævelse af forhold i regnskabet
Uden at tage forbehold skal vi endvidere henlede opmærksomheden på Kvartalsrapporten for Kvalitetsfondsbyggeri ”Nyt Hospital Nordsjælland” afsnit
5.1.1, hvor der fremgår følgende: ”Region Hovedstaden har foretaget en
samlet vurdering af projektets risikoprofil. Vurderingen omfatter risici for at
projektet ikke realiseres inden for den fastlagte ramme, med den forventede
kvalitet til den aftalte tid. Vurderingen skal ses i sammenhæng med det tredje
øjes erklæring om projektets risikoprofil.”
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Derudover skal vi henlede opmærksomheden på Det Tredje Øjes vurdering:
”Overordnet er det DTØ’s vurdering, at projektorganisationens risikorapportering i al væsentlighed giver et dækkende billede af projektets risikoprofil på rapporteringstidspunktet. Uanset det aktuelle reserveniveau, et udvidet
CR-katalog og mulige supplerende projektoptimeringer vil der fortsat være
behov for yderligere risikomitigeringer med henblik på at sikre, at reserveniveauet fremadrettet er tilstrækkeligt til at dække de identificerede risici.”
Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapporten for Kvalitetsfondsbyggeri ”Nyt Hospital Nordsjælland” afsnit 5.1.1
”Identificerede risici” vedrørende projektets risici pr. 31. marts 2019, hvor
der beskrives en række væsentlige risici.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Regionen har i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne medtaget
budgettal som sammenligningstal i kvartalsrapporteringen. Budgettallene har
ikke været underlagt revision.
Revisionserklæringen fremgår i sin helhed i mødesagen af bilag 3.
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4. Overblik
4.1 Status for Nyt Hospital Nordsjælland pr. 1. kvartal 2019
Nyt Hospital Nordsjælland adskiller sig fra Region Hovedstadens øvrige kvalitetsfondsbyggerier ved at være et barmarksprojekt, idet der bygges et helt
nyt hospital, som opføres ved Overdrevsvejen i Hillerød. Regionsrådet godkendte projektforslaget for Nyt Hospital Nordsjælland i juni 2017.
Nyt Hospital Nordsjælland bliver akuthospital for planlægningsområde Nord
med ca. 312.000 borgere. Hospitalet skal indeholde en akutmodtagelse, kirurgi, ortopædkirurgi, intern medicin, neurologi, onkologi og palliativ behandling af både akutte og elektive patienter. Byggeriet har en arealramme på
ca. 118.000 m². På det nye hospital vil der være 570 senge, 106 ambulatorierum og 24 operationsstuer.
Projektet har et samlet budget på 3,8 mia. kr. (09-pl). Hertil kommer låneoptaget fra energilånepuljen.
Byggetilladelsen er modtaget april 2019. Danmarks Naturfredningsforening
(afd. Hillerød) har, i forbindelse med høringsperioden, fremsendt klage til
Miljø - og Fødevareklagenævnet over "Dispensation til inddragelse af beskytte mose og eng til p-pladser, veje, mm. ved det kommende Nyt Hospital
Nordsjælland" som er givet af Hillerød Kommune i forbindelse med byggetilladelsen. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at konkludere, hvorvidt klagen vil få opsættende virkning i forbindelse med udførelsen af byggeriet af det nye hospital. Det er dog administrationens vurdering, at klagen kan
få indflydelse på etableringen parkeringsområdet og tilkørselsvejen, men at
det resterende byggeri ikke vil blive berørt.
Udbudsstrategien, med en 2-faset udbudsmodel, er under implementering.
Prækvalifikationen blev igangsat den 7. september. Den 23. oktober blev fire
entreprenører prækvalificeret og samtidig blev udbudsmaterialet udsendt. De
fire entreprenører er de danske MT Højgaard og NCC, som er blandt Nordens
førende bygge- og anlægsvirksomheder, det italienske CMB-Itinera, der varetager de nye hospitalsbyggerier i Odense og Køge, samt det østrigsk-italienske Rde-VSG, der er et joint venture mellem Vamed, der er specialiseret i
byggerier til sundhedssektoren og Rizzani de Eccher. Efter prækvaliceringen
er to af de fire entreprenører sprunget fra og tilbage er nu NCC og Rde-VSG.
Hospitalsbyggestyregruppen og Den Politiske Følgegruppe for byggeriet følger udviklingen i udbudssituationen tæt.
Projektorganisationen modtog indledende tilbud fra begge entreprenører den
15. februar 2019. Frem til starten af marts måned granskede projektorganisationen sammen med sine rådgivere tilbuddene, og der blev afholdt afklaringsmøder med entreprenørerne som optakt til at forberede forhandlingerne med
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de bydende. Forhandlingsfasen er i gang og efter endt forhandling skal hovedentreprenørerne afgive deres endelige tilbud senest 6. juni 2019. Offentliggørelse af valg af leverandør sker forventligt ultimo juni, og efter den lovpligtige indsigelsesperiode kan kontrakten forventeligt underskrives i starten
af juli 2019. Planen er, at byggeriet opstartes kort efter med officiel første
spadestik midt i august.
Hovedtidsplanen for byggeriet er en del af forhandlingstemaerne med de to
bydende, hvorfor udførelsen af byggeriet og tidsplanen for bygherre-leverancer forventes tilpasset i forbindelse med kontraktindgåelse med den valgte
hovedentreprenør.
Projektet afventer fortsat svar fra totalrådgiver på et forslag til løsning vedr.
ekstrakravet fra totalrådgiver, der opstod som følge af grundvandssagen i
sommeren 2017. Kravet går på den ekstra tid, der er brugt.
Projektorganisationen bag Nyt Hospital Nordsjælland arbejder fortsat med
planlægning af infrastruktur og vandhåndtering. Der er løbende dialog med
Byudviklingsselskabet Hillerød Syd/Favrholm og Adept, som ejer en stor del
af området mellem det kommende nye hospital og den kommende station.
Projektorganisationen, regionen, Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning
har faste møder med fokus på udviklingen i projektet. Der er et generelt godt
samarbejde med projektorganisationens interessenter.
Projektorganisationen skal selv forestå byggeledelsen i byggeriets udførelsesfase, og der er ansat en byggeledelse på 9 personer, der deltager i arbejdet
med at kvalificere hovedprojektet til udførelse og vurderer de tekniske løsninger.
Projektet har hyret specialrådgivning til hjælp med lokationsbaseret planlægning, hvilket har kvalificeret planlægningen og styringen af projektets udstyranskaffelser de kommende år. Det betyder, at projektet nu har relativt detaljerede planer for alle faserne for indkøb og installation af de enkelte udstyrsgrupper. Når den endelige udførselsplan for byggeriet er fastlagt, kan projektet derfor hurtigt vurdere konsekvenser i forhold til udbud af udstyr, og foretage de nødvendige tilpasninger til tidsplanen.
Der er udført en markedsafdækning i forhold til indkøb af digital platform til
brug i byggefasen, og i december måned indgik projektorganisationen kontrakt med Dalux. Der er igangsat en implementering af systemet og de første
processer er opsat. De kommende måneder vil de øvrige nødvendige kommunikationsprocesser blive etableret, så systemet er klar til brug inden kontraktindgåelsen med hovedentreprenøren i juni 2019.
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5. Rapportering
I Region Hovedstadens Kvalitetsfondsprojekter arbejdes der med risikostyring i henhold til Region Hovedstadens styringsparadigme og tilhørende risikomanual. De projektspecifikke udmøntninger af de regionale retningslinjer
er beskrevet i de projektspecifikke projekthåndbøger.
Der arbejdes i Nyt Hospital Nordsjælland målrettet og fokuseret med risikostyring for kvalitetsfondsprojektet. Der er en god risikokultur, samt velfungerende processer for både risikoidentifikation, risikobearbejdelse og forebyggende handlinger på både niveau 1 og 2. Niveau 1 er det overordnede projekt,
mens niveau er 2 er risikostyring på delprojekterne.
Samtlige kvalitetsfondsfinansierede projekter i Region Hovedstaden fører Risikolog i systemet Exonaut Risk.
Den uafhængige risikovurdering har i tidligere kvartalsrapporter anbefalet en
overordnet gennemgang af systemanvendelsen i forbindelse med sin risikovurdering til kvartalsrapporteringen. Administrationen ved Enhed for byggestyring har nu foretaget den planlagte opgradering af systemet, og herefter foretaget den aftalte revurdering.
Endvidere anbefaler DTØ at administrationen på porteføljeniveau fastsætter
krav for form og indhold af rapporteringen fra delniveau 2 til delniveau 1, således at risikostyring på niveau 2 sker på et ensartet grundlag på tværs af kvalitetsfondsprojekterne. Administrationen er enig i behovet for en ensretning,
og har indarbejdet retningslinjer for rapporteringen på delniveau 2 i forbindelse med opdateringen af den regionale risikostyringsmanual.
Administrationen kan oplyse, at der løbende foretages vurderinger af kvaliteten af rapportering på kvalitetsfondsbyggerierne.
Der er foretaget en af byggeorganisation ekstern vurdering af risikorapporteringen for projektet, se bilag til mødesag.

5.1.1 Risikorapport – kvartalsrapportering for 1. kvartal 2019 for
Nyt Hospital Nordsjælland
Nedenstående risikorapportering for Nyt Hospital Nordsjælland for 1. kvartal
2019 er udarbejdet af projektorganisationen.
Der blev afholdt risikoworkshop den 19. marts 2019.
Da projektet snart skal i gang med anlægs- og byggearbejdet, er projektet på
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vej ind i en ny fase – udførelsesfasen. I den forbindelse ønsker projektet at
tage risikolisten op til revision, så den bliver tilpasset den aktuelle fase. Derfor var formålet med risikoworkshoppen at identificere nye risici ud fra en
brainstorm-øvelse.
Deltagerne blev delt op i fire grupper, hvoraf de to koncentrerede sig om
BYG og de to om ITML.
Byggegrupperne skulle identificere risici inden for hver af disse tre faser:
1. Anlæg og konstruktioner
2. Lukning og serviceby
3. Indvendige arbejder, installationer, landskabsarbejder
ITML-grupperne indenfor disse tre faser:
A. Designfasen
B. Udførelsesfasen
C. Installationsfasen
Dette mundede ud i en ny liste med bud på risici. I øjeblikket arbejdes der på
at behandle og klassificere de indkomne forslag, så de bliver samlet i nogle
relevante ”kategorier”. Samtidig pågår forhandlingerne med entreprenørerne,
hvor risici også diskuteres. Efter udvælgelsen af hovedentreprenør vil projektorganisationen genvurdere risikoporteføljen og opdatere denne i Exonaut
Risk.
Region Hovedstadens vurdering af projektets samlede risikoprofil
Region Hovedstaden har foretaget en samlet vurdering af projektets risikoprofil. Vurderingen omfatter risici for at projektet ikke realiseres inden for
den fastlagte ramme, med den forventede kvalitet til den aftalte tid. Vurderingen skal ses i sammenhæng med det tredje øjes erklæring om projektets risikoprofil.
Det er påset, at projektet afholder risikoworkshops i henhold til projektets
styringsmanual. Ved deltagelse i workshops er konstateret, at der arbejdes systematisk med vurdering af identificerede risici, samt identificering af nye risici der kan påvirke projektet fremadrettet. Herunder under hensyntagen til
projektets stade samt udefrakommende faktorer der kan påvirke projektets
økonomi, kvalitet og fremdrift.
Projektets udbudsstrategi der dels skal sikre tidlig involvering af entreprenører og dels skal teste projektets eksekveringsplan, giver mulighed for at gennemføre optimeringer samt at udnytte entreprenørernes forsyningskæder.
Strategien er valgt som direkte årsag til de tre største risici: claims, dårligt licitationsresultat, og knaphed af materialer.
Det er Region Hovedstadens samlede vurdering, at projektet arbejder systematisk med projektets risici i henhold til gældende risikostyringsmanual.
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Af den uafhængige risikovurdering for 1. kvartal 2019 fremgår det at:
”Projektorganisationen arbejder målrettet og effektivt med risikostyringen i
overensstemmelse med Regionens risikostyringsmanual og det projektspecifikke styringsgrundlag. Fremdriften i projektet forløber generelt planmæssigt,
uden væsentlige afvigelser.
Overordnet er det DTØ’s vurdering, at projektorganisationens risikorapportering i al væsentlighed giver et dækkende billede af projektets risikoprofil på
rapporteringstidspunktet.
Uanset det aktuelle reserveniveau, et revideret CR-katalog og mulige supplerende projektoptimeringer vil der fortsat være behov for yderligere risikomitigering med henblik på at sikre, at reserveniveauet fremadrettet er tilstrækkeligt til at dække de identificerede risici.
På baggrund af risikovurderingen for 1. kvartal 2019 er der endvidere identificeret nedenstående væsentlige opmærksomhedspunkter, som DTØ vil følge
konkret op på i kommende risikovurderinger:
•

At afløbet af reserver målrettet delprojektet ITML analyseres yderligere
med udgangspunkt i de identificerede risici og indarbejdes i reservestrategien.

•

At CR-kataloget revurderes med særligt fokus på at de nuværende aktuelle emner har udløb senest udgangen af 2019 og at mulige CR-emner
vedrørende flytning af kliniske funktioner ønskes aktiveret inden selve
udførelsen igangsættes.

•

Hvilken indvirkning den aktuelle konkurrencesituation på entreprenørmarkedet får for tilbudsgi-vers prissætning og forventningen til nedskrivning af projektets risikoeksponering.

•

Hvordan kapitalisering risici med udgangspunkt i den minimale, maksimale og mest sandsynlige værdi opgøres, særligt med fokus på projektets
3 største enkeltstående risici.”
Risikosummen i forhold til ovenstående 3 risici fremgår af den uafhængige risikovurdering, men den er fortrolig og indgår derfor i det fortrolige bilag.
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Identificerede risici
De nuværende identificerede risici fremgår af nedenstående oversigt.
På det fortrolige bilag ses de samlede forventede omkostninger i tilfælde af,
at de enkelte risici indtræffer.
Proj./Org.

Id

Hændelse

Dato

Omkostning (RP)

Kvalitet
(RP)

Tid
(RP)

Udførelsesfasen

9

20

20

12

10

15

25

Udførelsesfasen

22

01-05-18 31-12-22
01-06-19 31-12-19
01-06-19 31-12-22

25

Udførelsesfasen

5

20

20

Udførelsesfasen

29

16

16

26

10

5

25

Designfasen

11

4

12

16

Udførelsesfasen

21

4

16

12

Udførelsesfasen

30

2

1

5

IT-medico og
logistik
Designfasen

1

5

15

5

4

12

12

Udførelsesfasen

4

3

9

12

Byggestyring

18

4

12

8

Designfasen

3

4

8

8

IT-medico og
logistik

4

03-10-17 31-12-19
01-06-19 31-12-22
01-01-14 31-12-22
01-06-19 31-12-22
01-06-19 31-12-22
01-01-16 31-12-22
01-08-14 31-12-22
01-06-19 31-12-22
01-10-14 31-12-22
02-03-14 31-12-22
01-04-15 31-12-22

4

Udførelsesfasen

Claims fra entreprenørerne
Skuffende licitationsresultat
Sene ændringer til ITmedico udstyr (Bygningspåvirkende)
Dårlige jordbundsforhold
Knaphed af materialer

3

12

6

IT-medico og
logistik

8

17-08-18 31-12-22

5

5

5

Udførelsesfasen

11

01-06-19 31-12-22

5

5

5

10

Totalrådgiver performer ikke
Commissioning /
idriftssættelse
Entreprenør-konkurs
Manglende beslutninger vedr. ITML
Sene afklaringer ITML
udstyr
Bygning er ikke klar til
bygherreleverancer
Nøglepersoner forsvinder
Sene BH beslutninger
Installering af IT-medico udstyr (ikke bygningspåvirkende)
Eksisterende IT-medico
udstyr kan ikke genanvendes
Udvikling af indeks

Note: RP står for risikopoint.

Ændringer siden sidst
Som omtalt er der ikke foretaget ændringer i risikologgen siden sidste kvartalsrapportering for 4. kvartal 2018. Revurderingen af risikologgen sker i 2.
kvartal 2019 og vil indgå i rapporteringen for kvartalet.
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Mitigeringshandlinger
Der foreligger mitigerende handlingsplaner for samtlige identificerede risici.
Handlingsplanerne for de væsentligste risici (de røde og gule) ses herunder:
Handlingsplaner - Designfasen:
ID 11 - Totalrådgiver performer ikke
• Aftalte procedurer i projekthåndbog og projektplaner
• Ekstern review af leverancer mv.
• Juridisk bistand
• Mødeplan med totalrådgiver
• Strategisk bygherrerådgivning
• God kommunikations- og opfølgningsstrategi
• Proaktivt arbejde med projektplan og projekthåndbog
• Proces omkring RFI / ATR (ekstraarbejder)
ID 3 – Sene BH-beslutninger
Der er en plan for direktionsindstillinger.
Mock-up og VR studie hjælper til at sikre de nødvendige afklaringer
• Investeringsplan/Udmøntningsplan for bygherreleverancer
• Robust projekteringstidsplan
ID 10 – Sene afklaringer af ITML udstyr
Robust projekteringstidsplan, der tillader omprojektering af IT medico afhængige områder med fokus på kritisk vej. Fokus på projektering af fleksible
løsninger
• Beslutningsoplæg (direktionen)
• Handling: UPS behov ikke afklaret
• Mock-up og VR studie hjælper til at sikre de nødvendige afklaringer
• Proaktiv proces med politisk og administrativt bagland
• Brugerproces
Handlingsplaner - Byggestyring:
ID 18 – Nøglepersoner forsvinder fra projektet
Generel fokus på trivsel. Der afholdes månedlige trivselmålinger.
Desuden udarbejdes MUS funktionsbeskrivelse og der holdes kvartalsvise
statussamtaler
• Opfølgning på business continuity plan
• Medarbejdertrivselsmålinger (interne)
• MUS / Statussamtaler
• Funktionsbeskrivelser
• Personlige kompetencer og præferencer
• Videndeling - dokumenteret og tilgængeligt
• Personale seminar
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•

Konceptbeskrivelser

Handlingsplaner - Udførelsesfasen:
ID 9 - Claims fra entreprenørerne
• Regional vidensdeling omkring risici og tvister (Enhed for Byggestyring udarbejder løbende analyser)
• Model for kvalificering og vurdering af indkommende claims (vurderingsskema)
• Interventionsmulighed
• Plan med hovedentreprenør ang. fleksibilitet og fokus på kritisk vej
• Bruge 3D model til at styre: mængder, mangler, grænseflader (kollisionskontrol)
• Effektiv granskning af hovedprojekt
• Etablere samarbejdsmodel med entreprenørene med åben håndtering
af risici og med klart ejerskab
• Proces for projektændringer og håndtering af krav fra entreprenør
• Klar plan for håndtering af tvister - herunder voldgiftssager og dokumentation
• Transparens og klar governance
• Klar plan for håndtering af uforudseelige hændelser, herunder presseberedskab
ID 12 - Skuffende licitationsresultat
• Strategi for håndtering af licitationsresultater
• Juridisk bistand ift. udbudsloven
• Klar plan for brug af change requests
• Afmystificering og overbevisning gennem 3D model
• Robust udbudsstrategi
• Videndeling med de resterende kvalitetsfondsprojekter
• Synlighed for markedet gennem god kommunikationsplan/ markedsføringskampagne, deltagelse på konferencer mv.
ID 29 - Dårlige jordbundsforhold
• Yderligere geotekniske undersøgelser
• Etablere søer og damme, grundvandssænkning
• Undersøge muligheden for at etablere jordbank
• Kunstprojekt (og Livskraft)
• Behov for nærmere kortlægning af change requests ift. næste faser
• Mitigeringsplan for udførelsen sammen med byghererådgiver og totalrådgiver
• Risiko vurdering ifm. tilbud
ID 30 – Entreprenørkonkurs
• Klar strategi for entreprenørkonkurs
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•
•

Undersøge entreprenørs økonomiske robusthed
Gennemarbejde udbudskriterier m. hovedentreprenør ift. fase 2 og 3

ID 22 - Sene ændringer til IT medico udstyr
Der udvikles et designprogram i starten af hver fase, der identificerer de kritiske datoer for udstyrsspecifikationer, der skal løses, og også en prioriteret liste over hvilket udstyr, der er afgørende for progression, og hvilket udstyr der
muliggør senere ændring i installationskrav for at gøre det muligt for designet
at udvikle sig.
Tilsvarende vil der ved begyndelsen af byggeplanen være behov for at identificere de kritiske sidste datoer, hvormed udstyr vil blive valgt til indkøb og
efterfølgende installation. Det er afgørende, at konstruktionen af udstyr på
områder med stor indflydelse udføres så sent som muligt i byggeplanen, for
at muliggøre forsinkede ændringer i udstyr (både i form af planlægning, udbud og egentlige byggearbejder).
• Udarbejdelse af behovskortlægning
• Dialog med leverandører (markedstendenser)
• Undersøge behovet for ekstra byggeledelse til bygherreleverancer
• Undersøge turn-key (gruppe 2 udstyr)
• Etablere forum for samarbejde mellem Nyt Hospital Nordsjælland,
Center for IT, Medico og Telefoni, Center for Ejendomme, totalrådgiver og hovedentreprenør
• Opdateret beslutningsmodel med gates koblet til konceptet
• Styrket kvalitetssikring i to led hos Center for IT, Medico og Telefoni, Center for Ejendomme
ID 26 - Knaphed af materialer
2 faset udbudsstrategi der giver mulighed for input fra entreprenørerne ift,
forsyning og materialer, herunder færdigprojektering.
• Udbudsstrategien tager højde for dette

ID 4 - Bygning ikke klar til bygherreleverancer
Behov for delvis overdragelse og accept af bygningselementer. Dette vil
undgå duplikering af entreprenør og Nyt Hospital Nordsjælland teams, der
arbejder i samme område af bygningen på samme tid.
• Leveranceplaner fra totalrådgiver
• Teknisk del-aflevering af rummene og definition heraf
• Afklaring af grænseflader med totalrådgiver og hovedentreprenør
• Robust udbudsstrategi for udstyr
• Workshops med totalrådgiver
ID 21 - Commissioning / Idriftssættelse
Plan for flytteproces i samarbejde med den eksisterende driftsorganisation og
Center for Ejendomme. Der afholdes løbende styregruppemøde i
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flyttestyregruppen. Der er desuden igangsat proces omkring indvolvering af
direktionen samt ledergruppen.
• Formulere Commissioning strategi (bl.a. for facility management organisation)
• Etablere commissioning organisation
• Plan for kritiske varegrupper, hvad skal være klar og hvor
• Plan for ansvarsfordeling ifm test og aflevering
• Strategi for dokumentation af drift og vedligeholdelse
• Løbende koordinering med Center for Ejendomme
• Overveje driftsaftaler på udstyr og installationer med underentreprenører og underleverandører
• Plan for flytteproces i samarbejde med den eksisterende driftsorganisation
Handlingsplaner - IT-medico og logistik
ID 1 - Manglende beslutninger vedr. ITML
Der holdes løbende workshops for at bryde et område ned til mindre områder
så Nyt Hospital Nordsjælland kan arbejde videre uafhængigt af Center for IT,
Medico og Telefoni/Center for Økonomiøs beslutninger, og skabe bedre prioritering.
• Løbende dialog og workshop med Center for IT, Medico og Telefoni,
Center for Ejendomme og Center for Økonomi
• Opret tidsplan og understøttende beslutningsplan
• Sætte det på dagsorden på strategisk niveau
• Møde med Center for IT, Medico og Telefoni vedr. standarder på patientterminal og patientkald
• Prioriteringsstrategi for udstyr - undersøge hvilke varegrupper, der
ikke har udsigt til nye versioner / teknologi
• Kvalitetssikring af udstyret i udstyrsdatabasen dRofus
• Konceptuel afklaring af hvor udstyr er kritisk for fremtidig
flow/drift/vision. Kende alternativer
ID 4 - Installering af ITM udstyr (ikke bygningspåvirkende)
Snitflader skal kortlægges og prisfastsættes med afsæt i data flow analysen.
• Dataflow analyse
• Dialog med Center for IT, Medico og Telefoni
• Kortlægge logistik(proces)behov
• Kortlægning af integrationer / grænseflader ml infrastruktur og ITudstyr
• Udarbejdelse af tidsplan og behovskortlægning
• Koordinering af strategi for installationer med hovedentreprenør og
totalrådgiver, osv.
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Udgåede kritiske risici siden seneste kvartalsrapportering
Der er ingen.

5.2 Projekternes økonomi
Projekternes økonomi styres efter Region Hovedstaden Kasse- og Regnskabsregulativ (gældende version blev godkendt af regionsrådet på mødet 18.
juni 2013). De nedenstående økonomiske oversigter er baseret på de godkendte satser for pris- og lønfremskrivning, der forelå på rapporteringstidspunktet.

5.2.1 Nyt Hospital Nordsjælland
Projektets økonomi
Se fortroligt bilag, heri indgår Skema 1 og 2.

5.3 Byggeriernes økonomiske fremdrift
Fremdriften forløber generelt planmæssigt, hvilket også er illustreret i nedenstående figurer. Der forekommer mindre afvigelser. Den oprindelige investeringsprofil svarer til tidspunktet for udbetalingsanmodning.

Nyt Hospital Nordsjælland (lb. priser)

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

Nyt Hospital Nordsjælland
I forbindelse med færdigprojektering af kælderen blev der i efteråret 2018
gennemført en simplificering af strukturen. Det betyder, at der er blevet mere
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plads til ventilationsanlæg og at 2 sprinklertanke er flyttet ind i kælderen. Resultatet er, at kvadratmeterne er øget med 2.226 kvadratmeter i kælderen, således at det samlede projekt nu udgør 118.000 m2. Der er ikke ændret ved de
øvrige kvalitetsparametre på Nyt Hospital Nordsjælland, siden Sundheds- og
Ældreministeriet godkendte udbetalingsanmodningen den 15. marts 2018.
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6. Generelle principper
I dette afsnit redegøres der alene for de tekniske forudsætninger
og principper.
6.1 Risikostyringsmanual
Gældende risikostyringsmanual for Region Hovedstadens kvalitetsfondsbyggerier blev opdateret i februar 2019.

6.1.1 Regnskabs- og byggestyringsmæssige principper
Der er ikke sket ændringer i de styringsmæssige principper, herunder styring
af økonomi og risiko, af det kvalitetsfondsfinansierede projekt i Region Hovedstaden siden udbetalingsanmodningen.
De regionale byggestyringsregler blev godkendt af regionsrådet i 2. kvartal
2017. Styringsparadigmet for de store byggerier i Region Hovedstaden blev
opdateret i juni 2018.
I disponeringsregnskabet fremgår forbrug, disponeret, og forventet resterende
forbrug på alle delprojekter og på alle kontrakter. Dette anvendes til at få
overblik over projektets økonomiske forpligtelser, økonomisk fremdrift mv. I
nedenstående fremgår hvad de forskellige kategorier indeholder:
Forbrug: Forbrug fremkommer ved SAP udtræk, og posteringer på det enkelte delbudget/psp som er sendt til betaling eller betalt.
Disponeret: Er aftaleforhold, såvel kontrakter som tillægsarbejder, registreret
som forpligtelser på de enkelte delprojekter, som ikke allerede er sendt til betaling/betalt og dermed en del af forbruget. For lønudgifterne estimeres forpligtelsen til 3 måneders løn for projektorganisationen. Derudover indgår
fakturaer i flow som en del af det disponerede forbrug.
Forventet resterende forbrug: Er et udtryk for resterende beløb der forventes på det konkrete delprojekt/delbudget.
Konkret sker administrationen af disponeringen i et internt styringsværktøj
(en kobling af SAP, Excel og Power BI) forankret i projektets Finance og
Risk afdeling (PMO). I praksis registreres alle aftaleforhold, såvel kontrakter
som ATR’er og aftalesedler på de enkelte delprojekter, således at der altid er
overblik over projektets økonomiske forpligtelser. Med udgangspunkt i de
indgåede aftaler og øvrige forbrugsforventninger er de budgetansvarlige projektledere ansvarlige for, at disponeringsregnskabet for eget budget løbende
opdateres, således at der kan udarbejdes retvisende likviditetsskøn.
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Projektet styringsmanual er senest opdateret og godkendt af Hospitalsbyggestyregruppen i august 2018. Styringsmanualen er opdateret i forhold til byggeriets aktuelle fase og eksisterende praksis.

6.2 Fordelingsprincipper – økonomiske grænseflader – Nyt Hospital Nordsjælland
I 2014 blev der foretaget ændring af lønallokeringen mellem Nordsjællands
Hospital (NOH) og Nyt Hospital Nordsjælland (NHN). Det vedrører følgende to forhold:
1. Overdragelse af innovationsarbejdet på NOH til NHN
2. Projektdirektørs formelle indtrædelse i direktionen på NOH
Lønallokering sker i henhold til Regnskabsinstruks til behandling af tilskud
fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggerier pr. juni 2017.
1. Overdragelse af innovationsarbejdet på NOH til NHN
NHN varetager innovationsarbejdet direkte relateret til den eksisterende drift
på NOH, samt innovationsarbejdet i relation til udviklingen af det nye hospital.
Den arbejdsmæssige fordeling af medarbejdere, der arbejder med både innovationsprojekter og kvalitetsfondsprojektet, bliver vurderet løbende for hver
medarbejder, og lønfordeling mellem NOH og NHN er justeret svarende til
den arbejdsmæssige fordeling.
2. Projektdirektørs formelle indtrædelse i direktionen på NOH
NHNs Projektdirektør indtrådte i direktionen på NOH den 1. februar 2014,
hvorefter Projektdirektørens arbejdsmæssige fordeling blev vurderet til 80/20
mellem NHN og NOH.
På baggrund af ovenstående dækkes 80 pct. af Projektdirektørens lønsum af
kvalitetsfondsmidler.

6.3 Grundlag for opgørelse af planlagt og realiseret færdiggørelsesgrad – Nyt Hospital Nordsjælland
De i skema 1 planlagte færdiggørelsesgrader opgøres med udgangspunkt i
akkumulerede forbrug primo kvartalet tillagt forrige kvartalsrapports bilag
B’s forventede forbrug for indeværende kvartal, set i forhold til det korrigerede budget.
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Den realiserede færdiggørelsesgrad i samme skema opgøres som afholdt forbrug i forhold til total budgetsum.
Den ”oprindelige færdiggørelsesgrad” i bilag D er opgjort på baggrund af den
forventede finansieringsprofil fremsendt til Sundheds- og ÆldreministerietUM i forbindelse med udbetalingsanmodningen.
Den ”reviderede færdiggørelsesgrad” er baseret på den finansieringsprofil,
der ligger til grund for finansieringsprofilen på datoen for kvartalsrapporten.
Den er opgjort i løbende priser, under hensyntagen til evt. ændringer i tidsplaner.
Den realiserede færdiggørelsesgrad ”forbrug” i bilag D er opgjort som de akkumulerede afholdte udgifter for alle delprojekter til og med 4. kvartal 2018
set i forhold til projektets samlede ramme opgjort i løbende priser.
Der sker løbende justering af finansieringsprofilen i forhold til forventningen
til fremdriften i byggeriet.
Projektorganisationen påser, at der alene betales for arbejder der er udført, så
den økonomiske færdiggørelsesgrad er et udtryk for projektets fremdrift. Da
der således betales efter faktisk fremdrift udgør de realiserede udgifter således den realiserede færdiggørelsesgrad. Den realiserede færdiggørelsesgrad
for 1. kvartal 2019 er således beregnet som de realiserede udgifter pr. 31.
marts 2019, set i forhold til det samlede gældende budget pr. 31. marts 2019.
Forskellen i færdiggørelsesgraderne imellem de to skemaer skyldes, at bilag
D er færdiggørelsesgraden at det samlede projekt, mens færdiggørelsesgraderne i skema 1 er angivet på delprojektniveau/underentrepriseniveau. Bilag
D er desuden i løbende priser og skema 1 er i 19-pl.
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Bilag i kvartalsrapporten
Bilag A: Fortroligt bilag med detaljer om økonomi, reserver og
risici - særskilt bilag 2 i mødesag
Bilag B: Oversigt over projektspecifik deponerede midler
Bilag C: Tidsmæssig fremdrift
Bilag D: Økonomisk færdiggørelse
Bilag E: Følgebrev med ekstern revisorerklæring – særskilt
bilag 3 i mødesag
Bilag F: Uafhængig risikovurdering af projektet, udarbejdet af
”Det tredje øje” - særskilt bilag 4 i mødesag
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Bilag B: Oversigt over projektspecifikke deponerede midler pr.
31. marts 2019
Bilag B
Kvartalsvis forbrug af deponerede midler
Fkt. 6.32.27

900 Renter af hensatte
beløb *

Samlet deponering

901 Hensættelser vedr.
kvalitetsfonden*

50.441.693,30 kr.

902 Overført til projektspecifik
egenfinansiering*

3.085.473.521,85 kr.

-2.224.238.881,68

Forventet deponeringsudvikling
Forbrug projekterne
Indbetaling til kvalitetsfonden*****

Kvartal 1(2. kvartal 2019) Kvartal 2 (3. kvartal 2019) Kvartal 3 (4. kvartal 2019)
Kvartal 4 (1. kvartal 2020)
kr.
-456.500.000 kr.
-689.000.000 kr.
-657.700.000 kr.
-673.700.000
kr.
90.615.950 kr.
90.615.950 kr.
90.615.950 kr.
91.522.109

Statens indbetalinger
Lånoptagelse
Akkumulleret deponeringssaldo**

kr.
kr.
kr.

Fkt. 6.32.27

903 Tilskud vedr.
904 Lån vedr. kvalitetsfonds- 905 Egenfinansiering vedr.
kvalitetsfonds-investeringer investeringer
kvalitetsfondsinvesteringer

1911 Det Nye Rigshospital

kr.

1.197.039.089 kr.

263.100.000 kr.

435.491.121 kr.

-1.895.630.210 kr.

-1.586.000

1711 Nyt Hospital Herlev

kr.

1.143.099.000 kr.

365.304.000 kr.

484.498.898 kr.

-1.992.901.898 kr.

-174.682

1811 Nyt Hospital Hvidovre

kr.

322.385.885 kr.

128.506.000 kr.

404.802.623 kr.

-855.694.508

5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans

kr.

82.475.000 kr.

-

kr.

92.531.464 kr.

-175.006.464

2211 Nyt Hospital Nordsjælland

kr.

267.413.000 kr.

-

kr.

240.114.200 kr.

1211 Nyt Hospital Bispebjerg

kr.

74.486.000 kr.

63.093.000 kr.

566.800.576 kr.

I alt

kr.

3.086.897.974 kr.

820.003.000 kr.

2.224.238.882 kr.

Fkt. 6.51.53

906 Frigivelse vedr.
kvalitetsfondsinvesteringer***

1911 Det Nye Rigshospital

kr.

1.133.257.026,04 kr.

-1.197.039.089

1711 Nyt Hospital Herlev

kr.

1.191.408.570,27 kr.

-1.143.099.000

1811 Nyt Hospital Hvidovre

kr.

511.556.425,05 kr.

-322.385.885

5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans

kr.

104.623.414,15 kr.

-82.475.000

2211 Nyt Hospital Nordsjælland

kr.

303.412.955,70 kr.

-267.413.000

1211 Nyt Hospital Bispebjerg

kr.

421.096.424,34 kr.

-74.486.000

Total

kr.

3.665.354.815,54 kr.

-3.086.897.974

Fkt. 6.55.78

921 Gæld vedr.
kvalitetsfondsinvesteringer
(lånoptagelse)

1911 Det Nye Rigshospital

kr.

-263.100.000

1711 Nyt Hospital Herlev

kr.

-365.304.000

1811 Nyt Hospital Hvidovre

kr.

-128.506.000

5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans

kr.

2211 Nyt Hospital Nordsjælland

kr.

1211 Nyt Hospital Bispebjerg

kr.

-63.093.000

Total

kr.

-820.003.000

Forventet forbrug

Kvartal 1(2. kvartal 2019)

Det Nye Rigshospital

kr.

107.900.000 kr.

86.700.000 kr.

72.800.000 kr.

7.700.000

Nyt Hospital Herlev

kr.

100.000.000 kr.

105.000.000 kr.

123.300.000 kr.

85.000.000

Nyt Hospital Hvidovre

kr.

102.400.000 kr.

103.900.000 kr.

107.500.000 kr.

139.300.000

Nyt Hospital Bispebjerg

kr.

42.000.000 kr.

49.000.000 kr.

28.500.000 kr.

59.500.000

Nyt Hospital Nordsjælland

kr.

26.000.000 kr.

249.700.000 kr.

249.700.000 kr.

311.800.000

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

kr.

78.200.000 kr.

94.700.000 kr.

75.900.000 kr.

70.400.000

Total (Akkumuleret)

kr.

6.587.639.856 kr.

7.276.639.856 kr.

7.934.339.856 kr.

8.608.039.856

305.253.000 kr.
- kr.
851.045.283 kr.

292.396.000 kr.
- kr.
545.057.233 kr.

292.396.000 kr.
467.213.000 kr.
737.582.183 kr.

323.400.000
478.804.292

906 Frigivelse vedr.
kvalitetsfondsinvesteringer

907 Renter af deponerede beløb
vedr.
kvalitetsfondsinvesteringer****

-507.527.200 kr.
-704.379.576
-6.131.139.856 kr.

0
0
-47.604
0
-1.808.286

903 Tilskud vedr.
kvalitetsfonds-investeringer

-

Kvartal 2 (3. kvartal 2019)

Kvartal 3 (4. kvartal 2019)

Kvartal 4 (1. kvartal 2020)

(hele kroner)
* Ultimo 1. kvartal 2019
** Eksklusiv indtægssalg vedr. Helsingør Hospital
***Statens andel 59,7826 % jf. afsnit 3 i Regnskabsinstruksen
**** Indeholder også renter for CØK hovedkonto kvfm i Rigshospitalets beløb
***** PL-reguleret med 1 pct. i 2020
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Bilag C: Tidsmæssig fremdrift Nyt Hospital Nordsjælland

Note: Udbuds- og udførelsesstart er udskudt og den samlede hovedtidsplan justeres officielt, når
kontrakten er indgået med Hovedentreprenøren
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Bilag D: Økonomisk færdiggørelse

År

2010

Investeringsprofil Andel af total, pct.
ved udbetalingsanmodning inkl.
energilåneinvesteri
ng, mio. kr. (Lb.
priser)

Revideret
Andel af total, pct. Forbrug
investeringsprofil,
(lb. priser)
mio. kr. (Lb. priser)

Andel af total, pct.
(akkumuleret
forbrug)

2011

6

0%

6

0%

6

0%

2012

35

1%

35

1%

35

1%

2013

64

1%

64

1%

64

1%

2014

97

2%

97

2%

97

2%

2015

172

4%

172

4%

172

4%

2016

268

6%

268

6%

268

6%

2017

409

9%

409

9%

409

9%

2018

496

11%

496

11%

496

11%

2019

1.133

25%

1.133

25%

508

11%

2020

2.281

50%

2.281

50%

2021

3.694

81%

3.694

81%

2022

4.564

100%

4.564

100%

4.564

4.564

-
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Regionsrådet i Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

DK-4000 Roskilde
CVR-nr. 20 22 26 70

6. juni 2019
Vores ref. sab

Følgebrev vedr. revisionserklæring for Nyt Hospital Nordsjælland, 1. kvartal 2019
Vedlagt fremsendes udkast til revisorerklæring for Nyt Hospital Nordsjælland 1. kvartal 2019.
Såfremt kvartalsrapporten godkendes i sin nuværende form, udvisende forbrug på 508 mio.
kr., vil vi afgive vedhæftede erklæring.
Roskilde, den 6. juni 2019
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Lasse Jensen
Statsautoriseret revisor

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret
selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.
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Den uafhængige revisors erklæring
Til Regionsrådet i Region Hovedstaden
Vi har revideret kvartalsrapporteringen for perioden 1. januar til d. 31. marts 2019 (1. kvartal 2019), for
det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt ”Nyt Hospital Nordsjælland” (i det følgende kaldet Projektet) udvisende et forbrug på 508 mio. kr. Kvartalsrapporteringen er udarbejdet i overensstemmelse med
Budget- og regnskabssystem for regioner, regionens Kasse- og Regnskabsregulativ, sædvanlig regnskabspraksis og Sundheds- og Ældreministeriets Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden
til sygehusbyggeri, i det følgende kaldet Regnskabsbestemmelserne.
Konklusionen er todelt således, at vores konklusion om Projektets økonomiske forbrug og deponeringsgrundlag udtrykkes med høj grad af sikkerhed, og vores konklusion om regionens beskrivelse af byggeriets
fremdrift og risici, herunder forventet resterende forbrug (budget) udtrykkes med begrænset sikkerhed.
Ved ”Projektets fremdrift og risici” forstås i denne erklæringsopgave, at forventet resterende forbrug
(budget) samt risici knyttet til Projektets fremdrift og færdiggørelse er opgjort i overensstemmelse med
Regnskabsbestemmelserne.
For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug (budget) og risici knyttet til færdiggørelsen
af Projektet, vil de faktiske resultater sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte
begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige.
Erklæringen er udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels Projektets økonomiske forbrug og
byggeriets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil. Som følge heraf
kan rapporteringen være uegnet til andet formål.
Ledelsens ansvar
Ledelsen (Regionsråd og direktion) har ansvaret for udarbejdelsen af kvartalsrapporteringen i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde kvartalsrapporteringen uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Det er endvidere ledelsens ansvar, at regionens deponeringsgrundlag vedrørende projekter med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med de af Sundheds- og Ældreministeriet fastsatte regler.
Det er ledelsens ansvar at foretage vurdering af Projektets fremdrift, forventet resterende forbrug (budget) og risici i tilknytning til Projektets færdiggørelse. Ledelsen indhenter en af Projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til Projektets fremdrift og forventet resterende forbrug.
Revisors ansvar
Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed om Projektets økonomiske forbrug og deponeringsgrundlag.
Det er endvidere vores ansvar, på grundlag af vores arbejde, at udtrykke en konklusion med begrænset
sikkerhed om regionens vurdering af byggeriets fremdrift og risici, herunder forventet resterende forbrug
(budget), samt risici knyttet hertil.
Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3400 DK, undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger og fremskrivninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt
god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Revisionsinstruks til
behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til Sygehusbyggeri.
Revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede
politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov
og øvrig regulering.
Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers retningslinjer for
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revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.
Vi har udført vores arbejde med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for:
•

at kvartalsrapporteringen i alle væsentlige henseender afspejler det økonomiske forbrug opgjort
pr. 31. marts 2019 i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne

•

at kvartalsrapporteringens opgørelse af deponeringsgrundlaget vedrørende anlægsprojekter med
kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne

Vi har endvidere udført vores arbejde med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at den økonomiske
fremdrift, herunder de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug, er i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne og i al væsentlighed er afspejlet i kvartalsrapporteringen.
Dertil har vi påset, at regionens vurderinger af forventet resterende forbrug (budget) og regionens risikovurdering i tilknytning til Projektets færdiggørelse er i overensstemmelse med underliggende dokumentation. Vi har endvidere påset, at regionens vurderinger i al væsentlighed er afspejlet i kvartalsrapporteringen.
For så vidt angår risikovurderingen har vi endvidere påset, at regionens vurderinger blandt andet har inddraget en af Projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til Projektets fremdrift og forventede resterende forbrug.
Omfanget af de handlinger, vi har udført ved vores gennemgang af Projektets fremdrift og risici, er mindre end ved en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der
er opnået for vores konklusion om det forventede resterende forbrug samt risici knyttet til Projektets
fremdrift og færdiggørelse, betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville være opnået, hvis der var udført en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed.
Konklusion
Denne konklusion skal læses under hensyntagen til formålet med kvartalsrapporteringen, som redegjort
for i erklæringens indledende afsnit, samt på grundlag af forståelsen af begrebet ”Projektets fremdrift og
risici”, som der er redegjort for i erklæringens indledende afsnit.
Det er vores opfattelse, at kvartalsrapporteringen for perioden 1. januar 2019 til d. 31. marts 2019 i alle
væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver
os grund til at mene, at kvartalsrapporteringens oplysninger om den økonomiske fremdrift, herunder de
risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug (budget), ikke er opgjort i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
Fremhævelse af forhold vedrørende projektets risici
Uden at tage forbehold skal vi endvidere henlede opmærksomheden på Kvartalsrapporten for Kvalitetsfondsbyggeri ”Nyt Hospital Nordsjælland” afsnit 5.1.1, hvor der fremgår følgende: ”Region Hovedstaden
har foretaget en samlet vurdering af projektets risikoprofil. Vurderingen omfatter risici for at projektet
ikke realiseres inden for den fastlagte ramme, med den forventede kvalitet til den aftalte tid. Vurderingen skal ses i sammenhæng med det tredje øjes erklæring om projektets risikoprofil.”
Derudover skal vi henlede opmærksomheden på Det Tredje Øjes vurdering: ”Overordnet er det DTØ’s vurdering, at projektorganisationens risikorapportering i al væsentlighed giver et dækkende billede af projektets risikoprofil på rapporteringstidspunktet. Uanset det aktuelle reserveniveau, et udvidet CR-katalog og mulige supplerende projektoptimeringer vil der fortsat være behov for yderligere risikomitigeringer med henblik på at sikre, at reserveniveauet fremadrettet er tilstrækkeligt til at dække de identificerede risici.”
Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapporten for Kvalitetsfondsbyggeri
”Nyt Hospital Nordsjælland”, afsnit 5.1.1 ”Identificerede risici” vedrørende projektets risici pr. 31. marts
2019, hvor der beskrives en række væsentlige risici.
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Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Regionen har i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne medtaget budgettal som sammenligningstal i kvartalsrapporteringen. Budgettallene har ikke været underlagt revision.
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af kvartalsrapporteringen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis;
og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og aktiviteterne, der er omfattet af kvartalsrapporteringen. Ledelsen er endvidere ansvarlig for, at der er designet og implementeret
et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, herunder en af regionsrådet vedtaget styringsmanual, der understøtter en tilstrækkelig løbende forvaltning af Projektet.
I tilknytning til vores revision af kvartalsrapporteringen er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision.
Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af kvartalsrapporteringen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og
andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med
høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af kvartalsrapporteringen. Vi har endvidere påset, at der er designet og implementeret et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, herunder en af regionsrådet vedtaget styringsmanual, der understøtter en tilstrækkelig løbende forvaltning af Projektet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Vi har herudover ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
Roskilde, den 6. juni 2019
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Lasse Jensen
Statsautoriseret revisor
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Center for Økonomi
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1. Indledning

Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte kvalitetsfondsprojekter
udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til regionsrådene,
som også danner grundlag for Sundheds- og Ældreministeriets opfølgning.
Kvartalsrapporteringen skal således give et samlet overblik over udvikling i
økonomi, fremdrift, risici og resultater for det kvalitetsfondsstøttede byggeri.
Sundheds- og Ældreministeriet godkendte den 22. marts 2018
udbetalingsanmodningen for Nyt Hospital Hvidovre.
Efter udbetaling fra kvalitetsfonden afrapporteres kvartalsvis til regionsrådet
og til Sundheds- og Ældreministeriet efter fast koncept.
I maj 2018 blev det besluttet, at flytte projektøkonomien fra hospitalets
omkostningssted til Center for Ejendommes omkostningssted. Der er til
formålet oprettet en projektnummerstruktur der understøtter
implementeringen af projekt-økonomistyringssystemet PPM.
Status er, at al registering af faktura og forbrug ophørte pr. 31. december
2018 under Hvidovre Hospital. Pr. 1. januar 2019 sker alle registeringer og
betalinger således i regi af Center For Ejendomme.

4

Møde i REGIONSRÅD d. 25-06-2019

Nyt Hospital Hvidovre – kvartalsrapport 1. kvt. 2019

Punkt nr. 19 - 1. kvartalsrapport 2019 Nyt Hospital Hvidovre
Bilag 1 - Side -5 af 30

2. Ledelseserklæring

Ledelsen i Region Hovedstaden fremsender hermed kvartalsrapportering pr.
31. marts 2019 for Region Hovedstadens igangværende
Kvalitetsfondsprojekter (Nyt Hospital Herlev, Det Nye Rigshospital, Nyt
Hospital Bispebjerg, Ny Retspsykiatri Sct. Hans, Nyt Hospital Hvidovre samt
Nyt Hospital Nordsjælland) der alle har modtaget godkendelse af
udbetalingsanmodning fra Sundheds- og Ældreministeriet.
Kvartalsrapporteringen er baseret på kvartalsrapporteringen for de enkelte
kvalitetsfondsprojekter som regionsrådet har behandlet på regionsrådsmødet
den 25. juni 2019.
Ledelsen kan efter bedste overbevisning erklære, at:
• det enkelte projekts kvartalsrapportering giver et retvisende billede af
økonomi, fremdrift og risiko vedrørende de igangværende
anlægsprojekter finansieret ved kvalitetsfondsmidler
• kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af regionens
deponeringsgrundlag vedrørende anlægsprojekterne med
kvalitetsfondsfinansiering - og de dertil knyttede deponeringer pr.
udgangen af kvartalet
• såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er
administreret i overensstemmelse med gældende administrative
regler
• såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er
administreret under iagttagelse af skyldige økonomiske hensyn
Kommentarer til eventuelle forbehold og supplerende oplysninger fra
revisionen vedr. projekterne fremgår af afsnit 3 i det enkelte projekts
kvartalsrapportering.

Hillerød, juni 2019

Sophie Hæstorp Andersen
Regionsrådsformand

Jens Gordon Clausen
Koncerndirektør
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3. Revisionserklæring
Den uafhængige revisors erklæring omfatter det økonomiske forbrug
for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Nyt Hospital
Hvidovre for perioden 1. januar 2019 til 31. marts 2019. Endvidere
omfatter revisors erklæring deponeringsgrundlaget pr. 31. marts 2019
for samtlige af regionens kvalitetsfondsfinansierede projekter.
Region Hovedstadens eksterne revision BDO har gennemgået kvartalsrapporten, og har den 6. juni 2019 fremsendt udkast til revisorerklæring for
Nyt Hospital Hvidovre, der såfremt kvartalsrapporten godkendes af
regionsrådet i sin nuværende form, vil blive fremsendt til Sundheds- og
Ældreministeriet.
Erklæringen er alene udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels
anlægsprojektets økonomiske forbrug og byggeriets fremdrift, herunder
forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil.
Uddrag af revisorerklæring vedr. Nyt Hospital Hvidovre:
Konklusion
”Denne konklusion skal læses under hensyntagen til formålet med
kvartalsrapporteringen, som redegjort for i erklæringens indledende afsnit,
samt på grundlag af forståelsen af begrebet ”Projektets fremdrift og risici”,
som der er redegjort for i erklæringens indledende afsnit.
Det er vores opfattelse, at kvartalsrapporteringen, for perioden 1. januar
2019 til 31. marts 2019, i alle væsentlige henseender er udarbejdet i
overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis, er vi ikke blevet
bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at
kvartalsrapporteringens oplysninger om den økonomiske fremdrift, herunder
de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug
(budget), ikke er opgjort i overensstemmelse med
Regnskabsbestemmelserne.”

Fremhævelse af forhold i rapporteringen
”Uden at tage forbehold, skal vi henlede opmærksomheden på afsnit 5.1 i
kvartalsrapport for Kvalitetsfondsbyggeriet ”Nyt Hospital Hvidovre”
vedrørende projektets risici pr. 31. marts 2019, hvor der beskrives en række
økonomiske risici.
Uden at tage forbehold, skal vi henlede opmærksomheden på afsnit 5.1 i
kvartalsrapporten, hvor der fremgår følgende vurdering fra DTØ vedrørende
risikovurderingen ”DTØ anerkender, at risikoarbejdet er forbedret
væsentligt, men vil også fremadrettet have fokus på, at det samlede
risikobillede i tilstrækkelig grad afspejler de aktuelle betydelige udfordringer
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med totalrådgivers manglende ressourcer og styring af sagen, der giver
usikkerhed for fremdrift og kvalitet af byggeriet”.”
Fremhævelse af forhold vedr. fremdriften
”Uden at tage forbehold, skal vi endvidere henlede opmærksomheden på
afsnit 4.1 vedr. tidsplanen, hvor det fremgår, at ”Siden indsendelse af
udbetalingsanmodningen er tidsplanen for afslutningen af det samlede
projekt forlænget med 12 måneder. Forlængelsen vedrører tre måneder til
ibrugtagning af de sidste Rokadeplans- og Sengestueombygninger, der
fejlagtigt ikke har været indarbejdet i den styrende tidsplan for det samlede
projekt. Desuden har en afklaring af rokadeplanen afdækket, at der bør
indregnes yderligere tre måneder til udførslen af de sidste rokadeprojekter.
Hertil kommer forlængel-sen på seks måneder som følge af HBSGbeslutningen på baggrund af tredjepartsgranskningen.
Beslutning om igangsætning af delvist entreprisestop vil betyde en forsinkelse
på aflevering af entrepri-searbejderne på mellem 1-3 måneder. Der er ved at
blive afdækket hvorvidt ændring i planlagte ibrug-tagningsprocesser kan
sikre, at planlagt ibrugtagningstidspunkt, medio 2021 kan fastholdes. Der er
dog forøget risiko for at ibrugtagningstidspunktet bliver forrykket.””

Revisionserklæringen fremgår i sin helhed af bilag til mødesagen.
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4. Overblik
Den overordnede vurdering er, at Nyt Hospital Hvidovre har den fornødne
fremdrift.

4.1 Status for Nyt Hospital Hvidovre pr. 1. kvartal 2019
Kvalitetsfondsbyggeriet Nyt Hospital Hvidovre omfatter et nybyggeri på ca.
33.000 kvm., samt ombygninger af ambulatorier (Rokadeplanen) og
sengestuer i det eksisterende hospital.
Nybyggeriet
Nybyggeriet indeholder en fælles akutmodtagelse, et barselafsnit, en
børneafdeling med neonatalafsnit samt en hjerteafdeling. Byggeriet placeres
som tilbygning til det nuværende hospital, hvorved der skabes mulighed for
etablering af en ny hovedindgang i det samlede hospitals sydvestlige ende.
Det samlede hospital ændrer således markant logistisk karakter, idet den nye
hovedindgang vil skabe bedre og mere direkte adgangs- og tilkørselsforhold
til hospitalet.
Nybyggeriet er udbudt i 21 fagentrepriser. Der er i efteråret, sammen med
totalrådgiver, truffet beslutning om, at entrepriser vedrørende logistik samt
slutrengøring leveres som bygherreleverancer.
Der er indgået betingede kontrakter på alle entrepriser. Der er herudover
indgået mængdeverificerede allonger på hovedparten af entrepriserne.
Delvist entreprisestop
På baggrund af efterfølgende beskrevne forhold der har betydning for
NYBYG projeketets samlede tidsplan, er der d. 12. april 2019 truffet
beslutning om igangsætning af delvist entrepriseudsættelse. Dette kan betyde
en udskydelse af AB92 afleveringen på op til 1-3 måneder. Der er ved at
blive afdækket hvorvidt denne udskydelse kan indhentes ved ændringer af de
planlagte ibrugtagningsprocesser.
Konsekvensen af det delvise entreprisestop vil være, at der sker en
nedjustering af de planlagte byggeaktiviteter for de fag der er afhængige af
facadeentreprisens fremdrift. Under det delvise entreprisestop skal
totalrådgiver endvidere afklare udestående tekniske forespørgsler fra
entreprenørerne samt afledt projektopfølgning, således at der kan sikres en
kontinuerlig byggetakt efter det delvise entreprisestop.
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Fremdrift i entreprise arbejder
I løbet af 1. kvartal 2019 skulle arbejdet på en række entrepriser være
påbegyndt. Facademontagen har dog oplevet og oplever fortsat udfordringer
med montage samt anvendte materialer. I forbindelse med voldsomme
regnskyld er der primo marts konstateret indtrængende regnvand i dele af de
monterede facade elementer. Der har endvidere været konstateret let
forhøjede skimmelværdier i få dele af facadelementerne. Der er igangsat
afhjælpning af de berørte områder.
Der har været et tæt samarbejde mellem facadeentreprenør, totalrådgiver,
bygherrerådgiver samt bygherre for at få tilrettelagt handleplaner for de
identificerede problemstillinger. På baggrund af vurderinger fra blandt andet
Teknologisk Institut er der tilrettelagt handleplaner med henblik på at få
sikret fremdrift i facademontagen. Derudover er facadeentreprisens fremdrift
præget af uenighed om de faktiske adgangsforhold for montage i forhold til
de i aftalegrundlaget beskrevne.
Forsinkelserne har medført, at der for øvrige efterfølgende fag er indtruffet
afledte forsinkelser.
Råhusentreprenøren påbegyndte i september 2017 udførelsen af råhuset. Der
er sket overdragelse af en del af de færdiggjorte områder. Der er igangsat syn
og skøn sag der skal afdække hvorvidt konstaterede revner i betondæk
overstiger aftalte tolerancer. Endvidere har det vist sig, at de projekterede og
afleverede incitustøbte etagedæk ikke giver tilstrækkelig vedhæftning for det
efterfølgende afregningslag for gulvmontagen.
Totalrådgivers projektopfølgning, fagtilsyn samt byggeledelse
Totalrådgiver (benævnt TRG) på projektet/nybyggeriet er Link Arkitektur og
Schmidt, Hammer og Lassen med Søren Jensen rådgivende ingeniør som
underentreprenør.
Byggeledelsen (BL) for nybyggeriet er tildelt TRG som option til den
oprindelige TRG-aftale. Fra årsskiftet 2017/18 er byggeledelsen blevet
varetaget af virksomheden V2C, der således er underrådgiver til TRG.
Hospitalsbyggestyregruppen besluttede på baggrund af
projektorganisationens indstilling, på mødet den 26. oktober 2018, at
forlænge tidsplanen med seks måneder. Med de nævnte ændringer i
tidsplanen forventedes aflevering fra entreprenørerne at blive i september
2020 med ibrugtagning af nybyggeriet medio 2021.
Tidsplanen der lå til grund for beslutningen var baseret på TRGs (herunder
Byggeledelsen) samt 3. parts granskning af projektets 3D model, med
henblik på at få udarbejdet en lokationsbaseret tidsplan (4D), baseret på en
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fysisk mængdeverificering og bemandingsplaner på byggepladsens
forskellige delområder.
Tidplanen, der forelå ultimo september måned, tog højde for
udførelsesplanen identificeret logistiske vanskelighedermed blandt andet for
mange håndværkere i samme arbejdsområder samt logistik i byggepladsen.
Entreprenørerne tiltrådte den udmeldte tidsplan, under givne forudsætninger
der tog højde for de forhold, der udfordrede den oprindelige tidsplan, samt
totalrådgivers rettidige besvarelser af tekniske forespørgsler samt
projektopretning.
Bygherre har efterfølgende oplevet og oplever fortsat, at totalrådgiver har for
lange svartider på entrenørernes fremsendte tekniske forespørgsler samt
økonomispørgsmål.
Omfanget af uafklarede spørgsmål, der har overskredet aftalte svarfrister er
således højt. Dette har en negativ indvirkning på projektets fremdrift samt
omfanget af krav, der fremsendes fra entreprenørerne. Der modtages af denne
grund henvendelser direkte fra entreprenører til bygherre, der efterspørger
rettidighed i besvarelser. Omfanget af krav, der modtages fra entreprenører,
er ligeledes påvirket af dette forhold.
Bygherre vurderer fortsat, at problemstillingerne med manglende rettidighed
i tekniske forespørgsler samt projektopfølgning skyldes at
totalrådgiverteamet i december 2018 meddelte, at TRGs byggeledelse blev
reduceret til bemanding på max. 4 personer. BH meddelte da, at man
vurderede det problematisk, idet der opleves utilstrækkelig kvalitet og
kvantitet af totalrådgivers leverancer grundet allerede utilstrækkelig
bemanding af de nødvendige totalrådgiver poster.
Bygherre har i 1. kvartal arbejdet målrettet på at forbedre samarbejdet og
kommunikationen med TRG og TRGs byggeledelse. Der har således i januar,
februar, marts og april 2019 været afholdt hyppige styregruppemøder mellem
totalrådgiver og bygherreorganisationens øverste ledelse. Der vil under den
iværksatte entrepriseudsættelse være fokus på at få aftalt handleplaner, der
kan sikre den tilstrækkelige kvantitativt såvel som kvalitativt i TRG’s og
BL’s leverancer, således at dette ikke fremadrettet forsinker entreprisernes
fremdrift.
Der er uenighed mellem BH og TRG om hvorvidt indtrufte forsinkelser også
kan henføres til den sene og mangelfulde opfølgning.
Der har i 1. kvartal været dialog mellem totalrådgiverteamet og bygherre om
evt. ekstra honorering for styrket byggeledelse og fagtilsyn, samt hvilke
ydelser bygherre ønsker bibragt ved en sådan styrkelse. Der er i april fortsat
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uenighed mellem parterne om hvilke leverancer en yderlig honorering vil
kunne afstedkomme.
Der er ikke modtaget nogle krav vedr. den godkendte forlængelse af
udførselstidsplanen. Dette vurderer BH skyldes, at den reelt ikke har været
fungerende da TRG og byggeledelsen ikke har haft tilstrækkeligt fokus på at
sikre, at tidsplansforudsætningerne er blevet indfriet.
Bygherreorganisationens øverste ledelse har i 1. kvartal 2019 været varetaget
af Center For Ejendommes direktør, Mogens Kornbo. Center For
Ejendommes nyansatte vicedirektør Martin Vestergaard, bistået Mogens
Kornbo i forhold til dialog med totalrådgivers øverste direktion.
Der er ansat ny byggechef, Malene Nygaard Kristensen, der er tiltrådt den 1.
april 2019.
Rokadeplansarbejder (ombygninger og renoveringer)
Rokadeplanen omfatter ombygning af ambulatorie samt især
ankomstområder i dele af behandlingsetagen (ambulatorieetagen),
indeholdende;
- gastroambulatoriet (afsluttet)
- sammenlægning og flytning af funktions- og billeddiagnostisk enhed
(afsluttet)
- infektionsmedicinsk modtagelse (afsluttet)
- central operationsafsnit (COP) (afsluttet)
- ortopædkirurgisk ambulatorium (2019)
- gynækologisk ambulatorium (forventet igangsat 2021)
- medicinsk ambulatorium (forventet igangsat 2020)
- fødeafdeling (forventet igangsat 2021)
- samt sammenbygning med nybyggeriet (forventet igangsat 2021).
De afsluttede renoveringer er idriftsat.
Ombygningen af ortopædkirurgisk enhed er udsat til påbegyndelse i primo
2019, grundet manglende resurser i projektteamet.
Igangsætning af de sidste delprojekter forudsættes en udflytning af funktioner
til det færdiggjorte nybyggeri, før arbejderne kan opstartes.
Ibrugtagningen af de sidste rokadeplansombygninger forventes ultimo 2022.
Totalrådgiver er CF Møller mens byggeledelsen varetages af Frank
Slemming.
Sengestue ombygninger (ombygning og renovering)
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Sengestueombygningerne omfatter ombygning af det eksisterende hospitals
firesengsstuer til moderne én- og tosengsstuer.
Projektet er opdelt i 3 etaper fordelt på fem underprojekter, hvoraf nogle er
færdiggjorte. Ombygning af sengestue 3 syd pågår som del af projektets
etape 2. Ombygningen af 3 syd er afleveret den 5. marts 2019, hvorefter
mangeludbedring er igangsat. Sengestuerne forventes ibrugtaget i juni 2019.
De ombyggede sengestuer i etape 1 og 2, vil indtil nybyggeriet står færdigt
blive benyttet som tosengsstuer, hvorefter de fremadrettet som tiltænkt vil
blive benyttet som énsengsstuer.
Den sidste etape, etape 3, igangsættes i forlængelse af Nybyggeriet, idet
ombygningerne forudsætter udflytning til Nybyggeriet. Etapen forventes
således igangsat i 2. halvår 2021, med forventet ibrugtagning i 2. halvår
2022.
Etapen var oprindeligt afhængig af en udflytning af neurorehabiliteringspatienter til det ligeledes nybyggede N-hus på Glostrup, men ny fremdriftsog rokadeplan på Hvidovre hospital har elimineret denne afhængighed. Den
nye plan muliggør endvidere, at sammenlægning af gastrosengeenheden kan
ske i 2019 i stedet for i 2022 som tidligere planlagt.
Arkitektrådgiver er CF Møller, MOE varetager projekteringsledelsen, og
byggeledelsen varetages af Frank Slemming.

Tidsplan
Der er en samlet en forsinkelse af det samlede projekt på tre år i forhold til
ansøgning til ekspertpanelet.
Der er under projekteringen af Nybyggeriet sket en forsinkelse, som
konsekvens af en nødvendig revision af dispositionsforslaget. Revisionen
blev foretaget på baggrund ændrede kapacitetsbehov afledt af blandt andet
etableringen af 1813 samt ajorførte økonomioverslag fra totalrådgiver, der
viste kalkulerede overskridelser af det fastlagte byggebudget.
Efter igangsætning af udførsel, er udførselstidsplanen for nybyggeriet
forlænget med fire måneder i forbindelse med indgåelse af kontrakter.
Den første forlængelse skyldes, at der i forbindelse med forhandlingerne
vedr. udbuddet af råhuset blev vurderet, at udbudsmaterialets
udførselstidsplan var for stram. Konsekvenser af den forlængede
udførselstidsplan for råhus er indarbejdet i allonger med de øvrige
entreprenører i forbindelse med forhandlinger med disse.
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I efteråret 2018 traf HBSG beslutning om at forlænge med yderlige seks
måneder som følge af det vurderede behov for at forlænge udførselstidsplanen.
Siden indsendelse af udbetalingsanmodningen er tidsplanen for afslutningen
af det samlede projekt forlænget med 12 måneder. Forlængelsen vedrører tre
måneder til ibrugtagning af de sidste Rokadeplans- og
Sengestueombygninger, der fejlagtigt ikke har været indarbejdet i den
styrende tidsplan for det samlede projekt. Desuden har en afklaring af
rokadeplanen afdækket, at der bør indregnes yderligere tre måneder til
udførslen af de sidste rokadeprojekter. Hertil kommer forlængelsen på seks
måneder som følge af HBSG-beslutningen på baggrund af
tredjepartsgranskningen.
Beslutning om igangsætning af delvist entreprisestop vil betyde en
forsinkelse på aflevering af entreprisearbejderne på mellem 1-3 månder. Der
er ved at blive afdækket hvorvidt ændring i planlagte ibrugtagningsprocesser
kan sikre, at planlagt ibrugtagningstidspunkt, medio 2021 kan fastholdes. Der
er dog forøget risiko for at ibrugtagningstidspunktet blever forrykket.
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5. Rapportering
I Region Hovedstadens Kvalitetsfondsprojekter arbejdes der med
risikostyring i henhold til Region Hovedstadens styringsparadigme og
tilhørende risikomanual. De projektspecifikke udmøntninger af de regionale
retningslinjer er beskrevet i de projektspecifikke projekthåndbøger.
På foranledning af Det tredje øjes (DTØ’s) vurderinger i forbindelse med
Udbetalingsanmodningen, er der i Nyt Hospital Hvidovre iværksat processer
der fremadrettet skal sikre en målrettet og fokuseret risikostyring. Der er
således fokus på at skabe en god risikokultur, med velfungerende processer
for både risikoidentifikation, risikobearbejdelse og forebyggende handlinger
der skal sikre at projektets risikobeskrivelser er konkrete og forståelige.
Arbejdet med forbedring af risikoarbejdet har dog været påvirket af
udskiftning af projektledelsen.
Administrationen bidrager i arbejdet med forbedring af risikoarbejdet, med
eksempler på processer samt erfaringer fra Regionens øvrige byggeprojekter.
Det er administrationens vurdering at projektet aktivt arbejder på fremadrettet
at sikre en høj kvalitet af risikoarbejdet og risikorapporteringen. Det er
administrationens vurdering, at alle projektledere har fokus på at sikre, at
projektet realiseres inden for den fastsatte økonomiske ramme, til den
ønskede kvalitet samt uden yderlige forsinkelser.
Samtlige kvalitetsfondsfinansierede projekter i Region Hovedstaden fører
Risikolog i systemet Exonaut Risk.
Den uafhængige risikovurdering har i tidligere kvartalsrapporter anbefalet en
overordnet gennemgang af systemanvendelsen i forbindelse med sin
risikovurdering til kvartalsrapporteringen. Administrationen ved Enhed for
byggestyring har nu foretaget den planlagte opgradering af systemet og
herefter foretaget den aftalte revurdering.
Endvidere anbefaler DTØ at administrationen på porteføljeniveau fastsætter
krav for form og indhold af rapporteringen fra delniveau 2 til delniveau 1,
således at risikostyring på niveau 2 sker på et ensartet grundlag på tværs af
kvalitetsfondsprojekterne. Administrationen er enig i behovet for en
ensretning, og har indarbejdet retningslinjer for rapporteringen på delniveau
2 i forbindelse med opdateringen af den regionale risikostyringsmanual.
Administrationen kan oplyse, at der løbende foretages vurderinger af
kvaliteten af rapportering på kvalitetsfondsbyggerierne.
Der er foretaget en af byggeorganisation ekstern vurdering af
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risikorapporteringen for projektet, se bilag til mødesag.

5.1 Risikorapport – kvartalsrapportering for 1. kvartal 2019 for
Nyt Hospital Hvidovre
Region Hovedstadens vurdering af projektets samlede risikoprofil
Region Hovedstaden har foretaget en samlet vurdering af projektets
risikoprofil. Vurderingen omfatter risici for at projektet ikke realiseres inden
for den fastlagte ramme, med den forventede kvalitet til den aftalte tid.
Administrationen ved Enhed for Byggestyring, har fulgt arbejdet med
budgetevaluering samt tilrettelæggelsen af de fremadrettede administrative
opfølgnings- og rapporteringsrutiner tæt.
Administrationen har tidligere vurderet, at kapitaliseringen i risikologgen var
lav. Projektorganisationen har derfor i 4. kvartal 2018 arbejdet med
kapitaliseringen af risici. Det er nu administrationens vurdering, at der er
overenstemmelse mellem det oplevede risikobillede af projektet og
kapitaliseringen af dets risici.
Vurderingen skal ses i sammenhæng med det tredje øjes (DTØ) erklæring om
projektets risikoprofil, der konkluderer:
”Det vurderes fortsat at være en tilstrækkelig robusthed til at håndtere de
aktuelle økonomiske risici i projektet ved udgangen af 1. kvartal 2019 jf.
projektorganisationens risikovurdering og risikolog.”
”DTØ har noteret sig, at der fortsat er arbejdet målrettet med kvalificering af
det samlede risikobillede i 1. kvartal 2019, herunder at gennemgangen har
betydet en forhøjelse af det samlede risikobillede i forhold til 4. kvartal 2018,
hvilket imødekommer DTØ´s tidligere bekymringer for at risikobilledet var
undervurderet.”
”DTØ anerkender, at risikoarbejdet er forbedret væsentligt, men vil også
fremadrettet have fokus på, at det samlede risikobillede i tilstrækkelig grad
afspejler de aktuelle betydelige udfordringer med totalrådgivers manglende
ressourcer og styring af sagen, der giver usikkerhed for fremdrift og kvalitet
af byggeriet.”
Projektet har i 1. kvt afholdt risikoworkshop for Nybyg den 5. april 2019 og
for ombygningsprojekterne den 8. april 2019. Der blev indarbejdet 2 nye
risici på disse workhops.
På risikoworkshop for Nybyg blev ny risikolog for nybyg indeholdt i
kvartalsrapport for 4. kvartal 2018 gennemgået. Alle risici er således nu
drøftet med relevante interessenter.
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Risikorapportering
Nedenstående risikorapportering for Nyt Hospital Hvidovre for 1. kvartal
2019 er udarbejdet af projektorganisationen på baggrund af dialog med
projektets interessenter samt bygherrerådgiveren.
De aktuelle risici fremgår af nedenstående oversigt.

Proj./Org
.
NYBYG

2

NYBYG

9

NYBYG

14

NYBYG

15

NYBYG

3

NYBYG

12

NYBYG

11

NYBYG

5

NYBYG

1

NYBYG

13

NYBYG

4

Id

Event
Der er risiko for projektfejl
og mangler ikke oprettes
rettidigt i projektmodel
Der er en risiko for at
styrende arbejdstidsplaner
ikke ajourføres i forhold til
fremdrift
UFO er utilstrækkelige
Der er risiko for øget behov
for byggeledelse og fagtilsyn
afledt af udbudsformen i
fagentreprise
De er risiko for uafdækkede
grænseflader afklaring
mellem TRG/ENT og
ENT/ENT.
Der er risiko for at
udførselsfejl og udførsels
mangler ikke opdages og
rettes i tide på grund af
svigtende fagtilsyn fra TRG
(gælder nybyg og
ombygningsprojekter)
Der er en risiko for at en af
de udførende entreprenører
går konkurs
Der er risiko for tab af
nøglemedarbejdere hos
bygherreorganisationen
Der er risiko for at
leverandører ikke har
adgang til nødvendige
materialer til udførslen
Der er risiko for tyveri og
hærværk på byggepladsen
(gælder for nybyg og
ombygningsprojekter)
Der er risiko for ophold i,
eller ændring af planlagt
byggetakt af hensyn til
hospitalets drift

Cost
RP
16

Quality
RP
8

Time
RP
16

20

5

15

01-03-17
31-12-20
01-03-17
31-12-20

16

4

4

16

4

4

01-01-17
30-09-20

12

3

9

01-04-17
31-12-20

9

3

9

01-03-17
31-12-20
01-11-13
31-12-20
01-07-17
30-09-20

4

1

3

6

2

4

3

1

2

01-03-17
31-12-20

3

1

2

01-02-17
30-09-20

3

1

1

Date
01-01-17
30-09-20
01-04-17
31-12-20
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Proj./Org
.
Rokadeplan

Id
8

Sengeafdeling

6

NYBYG

6

Sengeafdeling

12

Rokadeplan

7

NYBYG

8

Sengeafdeling

11

NYBYG

10

Cost
RP
8

Quality
RP
4

Time
RP
4

09-10-16
01-01-23

3

1

2

01-04-17
31-12-20

8

4

4

09-10-16
01-01-23

3

1

1

26-03-13
31-12-21

3

6

3

01-05-18
31-12-20
09-10-16
01-01-23
01-03-18
31-12-20

6

2

Event

Date

Vedrører delprojekt B:
N-Huset på Rigshospitalet,
Glostrup bliver forsinket
med ca. 9 mdr. hvilket
betyder at det areal i
Ambulatorieetagen som
traumatisk hjerneskade
bebor ikke fraflyttes som
forudsat i 2021. Arealet er
planlagt benyttet til "swingspace" for andre
ambulatorie-ombygninger
fra 2021.
Vedrører delprojekt C:
Der identificeres en risiko
for at udgifterne til etape 3
vil være højere end
oprindeligt budgetteret med
Der er risiko for højere
priser i forbindelse med
genudbud af entrepriser hvor
vedståelsesfristen er
overskredet (gælder nybyg
og ombygningsprojekter)
Sengeombygning: Byggeri
på Glostrup hospital (NHuset) forsinkes og
medfører dermed en
forsinkelse af etape 3,
grundet at N-huset er
indbyrdes afhængigt med
ombygningen.
Vedrører delprojekt B:
Der er en risiko for at der
ved det nye rådgiverudbud
tilbydes højere priser end de
nuværende honorarsatser.
Rådgiverydelser
Gynækologisk og Obstetrisk
ambulatorie, etape 5 er ikke
udbudt.
Der er risiko for at digital
aflevering ikke sker
planmæssigt
Vedrører delprojekt C:
igangsætning af etape 3 kan
ikke ske planmæssigt
P&L Regulerings satsen
udvikler sig markant
anderledes end
Byggeomkostningsindeks og over længere tid pga.
forsinkelser (gælder nybyg
og ombygningsprojekter)

26-03-13
31-12-21

1

4

12
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Proj./Org
.
Sengeafdeling

Id
16

Sengeafdeling

1

Sengeafdeling

3

Sengeafdeling

8

NYBYG
(NY)

16

Rokadeplan

3

NYBYG

7

Sengeafdeling
(NY)

17

Cost
RP
4

Quality
RP
2

Time
RP
4

09-10-16
01-01-23

2

2

4

09-10-16
01-01-23

1

1

2

09-10-16
01-01-23

1

1

1

01-03-17
31-12-20
26-03-13
31-12-21

4

01-11-13
31-12-20
09-10-16
01-01-23

4

Event

Date

Projektændringer som
fremkommer fra drifts-,
serviceafdeling-, CIMT,
ESCO og Hospitalet generelt
Vedrører delprojekt C:
Støjgener under byggeriet
kan medføre fordyrende
foranstaltninger og
forsinkelser.
Vedrører delprojekt C:
Brandsikkerheden (flugtveje
m.m) kræver særlige
foranstaltninger og tiltag
Vedrører delprojekt C:
større omfang af
miljøudfordringer end ved
tidligere miljøanalyser
At der kan ske
arbejdsulykker på
byggepladsen
Vedrører delprojekt B:
Afsnit som skal ombygges
som sidste etape af
Rokadeplanen kan ikke
igangsættes planmæssigt.
Der er risiko for der ikke
sker rettidig ajourføring af
byggeweb
Øgede omkostninger til
energibesparende
foranstaltninger i etape 2D
og etape 3

09-10-16
01-01-23

2
2

2

2

Note: RP henviser til antallet af risikopoints
Der foreligger gennemarbejdede handlingsplaner med forebyggende
handlinger for samtlige identificerede risici. I det følgende er vist
handlingsplanerne for de væsentligste risici, dvs. risici markeret med rødt
eller gult.
Nybyg # 2 Der er risiko for projektfejl og mangler ikke oprettes rettidigt
i projektmodel
Der sikres et øget fokus på rådgivers leverancer ifm. byggeprocessen.
Arbejderne er udbudt med forhandling med henblik på at drøftelse af
uafdækket problemer med bygbarhed, eventuelle uklarheder samt at få
verificeret mængdeopmålinger i tilbudslisten inden kontrahering. Regler for
opmåling blev afstemt og udsendt som del af udbudsmaterialet.
Der vil under forberedelsen af udførslen samt under udførelsen være et øget
fokus på rådgivers håndtering af besvarelser af krav og spørgsmål modtaget
fra entreprenørerne.
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Nybyg # 9 Der er en risiko for refleksomkostninger pga. af udbud i
fagentreprise
BH kvalitetssikring og efterprøver stikprøvevis byggeledelsens kontrol med
fremdrift i henhold til gældende arbejdstidsplan.
Nybyg # 14 UFO er utilstrækkelige
TRG, BL, BHR, og BH foretager på baggrund af erfaring, en samlet
vurdering af omfanget af mulige krav der kan imødeses i forbindelse med
den fremadrettede udførsel.
På baggrund af ajourført risikolog udarbejdes Jensen en
Monte Carlo simulering der skal understøtter risikovurderingerne.
Bygherre og byggeledelse har sammen udarbejdet ny byggeregnskabsmodel
der dels skal sikrefuldstændighed af fremsendte krav i Dalux Field samt
angive BL forventede udfald af krav fremsendt men ikke godkendt.
Endvidere skal BL angive "risiko billedet" for krav der vurderes at tilgå
projekter.
På baggrund af denne foretager BH kontinuerling overvågning af omfanget
af godkendte og afregnede ekstra arbejder samt omfanget af verserende krav
om betaling for ekstraarbejder.
BH, BHR og TRG arbejder kontinuerlig med at identificere mulige
ændringer der kan foretages løbende og sent i projektet således at de likvide
reserver kan styrkes.
Nybyg # 15 Der er risiko for øget behov for byggeledelse og fagtilsyn
afledt af udbudsformen
Bygherre og bygherrerådgiver foretager løbende vurdering af
tilstrækkeligheden af aktuel allokering af ressourcer til byggeledelse og
fagtilsyn i forhold til det vurderede samarbejdsklima samt problematikker
mv. på byggepladsen
Nybyg # 3 De er risiko for uafdækkede grænseflader afklaring mellem
TRG/ENT og ENT/ENT.
BH udarbejder på baggrund af erfaring med byggeri liste over grænseflader
der bør have særskilt fokus på opfølgning i forbindelse med møder med TRG
og ENT.
BH foretager løbende opfølgning på tilstrækkelig koordinering og styring af
de respektive fagentrepriser således at det undgås, at ting falder imellem to
stole.
Byggeledelse har fokus på koordinering med positiv effekt, men tiltaget
fortsætter indtil alle entrepriser er afsluttede.
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Bygherre har styrket sin organisation med ansvarlige projektledere for
samtlige entrepriseområder. Der indgår nu i bygherreorganisationen to nye
projektledere med ansvar for tekniske installationer samt commissioning.
Nybyg # 12 Der er risiko for at udførselsfejl og mangler ikke opdages og
rettes i tide på grund af svigtende fagtilsyn fra TRG
BH foretager løbende overvågning af udarbejdelse af tilsynsnotater samt
aktionspunkter hvis der er konstateret fejl og mangler i udførslen.
BH, TRG og BL skal aftale rundture ved fremdriftsmøde så " friske øjne " ser
på udført arbejde.
Nybyg # 11 Der er en risiko for at en af de udførende entreprenører går
konkurs
BH holder sig ajour med fælles regionnal køreplan for håndtering af konkurs.
Nybyg # 5 Der er risiko for tab af nøglemedarbejdere hos
bygherreorganisationen
Der er etableret en ny bygherreorganisation, som via en opdateret Projektplan
og opdaterede Projekthåndbøger har fokus på at skabe tryghed og ro omkring
projektet.
Der er udpeget og ansat nye projektledere i Nybyg-projektet med ansvar for
de underliggende delprojekter, der jf. styringsparadigmet forestår den
løbende månedsrapportering
Der sikres kontinuerlig og hyppig vidensdeling og vidensoverdragelse af
kritiske beslutninger samt udarbejdes log over drøftelser på Nybyg status
møder.
Nybyg # 1 Der er risiko for at leverandører ikke har adgang til
nødvendige materialer til udførslen
Der skal ske en koordinering af entreprenørernes leverancer mhp. at rettidig
levering og materialekvalitet sker.
Nybyg # 13 Der er risiko for at leverandører ikke har adgang til
nødvendige materialer til udførslen
Bygherre skal sikre at der udarbejdes en plan for forbyggelse af tyveri og
hærværk på byggepladsen.
Nybyg # 4 Der er risiko for ophold i, eller ændring af planlagt byggetakt
af hensyn til hospitalets drift
Projektledelsen fra Nybyg og Rokadeplan
koordinerer og planlægger i fællesskab sammenbygningen af nyt og
gammelt, som et led i den opdaterede bygherreorganisering
Rokadeplan # 8 Forsinket flytning af patienter til N-huset i Glostrup
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Der skal laves en plan for udflytning af traumatisk hjerneskadeambulatorium
sammen med sengeafdelingen som afspejler den gældende tidsplan der vil
kunne leveres fra N-huset i Rigshospitalet, Glostrup.
Sengeafdeling # 6 Udgifter til etape 3 er højere end oprindeligt
budgetteret (udbud vedr. etape tre overstiger licitationsbudget)
Der skal ske en evaluering af udbudsplan da forhandling kan reducere nye
bydendes risikotillæg.
Der skal desuden skabes/udvides budgetmæssige fleksibilitet som muliggør
pludselige prisstigninger.
Endvidere skal der også løbende fokuseres på change request emner som
igangsættes ved behov.
Nybyg# 6 Højere priser ved genudbud af entrepriser hvor vedståelse er
overskredet
Der afsøges muligheder for at redefinere krav mv. til det der skal genudbydes.
Sengeafdeling # 12 Nybyggeriet i Glostrup forsinkes, med afledt
forsinkelse på igangsætning af etape 3
Der er udarbejdet "alternativ fremdriftsplan på NAHH", som tilgodeser en
midlertidig indplacering af neuropatienter i Sengebygning 2 Syd, 2. etage.
Rokadeplan # 7 Udbud af rådgivning kan overstige styrende rådgiver
budget
Ved at bestille udbuddet gennemført ved koncernindkøb i god tid giver dette
en minimal udgift. Bygherrerådgiver skal vurdere tilbud.
Bygherre undersøger kontraktsbetingelserne i eksisterende rådgiver kontrakt,
således at det afdækkes hvorvidt der kan tilkøbes en aftale til den
eksisterende aftale.
Nybyg # 8 Digital aflevering sker ikke planmæssigt
Der skal udføres test "afleveringer" mellem Dalux Field og Dalux FM
således at evt. fejl og mangler identificeres og rettes rettidigt.
Nybyg# 10 PL reguleringssatsen udvikler sig markant anderledes end
byggeomkostningsindekset
Der afsættes særskilt reserve inden for 5% reserven til imødegåelse af
forskellen mellem udviklinge i de to indeks.
Sengeafdeling # 11 igangsætning af etape 3 sker ikke planmæssigt
Der er etableret en tæt styring og koordinering med Nybygning så evt.
udfordringer i nybyg tidligt kan blive håndteret i forhold til planlægningen af
etape 3.
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Nybyg # 10 P&L Regulerings satsen udvikler sig markant anderledes
end Byggeomkostningsindeks - og over længere tid pga. forsinkelser
(gælder nybyg og ombygningsprojekter)
BHR udarbejder analyse af udviklingstrend i mellem henholdvist
byggeomkostningsindekset og det regionale anlægs pris og løn indeks.
Der afsættes særskilt reserve inden for 5% reserven til imødegåelse af
forskellen mellem udviklinge i de to indeks.

Udgåede kritiske risici siden seneste kvartalsrapport
Der er ikke nogle risici der er udgået siden sidste kvartalsrapportering.

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

5.2.1 Nyt Hospital Hvidovre
Projektets økonomi
Projektet omfatter opførelsen af et nybyggeri og ombygninger af
ambulatorier og sengestuer i det eksisterende hospital. Den samlede
budgetramme incl. reserver udgør 1.470,2 mio. kr. (09-pl), svarende til
1.728,1 mio. kr. (19-pl) og 1.688,7 mio. kr. (i løbende priser). Heraf er
forbrugt 839,3 mio. kr. (løbende priser), svarende til 878,5 mio. kr. (19-pl).
Projektet rapporteres i grupperinger omfattende:
Delprojekt A. Her indgår fællesomkostninger vedr. de tre delprojekter, dvs.
lønomkostninger og bygherres administrative omkostninger samt juridisk
bistand. Hertil indgår omkostninger til totalrådgiver, bygherrerådgiver,
byggeledelse til nybyg.
Desuden indgår kunstpuljen, 5%-reservepuljen samt de budget til de medicot
og it anskaffelser der ikke indgår i nybyg entrepriserne.
Delprojekt B, som er rokadeplanen for ombygninger af ambulatorier
Delprojekt C, som er ombygningerne af sengestuerne
Delprojekt D (nybyggeri). Består af entrepriserne byggemodning, råhus og
facadelukning
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Delprojekt E (nybyggeri). Består af entrepriserne; tagdækning,
komplettering, stål, fast inventar/skilte/speciel inventar, VVS, sprinkling og
ventilation.
Delprojekt F (nybyggeri) Består af entrepriserne; el, elevator,
bygningsautomation, brandsikring, sikring, landskab og terræn, rørpost,
medicinske luftarter og byggeplads samt budget afsat til forlængelse af
byggetakt.

Der var licitation for entrepriserne vedr. nybyggeriet i august/september
2017, og resultatet lå inden for budgettet. Siden har der løbende pågået
mængdeverificeringer og tilretninger af kontrakterne, hvoraf de sidste pågår.
Budgettet til IMT investeringerne i Nyt Hospital Hvidovre udgør 161,1 mio.
kr. (løbende priser), svarende til 140,1 mio. kr. (09-pl), hvilket er i
overenstemmelse med ekspertpanelets angivelser i tilsagnsskrivelsen på 150
mio.kr. (09PL) reduceret med PL fremskrivning af IMT budget fra 2009 –
2014 i alt 11,3 mio.kr. svarende til et krav til IT- og medicoanskaffelser på
138,7 mio.kr. (09-pl),

5.3 Byggeriernes økonomiske fremdrift
Udbetalingsanmodningen blev indsendt i august 2017. I december 2017 blev
der indsendt en opdateret finansieringsprofil, og denne refereres der til som
oprindelig investeringsprofil i nedenstående figur og i bilag D. Siden denne
blev indsendt er den forventede byggetakt justeret, som det fremgår af
figuren.

Det faktiske forbrug følger ikke forventningskurven. Dette skyldes som
beskrevet, at der er forsinkelser i hovedparten af entrepriserne, hvorved der
ikke har været det samme udgiftsniveau som forventet.
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Afløbsforventningerne vil blive justeret så snart der er overblik over hvilken
takt de fremadrettede entreprisearbejder skal udføres i samt hvor meget den
samlede udførselstidsplan forlænges yderligere.

5.4 Kvalitet og indhold
Kvaliteten i byggerierne forstås som antal af byggede kvadratmeter, pris pr.
kvadratmeter, antal senge til patienter i de nye bygninger samt det samlede
hospital, den forventede behandlingskapacitet samt udnyttelsesgrader, med
andre ord indholdet i faseskifteskemaerne.
Det bemærkes, at der i oprindelig ansøgning var angivet 320 ombyggede
sengestuer. Dette var det oprindelige antal stuer FØR ombygning, det
faktiske antale senge i ombyggede arealer er EFTER endte
sengestueombygninger opgjort til 159 en-sengs stuer.
Der etableres 239 en-sengsstuer i nybyggeriet samt 5 flexible stuer der kan
anvendes til enten behandling eller seng. Hertil er 14 senge fordelt på 5 stuer
placeret på forskellige afsnit samt i den fælles akutmodtagelse.

Nyt Hospital Hvidovre
Ingen af de nævnte kvalitetsparametre har ændret sig i Nyt Hospital Hvidovre
siden udbetalingsanmodningen i august 2017, idet de anførte forudsætninger
i ansøgning til ekspertpanelet fortsat forventes at kunne realiseres inden for
de reducerede ombygningsbudgetter.
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6. Generelle principper
I dette afsnit redegøres der alene for de tekniske forudsætninger
og principper.
6.1 Risikomanual
Gældende risikostyringsmanual for Regions Hovedstadens
kvalitetsfondsbyggerier er blevet opdateret i februar 2019 og indgår som
bilag i nærværende kvartalsrapportering.

6.1.1 Regnskabs- og byggestyringsmæssige principper
De regionale byggestyringsregler blev godkendt af regionsrådet i 2. kvartal
2017. Styringsparadigmet for de store byggerier i Region Hovedstaden blev
opdateret i juni 2018, og annonceret ved en formandsmeddelse på
forretningsudvalgsmødet den 12. juni 2018.
Styringsmanualen for Nyt Hospital Hvidovre er som konsekvens af ajourført
styringsparadigme, senest revideret i juni 2018. Styringsmanualen er
opdateret ift. byggeriets aktuelle fase og eksisterende praksis.
I forbindelse med udbetalingsanmodningen blev der udarbejdet et opfølgende
notat om bygge-, økonomi- og risikostyring. Sundheds- og Ældreministeriet
har meddelt, at man forventer indholdet af dette notat indarbejdet i den
opdaterede styringsmanual. Region Hovedstadens administration finder
imidlertid ikke indholdet egnet til styringsmanualen, men vil indarbejde det i
projektets projekthåndbog for udførelsesfasen.
I regnskabet defineres disponeringer som de aftaler, der er indgået med 3.
mand, hvortil projektet er forpligtet til at yde betaling. Disponeringer er
således udtryk for et aftaleforhold på bl.a. rådgivning, entrepriser mv., såvel
hovedkontrakter som aftaler om tillægsarbejder (ATR og aftalesedler) m.v.

6.5 Grundlag for opgørelse af planlagt og realiseret
færdiggørelsesgrad – Nyt Hospital Hvidovre
De i skema 1 planlagte færdiggørelsesgrader opgøres med udgangspunkt i
akkumuleret forbrug primo kvartalet tillagt forrige kvartals forventede
forbrug for indeværende kvartal, set i forhold til det korrigerede budget i
årets priser.
Den realiserede færdiggørelsesgrad i samme skema opgøres som afholdt
forbrug i forhold til total budgetsum.
Den ”oprindelige færdiggørelsesgrad” i bilag D er opgjort på baggrund af den
ajourførte finansieringsprofil fremsendt til SUM i december 2017, der lå til
grund for godkendelse af udbetalingsanmodningen. Den ”reviderede
færdiggørelsesgrad” er baseret på den finansieringsprofil der ligger til grund
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for finansieringsprofilen på dato for kvartalsrapporten, under hensyntagen til
evt. ændringer i tidsplaner.
Der sker løbende justering mellem årene i udgiftsprofilen i forhold til
forventningen til arbejdernes fremdrift.
Projektet påser, at der alene betales for arbejder der er udført, således, at den
økonomiske færdiggørelsesgrad et udtryk for projektets fremdrift.
Da der således betales efter faktisk fremdrift udgør de realiserede udgifter
dermed den realiserede færdiggørelsesgrad. Den realiserede
færdiggørelsesgrad for 1. kvartal 2019 er således beregnet som de realiserede
udgifter pr. 31. marts 2019 i forhold til det samlede gældende budget pr. 31.
marts 2019.
Forskellen i færdiggørelsesgraderne imellem bilag D og skema 1 skyldes, at
bilag D er færdiggørelsesgraden beregnet ud fra priser i løbende priser, mens
færdiggørelsesgraderne i skema 1 er beregnet i 19-pl.
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Bilag
Bilag A: Fortroligt bilag med detaljer om økonomi, reserver og
risici – særskilt bilag 2 i mødesag
Bilag B: Oversigt over projektspecifikke deponerede midler
Bilag C: Tidsmæssig fremdrift
Bilag D: Økonomisk færdiggørelse
Bilag E: Følgebrev med ekstern revisionserklæring – særskilt
bilag 3 i mødesag
Bilag F: Uafhængig risikovurdering af projektet, udarbejdet af
”Det tredje øje” – særskilt bilag 4 i mødesag
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Bilag B: Oversigt over projektspecifikke deponerede midler pr.
31. marts 2019
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Bilag C: Tidsmæssig fremdrift
Nyt Hospital Hvidovre

Skemaet ajourføres først når der er overblik over samlet
forsinkelse afledt af delvist entreprisestop.
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Bilag D: Økonomisk færdiggørelse
31. marts 2019
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING
Til Regionsrådet i Region Hovedstaden
Vi har revideret kvartalsrapporteringen, for perioden 1. januar 2019 til 31. marts 2019 (1. kvartal
2019), for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt ”Nyt Hospital Hvidovre” (i det følgende kaldet
Projektet), udvisende et forbrug på 839,3 mio. kr.
Kvartalsrapporteringen er udarbejdet i overensstemmelse med Budget- og regnskabssystem for regioner, regionens Kasse- og Regnskabsregulativ, sædvanlig regnskabspraksis og Sundheds- og Ældreministeriets Regnskabsinstruks, til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri, i det følgende kaldet Regnskabsbestemmelserne.
Konklusionen er todelt således, at vores konklusion om Projektets økonomiske forbrug og deponeringsgrundlag udtrykkes med høj grad af sikkerhed, og vores konklusion om regionens beskrivelse af byggeriets fremdrift og risici, herunder forventet resterende forbrug (budget), udtrykkes med begrænset sikkerhed.
Ved ”Projektets fremdrift og risici” forstås i denne erklæringsopgave, at forventet resterende forbrug
(budget) samt risici knyttet til Projektets fremdrift og færdiggørelse, er opgjort i overensstemmelse
med Regnskabsbestemmelserne.
For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug (budget), og risici knyttet til færdiggørelsen af Projektet, vil de faktiske resultater sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige.
Erklæringen er udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels Projektets økonomiske forbrug
og byggeriets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil. Som følge
heraf kan rapporteringen være uegnet til andet formål.
Ledelsens ansvar
Ledelsen (Regionsråd og direktion) har ansvaret for udarbejdelsen af kvartalsrapporteringen i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde kvartalsrapporteringen uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Det er endvidere ledelsens ansvar, at regionens deponeringsgrundlag vedrørende projekter med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med de af Sundheds- og Ældreministeriets fastsatte regler.
Det er ledelsens ansvar at foretage vurdering af Projektets fremdrift, forventet resterende forbrug
(budget) og risici i tilknytning til Projektets færdiggørelse. Ledelsen indhenter en af Projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til Projektets fremdrift og forventet resterende forbrug.
Revisors ansvar
Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed om
Projektets økonomiske forbrug og deponeringsgrundlag.
Det er endvidere vores ansvar, på grundlag af vores arbejde, at udtrykke en konklusion med begrænset
sikkerhed om regionens vurdering af byggeriets fremdrift og risici, herunder forventet resterende forbrug (budget), samt risici knyttet hertil.
Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3400 DK, undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger og fremskrivninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning,
samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Revisionsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til Sygehusbyggeri.
Revisionsfirmaet, BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, er underlagt international standard om
kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.

Møde i REGIONSRÅD d. 25-06-2019

Punkt nr. 19 - 1. kvartalsrapport 2019 Nyt Hospital Hvidovre
Bilag 3 - Side -3 af 4

2

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers retningslinjer
for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om
integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.
Vi har udført vores arbejde med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for:
•

At kvartalsrapporteringen i alle væsentlige henseender afspejler det økonomiske forbrug opgjort pr. 31. marts 2019 i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne

•

At kvartalsrapporteringens opgørelse af deponeringsgrundlaget vedrørende anlægsprojekter
med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne

Vi har endvidere udført vores arbejde med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at den økonomiske fremdrift, herunder de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug,
er i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne og i al væsentlighed er afspejlet i kvartalsrapporteringen. Dertil har vi påset, at regionens vurderinger af forventet resterende forbrug (budget) og
regionens risikovurdering i tilknytning til Projektets færdiggørelse er i overensstemmelse med underliggende dokumentation. Vi har endvidere påset, at regionens vurderinger i al væsentlighed er afspejlet i
kvartalsrapporteringen.
For så vidt angår risikovurderingen har vi endvidere påset, at regionens vurderinger blandt andet har
inddraget en af Projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til Projektets fremdrift og
forventede resterende forbrug.
Omfanget af de handlinger, vi har udført ved vores gennemgang af Projektets fremdrift og risici, er
mindre end ved en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der er opnået for vores konklusion om det forventede resterende forbrug samt risici knyttet til
Projektets fremdrift og færdiggørelse, betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville være opnået,
hvis der var udført en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed.
Konklusion
Denne konklusion skal læses under hensyntagen til formålet med kvartalsrapporteringen, som redegjort
for i erklæringens indledende afsnit, samt på grundlag af forståelsen af begrebet ”Projektets fremdrift
og risici”, som der er redegjort for i erklæringens indledende afsnit.
Det er vores opfattelse, at kvartalsrapporteringen, for perioden 1. januar 2019 til 31. marts 2019, i alle
væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis, er vi ikke blevet bekendt med forhold, der
giver os grund til at mene, at kvartalsrapporteringens oplysninger om den økonomiske fremdrift, herunder de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug (budget), ikke er opgjort i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
Fremhævelse af forhold i rapporteringen
Uden at tage forbehold, skal vi henlede opmærksomheden på afsnit 5.1 i kvartalsrapport for Kvalitetsfondsbyggeriet ”Nyt Hospital Hvidovre” vedrørende projektets risici pr. 31. marts 2019, hvor der beskrives en række økonomiske risici.
Uden at tage forbehold, skal vi henlede opmærksomheden på afsnit 5.1 i kvartalsrapporten, hvor der
fremgår følgende vurdering fra DTØ vedrørende risikovurderingen ”DTØ anerkender, at risikoarbejdet
er forbedret væsentligt, men vil også fremadrettet have fokus på, at det samlede risikobillede i tilstrækkelig grad afspejler de aktuelle betydelige udfordringer med totalrådgivers manglende ressourcer
og styring af sagen, der giver usikkerhed for fremdrift og kvalitet af byggeriet”.

Møde i REGIONSRÅD d. 25-06-2019

Punkt nr. 19 - 1. kvartalsrapport 2019 Nyt Hospital Hvidovre
Bilag 3 - Side -4 af 4

3

Fremhævelse af forhold vedr. fremdriften
Uden at tage forbehold, skal vi endvidere henlede opmærksomheden på afsnit 4.1 vedr. tidsplanen,
hvor det fremgår, at ”Siden indsendelse af udbetalingsanmodningen er tidsplanen for afslutningen af
det samlede projekt forlænget med 12 måneder. Forlængelsen vedrører tre måneder til ibrugtagning af
de sidste Rokadeplans- og Sengestueombygninger, der fejlagtigt ikke har været indarbejdet i den styrende tidsplan for det samlede projekt. Desuden har en afklaring af rokadeplanen afdækket, at der bør
indregnes yderligere tre måneder til udførslen af de sidste rokadeprojekter. Hertil kommer forlængelsen på seks måneder som følge af HBSG-beslutningen på baggrund af tredjepartsgranskningen.
Beslutning om igangsætning af delvist entreprisestop vil betyde en forsinkelse på aflevering af entreprisearbejderne på mellem 1-3 måneder. Der er ved at blive afdækket hvorvidt ændring i planlagte ibrugtagningsprocesser kan sikre, at planlagt ibrugtagningstidspunkt, medio 2021 kan fastholdes. Der er dog
forøget risiko for at ibrugtagningstidspunktet bliver forrykket.”
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Regionen har i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne medtaget budgettal som sammenligningstal i kvartalsrapporteringen. Budgettallene har ikke været underlagt revision.
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af kvartalsrapporteringen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og aktiviteterne,
der er omfattet af kvartalsrapporteringen. Ledelsen er endvidere ansvarlig for, at der er designet og implementeret et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, herunder en af Regionsrådet vedtaget styringsmanual,
der understøtter en tilstrækkelig løbende forvaltning af Projektet.
I tilknytning til vores revision af kvartalsrapporteringen er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om
de dispositioner, der er omfattet af kvartalsrapporteringen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er
omfattet af kvartalsrapporteringen. Vi har endvidere påset, at der er designet og implementeret et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, herunder en af Regionsrådet vedtaget styringsmanual, der understøtter
en tilstrækkelig løbende forvaltning af Projektet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Vi har herudover ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Roskilde, den 6. juni 2019
BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CRV-nr. 20 22 26 70

Lasse Jensen
Statsautoriseret revisor
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2019 for Økonomi
Ny Retspsykiatri Sct. Hans - Kvartalsrapport
1. kvartalCenter
Enhed for Byggestyring
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1. Indledning
Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte kvalitetsfondsprojekter
udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til regionsrådene,
som også danner grundlag for Sundheds- og Ældreministeriets opfølgning.
Kvartalsrapporteringen skal således give et samlet overblik over udvikling i
økonomi, fremdrift, risici og resultater for det kvalitetsfondsstøttede byggeri.
Sundheds- og Ældreministeriet godkendte den 6. december 2017
udbetalingsanmodningen for Ny Retspsykiatri Sct. Hans.
Efter udbetaling fra kvalitetsfonden afrapporteres kvartalsvis til regionsrådet
og til Sundheds- og Ældreministeriet efter fast koncept.
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2. Ledelseserklæring

Ledelsen i Region Hovedstaden fremsender hermed kvartalsrapportering pr.
31. marts 2019 for Region Hovedstadens igangværende
Kvalitetsfondsprojekter (Nyt Hospital Herlev, Det Nye Rigshospital, Nyt
Hospital Bispebjerg, Ny Retspsykiatri Sct. Hans, Nyt Hospital Hvidovre samt
Nyt Hospital Nordsjælland) der alle har modtaget godkendelse af
udbetalingsanmodning fra Sundheds- og Ældreministeriet.
Kvartalsrapporteringen er baseret på kvartalsrapporteringen for de enkelte
kvalitetsfondsprojekter som regionsrådet har behandlet på regionsrådsmødet
den 25. juni 2019.
Ledelsen kan efter bedste overbevisning erklære, at:
• det enkelte projekts kvartalsrapportering giver et retvisende billede af
økonomi, fremdrift og risiko vedrørende de igangværende
anlægsprojekter finansieret ved kvalitetsfondsmidler
• kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af regionens
deponeringsgrundlag vedrørende anlægsprojekterne med
kvalitetsfondsfinansiering - og de dertil knyttede deponeringer pr.
udgangen af kvartalet
• såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er
administreret i overensstemmelse med gældende administrative
regler
• såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er
administreret under iagttagelse af skyldige økonomiske hensyn
Kommentarer til eventuelle forbehold og supplerende oplysninger fra
revisionen vedr. projekterne fremgår af afsnit 3 i det enkelte projekts
kvartalsrapportering.

Hillerød, juni 2019

Sophie Hæstorp Andersen
Regionsrådsformand

Jens Gordon Clausen
Koncerndirektør
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3. Revisionserklæring
Den uafhængige revisors erklæring omfatter det økonomiske forbrug for det
kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Ny Retspsykiatri Sct. Hans for
perioden 1. januar 2019 til 31. marts 2019. Endvidere omfatter revisors
erklæring deponeringsgrundlaget pr. 31. marts 2019 for samtlige af regionens
kvalitetsfondsfinansierede projekter.
Region Hovedstadens eksterne revision BDO har gennemgået kvartalsrapporten, og har den 4. juni 2019 fremsendt udkast til revisorerklæring for
Ny Retspsykiatri Sct. Hans, der såfremt kvartalsrapporten godkendes af
regionsrådet i sin nuværende form, vil blive fremsendt til Sundheds- og
Ældreministeriet.
Erklæringen er alene udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels
anlægsprojektets økonomiske forbrug og byggeriets fremdrift, herunder
forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil.
Uddrag af revisorerklæring vedr. Ny Retspsykiatri Sct. Hans:
Konklusion med forbehold
Denne konklusion skal læses under hensyntagen til formålet med
kvartalsrapporteringen, som redegjort for i erklæringens indledende afsnit,
samt på grundlag af forståelsen af begrebet ”Projektets fremdrift og risici”,
som der er redegjort for i erklæringens indledende afsnit.
Projektets økonomiske forbrug og fremdrift
Det er vores opfattelse, at kvartalsrapporteringen for perioden 1. januar
2019 til 31. marts 2019 (1. kvartal 2019), i alle væsentlige henseender er
udarbejdet i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet
bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at
kvartalsrapporteringens oplysninger om den økonomiske fremdrift, herunder
de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug
(budget) ikke er opgjort i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
Fremhævelse af forhold vedrørende begrænsning i anvendelse
Regionen har i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne medtaget
budgettal som sammenligningstal i kvartalsrapporteringen. Budgettallene
har ikke været underlagt revision.
Revisionserklæringen fremgår i sin helhed af bilag til mødesagen.
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4. Overblik
Den overordnede vurdering er, at Ny Retspsykiatri Sct. Hans har den
fornødne fremdrift.

4.1 Status for Ny Retspsykiatri Sct. Hans pr. 1. kvartal 2019
Kvalitetsfondsbyggeriet på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde omfatter
opførelse af en ny retspsykiatrisk afdeling på hjørnet af Boserupvej og
Lindegårdsparken på Sct. Hans Øst i Roskilde. Nybyggeriet er på ca. 21.000
m2 med 126 retspsykiatriske sengepladser fordelt på fire sengeenheder med
alle dertil hørende støttefunktioner, sikkerhedsforanstaltninger, tekniske
faciliteter, personalefaciliteter, kontorer, besøgsfaciliteter samt både
indendørs og udendørsaktiviteter. De 126 sengepladser indrettes som
enestuer med eget toilet og bad.
Den nye retspsykiatriske afdeling tager afsæt i Region Hovedstadens
Psykiatris visioner for fremtidens psykiatri, hvor patienten er i centrum. De
kommende fysiske rammer er stimulerende og motiverende for patienter og
personale, og det er hensigten at de nye rammer understøtter tilbud, der
imødekommer patientens individuelle behov og samtidig karakteren af den
retslige foranstaltning. Af patientrettede aktivitetstilbud kan nævnes et
multi/musik rum, et kulturtorv, erhvervsterapi, mulitihal og terapibassin samt
en udendørs aktivitetshave.
Der er fokus på at anvende de mest optimale tekniske løsninger i forhold til
personsikring af personalet, og den ydre sikringsperimeter, som er en
betingelse for retspsykiatrisk byggeri, opnås ved bygningskroppene og
havemuren i aktivitetshaven uden at signalere indhegning mod omgivelserne.
Projektet har et samlet budget på 566 mio. kr. (pl-09), hvoraf 16 mio. kr.
udgør låneoptaget fra energilånepuljen til at opfylde bygningsklasse 2020.
Totalrådgiver på projektet er KHR arkitekter A/S med Rubow Arkitekter
A/S, Oluf Jørgensen A/S Rådgivende Ingeniører, Spangenberg & Madsen
Rådgivende Ingeniører A/S og Opland Aps Landskabsarkitekter mdl. som
underrådgivere.

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

Gennemført udbud
Projektet blev udbudt i 16 fagentrepriser, og licitationsresultatet blev
modtaget i sensommeren 2017. Efterfølgende blev der afholdt forhandling og
mængdeverificering med de vindende entreprenører, hvorefter at allonger til
entreprisekontrakter blev underskrevet medio januar 2018.
Det samlede entrepriseresultat lå under det forventede entreprisebudget, og
det overskydende beløb er blevet anvendt til styrkelse af øvrige budgetposter,
herunder projektets reserver.
Der udestår afklaringer i forbindelse med råjord, omfang af VVS hulboringer
og en spjældtype i forbindelse med ventilation. De sidste to udeståender er
blevet behandlet på projektgennemgangsmøder med de respektive
entreprenører i starten af 2019. Vedr. råjorden er der er indledt syns- og
skønssag foranlediget af uenighed mellem råhusentreprenør og dennes
underentreprenør, og det forventes at alle tre punkter vil blive endeligt
afklaret i løbet af 2. kvartal 2019.
MOE A/S varetager byggeledelsen på projektet. Der er stor fokus på at
fastsætte og til stadighed fastholde rammerne for den samlede styring af de
16 fagentrepriser. Byggeledelsen har gennemført en møderække med
samtlige entreprenører, hvor blandt andet rammerne for fremtidigt
samarbejde er drøftet. Der er ligeledes afholdt opstartsmøder med de
entreprenører, der på nuværende tidspunkt har aktiviteter på byggepladsen.
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Aktiviteter på byggegrund
Der er fortsat stort fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø og samarbejdet med
Arbejdstilsynet er velfungerende. Råhusentreprenøren er fortsat
igangværende på pladsen, hvor der arbejdes med jord, ledninger i terræn og
elementmontage. Disse arbejder vil pågå frem til medio 2019.
Endvidere er VVS-, ventilation- og el-entrepriserne, der skal koordinere med
råhusentreprisen, tilstede på pladsen i nødvendigt omfang, ligesom
lukningsentreprisen har monteret tagmembraner siden begyndelsen af 2019
og vinduesmontagen er opstartet i marts 2019.
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5. Rapportering
I Region Hovedstadens Kvalitetsfondsprojekter arbejdes der med
risikostyring i henhold til Region Hovedstadens styringsparadigme og
tilhørende risikomanual. De projektspecifikke udmøntninger af de regionale
retningslinjer er beskrevet i de projektspecifikke projekthåndbøger.
Der arbejdes i Ny Retspsykiatri Sct. Hans målrettet og fokuseret med
risikostyring for kvalitetsfondsprojektet. Der er en god risikokultur, samt
velfungerende processer for både risikoidentifikation, risikobearbejdelse og
forebyggende handlinger.
Samtlige kvalitetsfondsfinansierede projekter i Region Hovedstaden fører
Risikolog i systemet Exonaut Risk.
Den uafhængige risikovurdering har i tidligere kvartalsrapporter anbefalet en
overordnet gennemgang af systemanvendelsen i forbindelse med sin
risikovurdering til kvartalsrapporteringen. Administrationen ved Enhed for
byggestyring har nu foretaget den planlagte opgradering af systemet og
herefter foretaget den aftalte revurdering.
Endvidere anbefaler DTØ at administrationen på porteføljeniveau fastsætter
krav for form og indhold af rapporteringen fra delniveau 2 til delniveau 1,
således at risikostyring på niveau 2 sker på et ensartet grundlag på tværs af
kvalitetsfondsprojekterne. Administrationen er enig i behovet for en
ensretning, og har indarbejdet retningslinjer for rapporteringen på delniveau
2 i forbindelse med opdateringen af den regionale risikostyringsmanual.
Administrationen kan oplyse, at der løbende foretages vurderinger af
kvaliteten af rapportering på kvalitetsfondsbyggerierne.
Der er foretaget en af byggeorganisation ekstern vurdering af
risikorapporteringen for projektet, se bilag til mødesag.

5.1 Risikorapport – kvartalsrapportering for 1. kvartal 2019 for
Ny Retspsykiatri Sct. Hans
Region Hovedstadens vurdering af projektets samlede risikoprofil
Region Hovedstaden har foretaget en samlet vurdering af projektets
risikoprofil. Vurderingen omfatter risici for at projektet ikke realiseres inden
for den fastlagte ramme, med den forventede kvalitet til den aftalte tid.
Vurderingen skal ses i sammenhæng med det tredje øjes (DTØ) erklæring om
projektets risikoprofil, der konkluderer:
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”Baseret på vore arbejder er det vores vurdering, at rapporteringen afspejler
projektets status samt forhold vedrørende projektets risiko- og reservebillede
korrekt. Projektets overordnede vurdering er, at Ny Retspsykiatri Sct. Hans
har den fornødne fremdrift.”
”Overordnet er det DTØ’s vurdering, at projektorganisationens
risikorapportering i al væsentlighed giver et dækkende billede af projektets
risikoprofil på rapporteringstidspunktet.”
”Sammenfattende vurderes det, at der med de oplysninger, DTØ har
modtaget i materialet, med generelle reserver [beløb udeladt], øvrige
reserver, en samlet UFO-pulje og mulighed for projektreduktioner via change
request kataloget ind til medio 2019, er søgt sikret en forholdsvis
tilstrækkelig robusthed til at håndtere de økonomiske risici i projektet for
nærværende.”
Det er påset, at projektet afholder risikoworkshops i henhold til projektets
styringsmanual. Ved deltagelse i workshops er konstateret, at der arbejdes
systematisk med vurdering af identificerede risici samt identificering af nye
risici, der kan påvirke projektet fremadrettet under hensyntagen til projektets
stade samt udefrakommende faktorer, der kan påvirke projektets økonomi,
kvalitet og fremdrift.
Det er Administrationens samlede vurdering, at projektet arbejder
systematisk med projektets risici i henhold til gældende risikostyringsmanual
således at projektet realiseres inden for den fastsatte økonomiske ramme, til
den ønskede kvalitet samt uden yderlige forsinkelser, ud over den under
projekteringen indtrådte forsinkelse på 3½ år som følge af især Roskilde
Kommunes myndighedsbehandling.
Risikorapportering
Nedenstående risikorapportering for Ny Retspsykiatri Sct. Hans for 1. kvartal
2019 er udarbejdet af projektorganisationen på baggrund af dialog med MOE
(byggeledelsen) og NIRAS (bygherrerådgiver).
I 1. kvartal 2019 blev der afholdt risikoworkshop på tværgående operationelt
niveau den 26. februar 2019. Der blev ikke tilføjet nye risici i denne
forbindelse.

Næste risikoworkshop forventes afholdt den 28. maj 2019.
De nuværende væsentligste risici fremgår af nedenstående oversigt.
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Id

Hændelse

11

Kompetencer og ressourcer i
projektgruppen

35

Udførelsesprocessen er ikke
koordineret imellem
fagentreprenørerne
Skrånende grund og råhus

3

1

16

Indeksering Bevillingsindeksering og
byggeomkostningsindeks følges
ikke
Konflikter med entreprenørerne

24

Entreprisegrænseflader

31

CIMT - DAS

29

Materialegodkendelser gennemføres
ikke rettidigt

30

CIMT - Ressourcer

34

Overdragelsesprocessen til drift er
ikke tilstrækkeligt afstemt og det
byggeri som CEJ overtager er ikke
driftsegnet i forhold til CEJ´s
systemønsker og krav
Implementering af
personsikringsanlægget. Risiko for
at der ikke forberedt for føringsveje
og indplacering af personanlæggets
installationer samt risiko for at
anlægget ikke er koordineret i
forhold til de øvrige installationer
Løsninger er ikke driftsegnede eller
der kan komme nye ønsker fra
driften
Lokalplan og myndighedskrav
udover de krav der allerede er
indarbejdet i projektet
BK 2020 opfyldes ikke

32

33

7

18

6

9

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

Omkostning
(RP)
11

4

3

16

1

4

20

1

3

20

3

1

01-02-17
31-12-19
01-03-18
31-01-21
01-01-19
03-08-20
01-05-18
01-01-20
01-02-19
01-05-20
01-05-19
30-10-20

20

2

2

16

3

3

12

1

4

9

2

3

9

2

2

9

2

2

01-08-18
01-07-20

6

3

3

01-08-18
31-05-20
07-10-16
31-05-19
01-01-19
01-07-20
31-08-16
30-06-20

12

2

1

12

1

1

4

1

1

3

1

2

1

1

Dato
07-10-16
31-01-21
11-12-18
01-06-20
01-04-18
01-07-19
01-01-19
01-06-20

01-09-17
03-07-20

Kvalitet

Tid
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Id
17

Hændelse
Eksterne interessenter får ikke
tilstrækkelig opmærksomhed

Dato
07-10-16
01-09-20

Omkostning
(RP)

Kvalitet
1

Tid
1

Note: RP henviser til antallet af risikopoint
Der foreligger gennemarbejdede handlingsplaner med forebyggende
handlinger for samtlige identificerede risici.
Risiko 11
Der er tilknyttet en professionel byggeledelse. Byggeledelsen har løbende
fokus på, om der leveres tilstrækkeligt i forhold til projektopfølgning og
fagtilsyn.
Programmet Dalux Field er blevet anskaffet til at administrere projektet. Til
den løbende økonomiopfølgning er tilknyttet en intern controller til at følge
og afrapportere økonomiske forhold.
Endelig vurderes det løbende, om der i projektorganisationen forefindes de
rigtige kompetencer og resurser, herunder om eksempelvis
projektopfølgningen fungerer tilfredsstillende. Der sættes fokus på, at
projektledelsen af flytningen er bemandet samt at få gennemgået det oplæg,
der foreligger til indkøb og nyt inventar og genbrug af eksisterende.
Risiko 35
Byggeledelsen analyser udførelsesprocessen grundigt med baggrund i bl.a.
den mock-up, som er opført, og fastlægger derefter en udførelsesproces og tid
for de enkelte afsnit, som gennemgås og afklares med fagentreprenørerne
således at der sikres ejerskab til denne. Det er vigtigt, at planen bliver
operationel og der er mulighed for en vis tilpasning.
Risiko 3
Lavtliggende terræn i forhold til fremtidigt terrændæk/terræn samt
differensspring i det fremtidige terræn kombineret med større mængder af
overskudsjord søges optimeret mest muligt økonomisk, ved i størst muligt
omfang at anvende overskudsjorden til indbygning.
Risiko 1
5% reservepuljen skal optage forskellen, og derudover følges udviklingen.
Risiko 16
Byggeledelsen har været indraget under projekteringen og udbuddet, og det
er endvidere i forbindelse med opstartsmøder og workshops søgt at danne
grundlag for en god samarbejdsrelation mellem byggeledelse og
entreprenører. Der vil fortsat være fokus på tiltag som kan have en positiv
effekt på samarbejdet.
Risiko 24
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Byggeledelsen har været involveret under projektering og udbud med henblik
på at indtænke grænseflader i såvel projekt som procesmæssig henseende.
I forbindelse med projektgennemgangen med fagentreprenørene og
koordinering af leverandørprojekteringen er der fokus på koordinering af
grænseflader i forhold til såvel projekt som byggeproces.
Desuden er hele projektet 3D modeleret og analyseret for at gøre projektet
bygbart
Risiko 31
Der holdes løbende kontakt til CIMT for at følge udviklingen i CIMT´s krav
til DAS inden for psykiatriområdet, og herunder om kravene får en betydning
for projektet. Dette afklares mellem Region Hovedstadens Psykiatri og
CIMT.
Risiko 29
Der er indarbejdet en proces for materialegodkendelser i BSB´s, som der
sættes fokus på i forbindelse med projektgennemgangsmøder.
Risiko 30
CIMT inddrages i forbindelse med bygherremøder og
projektgennemgangsmøder med henblik på, at CIMT kan være tæt på
byggesagen og følge denne, og derved have de bedste muligheder for at
priotere og tilpasse bemanding til projektet.
Risiko 34
CEJ kontaktes med henblik på afstemme både organisering, samt proces og
aktiviteter i forbindelse med overleveringen mellem byggeprojekt og drift.
Risiko 32
Der afholdes projektkoordineringsmøder med henblik på at koordinere
projektet, inden de relevante bygningsdele produceres og indbygges.
Risiko 33
For at omkostningsoptimere og kunne foretage evt. ændringer/tilkøb så tidligt
som muligt igangsættes en mock-up.
Risiko 7
Der er kontinuerlig kontakt med planmyndighed og bygningsmyndighed.
I udbudet er der desuden angivet og afsat tid til en proces for facademockup’en, hvor der også er søgt afsat rimelig tid til en godkendelse hos Roskilde
Kommune.
Endelig er der afsat en dedikeret reserve til evt. myndighedskrav i forbindelse
med materialevalg og supplerende beplantning.
Risiko 18
Der har været løbende dialog om beregningsforudsætningerne for
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energirammeberegningen. Hvis Roskilde Kommune ønsker det, afholdes
møde om energirammeberegningen.
I forhold til udbuddet er der endvidere fokus på at få præciseret kravet til
blowerdoor test som ligger tidligt samt få defineret grænseflader mellem
entrepriserne.
Risiko 6
Der er kontinuerlig kontakt med brugere og øvrige interessenter.
Desuden udviser Centerledelsen forståelse for byggeriets fasemodel og
udøver ledelse i forhold til ønsker om ændringer fra brugerne.

Udgåede kritiske risici siden seneste kvartalsrapportering
På risikoworkshoppen den 26. februar 2019 blev det besluttet at lukke risiko
#25 vedr. overskridelse af tidsplan som følge af forsinkede leverancer af
betonelementerne. Risikoen udgår, da leverancen af betonelementerne er tæt
på at være færdig. Leverancerne er i øvrigt forløbet i henhold til tidsplanen.

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

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

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

Ny Retspsykiatri Sct. Hans, mio. kr., løbende priser

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

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

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

6.5 Grundlag for opgørelse af planlagt og realiseret
færdiggørelsesgrad – Ny Retspsykiatri Sct. Hans
De i skema 1 planlagte færdiggørelsesgrader opgøres med udgangspunkt i
akkumuleret forbrug primo kvartalet tillagt forrige kvartals forventede
forbrug for indeværende kvartal, set i forhold til det korrigerede budget i
årets priser.
Den realiserede færdiggørelsesgrad i samme skema opgøres som afholdt
forbrug i forhold til total budgetsum.
Den ”oprindelige færdiggørelsesgrad” i bilag D er opgjort på baggrund af den
forventede finansieringsprofil fremsendt til SUM i forbindelse med
udbetalingsanmodningen. Den ”reviderede færdiggørelsesgrad” er baseret på
den finansieringsprofil der ligger til grund for finansieringsprofilen på dato
for kvartalsrapporten, under hensyntagen til evt. ændringer i tidsplaner.
Efter indsendelsen af udbetalingsanmodningen er finansieringsprofilen blevet
revideret. Det skyldes, at opstarten af byggepladsen er blevet skubbet tre
måneder, da det blev besluttet at undgå opstart om vinteren.
Byggepladsetableringen blev således udsat til 1. marts 2018. Det gav
samtidig rum til at køre en fornuftig mængdeverificering igennem, hvilket
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var hensigtsmæssigt i forhold til den krævede tid til verificeringen.
Der sker løbende justering af finansieringsprofilen i forhold til forventningen
af arbejdernes fremdrift.
Projektet påser, at der alene betales for arbejder der er udført, således, at den
økonomiske færdiggørelsesgrad et udtryk for projektets fremdrift.
Da der således betales efter faktisk fremdrift udgør de realiserede udgifter
dermed den realiserede færdiggørelsesgrad. Den realiserede
færdiggørelsesgrad for 1. kvartal 2019 er således beregnet som de realiserede
udgifter pr. 31. marts 2019 i forhold til det samlede gældende budget pr. 31.
marts 2019.
Forskellen i færdiggørelsesgraderne imellem bilag D og skema 1 skyldes, at
bilag D er færdiggørelsesgraden beregnet ud fra priser i blandet prisindeks,
mens færdiggørelsesgraderne i skema 1 er beregnet i 19-pl.
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Bilag
Bilag A: Fortroligt bilag med detaljer om økonomi, reserver og
risici – særskilt bilag 2 i mødesag
Bilag B: Oversigt over projektspecifikke deponerede midler
Bilag C: Tidsmæssig fremdrift
Bilag D: Økonomisk færdiggørelse
Bilag E: Følgebrev med ekstern revisorerklæring – særskilt bilag
3 i mødesag
Bilag F: Uafhængig risikovurdering af projektet, udarbejdet af
”Det tredje øje” - særskilt fortroligt bilag 4 i mødesag
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Bilag B: Oversigt over projektspecifikke deponerede midler pr.
31. marts 2019
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Bilag C: Tidsmæssig fremdrift
Ny Retspsykiatri Sct. Hans
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Bilag D: Økonomisk færdiggørelse
Ny Retspsykiatri Sct. Hans
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Kongens Vænge 2
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DK-4000 Roskilde
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4. juni 2019
Vores ref. EIB

Følgebrev vedr. revisionserklæring for Ny Retspsykiatri Sct. Hans, 1. kvartal 2019
Vedlagt fremsendes udkast til revisorerklæring for Ny Retspsykiatri Sct. Hans 1. kvartal 2019.
Såfremt kvartalsrapporten godkendes i sin nuværende form, udvisende forbrug på 175 mio.
kr., vil vi afgive vedhæftede erklæring.

Roskilde, den 4. juni 2019
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Lasse Jensen
Statsautoriseret revisor

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.
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Den uafhængige revisors erklæring
Til Regionsrådet for Region Hovedstaden
Vi har revideret kvartalsrapporteringen for perioden 1. januar 2019 til 31. marts 2019 (1. kvartal
2019), for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Ny Retspsykiatri Sct. Hans (i det følgende
kaldet Projektet) udvisende et forbrug på 175 mio. kr. Kvartalsrapporteringen er udarbejdet i overensstemmelse med Budget- og regnskabssystem for regioner, regionens Kasse- og Regnskabsregulativ, sædvanlig regnskabspraksis og Sundheds- og Ældreministeriets Regnskabsinstruks til behandling
af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri, i det følgende kaldet Regnskabsbestemmelserne.
Konklusionen er todelt således, at vores konklusion om Projektets økonomiske forbrug og deponeringsgrundlag udtrykkes med høj grad af sikkerhed, og behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri, i det følgende kaldet Regnskabsbestemmelserne.
Vores konklusion om regionens beskrivelse af byggeriets fremdrift og risici, herunder forventet resterende
forbrug (budget), udtrykkes med begrænset sikkerhed.
Ved ”Projektets fremdrift og risici” forstås i denne erklæringsopgave, at forventet resterende forbrug
(budget) samt risici knyttet til Projektets fremdrift og færdiggørelse er opgjort i overensstemmelse med
Regnskabsbestemmelserne.
For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug (budget) og risici knyttet til færdiggørelsen
af Projektet, vil de faktiske resultater sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte
begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige.
Erklæringen er udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels Projektets økonomiske forbrug og
byggeriets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil. Som følge heraf
kan rapporteringen være uegnet til andet formål.
Ledelsens ansvar
Ledelsen (Regionsråd og direktion) har ansvaret for udarbejdelsen af kvartalsrapporteringen i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde kvartalsrapporteringen uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Det er endvidere ledelsens ansvar, at regionens deponeringsgrundlag vedrørende projekter med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med de af Sundheds- og Ældreministeriets fastsatte regler.
Det er ledelsens ansvar at foretage vurdering af Projektets fremdrift, forventet resterende forbrug (budget) og risici i tilknytning til Projektets færdiggørelse. Ledelsen indhenter en af Projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til Projektets fremdrift og forventet resterende forbrug.
Revisors ansvar
Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed om Projektets økonomiske forbrug og deponeringsgrundlag. Det er endvidere vores ansvar, på grundlag af vores
arbejde, at udtrykke en konklusion med begrænset sikkerhed om regionens vurdering af byggeriets fremdrift og risici, herunder forventet resterende forbrug (budget), samt risici knyttet hertil.
Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3400 DK, undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger og fremskrivninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt
god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Revisionsinstruks til
behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til Sygehusbyggeri.
Revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede
politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov
og øvrig regulering.
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Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers retningslinjer for
revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.
Vi har udført vores arbejde med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for:
•

at kvartalsrapporteringen i alle væsentlige henseender afspejler det økonomiske forbrug opgjort
pr. 31. marts 2019 i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne

•

at kvartalsrapporteringens opgørelse af deponeringsgrundlaget vedrørende anlægsprojekter med
kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne

Vi har endvidere udført vores arbejde med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at den økonomiske
fremdrift, herunder de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug, er i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne og i al væsentlighed er afspejlet i kvartalsrapporteringen.
Dertil har vi påset, at regionens vurderinger af forventet resterende forbrug (budget) og regionens risikovurdering i tilknytning til Projektets færdiggørelse er i overensstemmelse med underliggende dokumentation. Vi har endvidere påset, at regionens vurderinger i al væsentlighed er afspejlet i kvartalsrapporteringen.
For så vidt angår risikovurderingen, har vi endvidere påset, at regionens vurderinger blandt andet har inddraget en af Projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til Projektets fremdrift og forventede resterende forbrug.
Omfanget af de handlinger, vi har udført ved vores gennemgang af Projektets fremdrift og risici, er mindre end ved en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der
er opnået for vores konklusion om det forventede resterende forbrug samt risici knyttet til Projektets
fremdrift og færdiggørelse, betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville være opnået, hvis der var udført en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed.
Konklusion
Denne konklusion skal læses under hensyntagen til formålet med kvartalsrapporteringen, som redegjort
for i erklæringens indledende afsnit, samt på grundlag af forståelsen af begrebet ”Projektets fremdrift og
risici”, som der er redegjort for i erklæringens indledende afsnit.
Det er vores opfattelse, at kvartalsrapporteringen for perioden 1. januar 2019 til 31. marts 2019 (1. kvartal 2019), i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver
os grund til at mene, at kvartalsrapporteringens oplysninger om den økonomiske fremdrift, herunder de
risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug (budget) ikke er opgjort i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
Fremhævelse af forhold vedrørende begrænsning i anvendelse
Regionen har i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne medtaget budgettal som sammenligningstal i kvartalsrapporteringen. Budgettallene har ikke været underlagt revision.
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af kvartalsrapporteringen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og aktiviteterne, der er
omfattet af kvartalsrapporteringen. Ledelsen er endvidere ansvarlig for, at der er designet og implementeret et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, herunder en af regionsrådet vedtaget styringsmanual, der understøtter en tilstrækkelig løbende forvaltning af Projektet.
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I tilknytning til vores revision af kvartalsrapporteringen er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de
dispositioner, der er omfattet af kvartalsrapporteringen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger,
love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af kvartalsrapporteringen. Vi har endvidere påset, at der er designet og implementeret et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, herunder en af regionsrådet vedtaget styringsmanual,
der understøtter en tilstrækkelig løbende forvaltning af Projektet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
Roskilde, den 4. juni 2019
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Lasse Jensen
Statsautoriseret revisor
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