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FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN

Hanne tjekker ind ved en stander i hospitalets forhal. Hun kunne have gjort det hjemmefra, men
er endnu ikke helt tryg ved internettet. Hun finder sin stue uden hjælp fra personalet. Det første
Hanne bemærker, da hun træder ind på stuen, er godt lysindfald. Der hænger et maleri i klare
farver, og stuen er rar at være på. Hun sætter billederne og den lille statuette, som hun fik af sin
afdøde mand i julen 1990, på reolen og kaster et blik på sit badeværelse. Det er designet til minimal smitterisiko, og der er smarte lyskontakter til lamperne, så de kan indstilles til både hyggelys
og lys til rengøring og alt derimellem. Kort efter kommer sygeplejersken ind. ”Jeg fik en besked på
min mobil, om at du var kommet. Dejligt, at du kom til tiden. Lægen er på vej”, siger sygeplejersken.
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Hanne ligger om aftenen og tænker tilbage på hele sit sygdomsforløb indtil nu. Hendes egen læge,
hjemmeplejen og hospitalet har talt godt sammen. Hospitalet er bygget op, så det er let at finde
rundt, og hendes stue tjener mange funktioner. Når det bliver spisetid, er det fint at sidde sammen
med de andre oppegående, som også sidder i deres eget tøj og spiser. Maden er velsmagende og
sund. Siden kommer Lone, hendes søster, for at overnatte. Det er netop dét, der gør, at Hanne kan
komme godt igennem natten. Og så er det rart, at stuen kan laves helt mørk, så hun sover bedre.

Under sit ophold på hospitalet benytter Hanne sig af de muligheder, der er for at forsætte
sit normale liv og blive klar til at komme hjem. Hun taler med borgerservice og slår et smut
ind på biblioteket, ligesom hun ofte tager en kop kaffe fra cafeen med ud under træerne
i det grønne område, hvor hun også går korte ture. Det er godt for hende at lytte til fuglene
og det rislende vand, og hun beslutter, at hun vil fortsætte med at komme ud at gå hver dag,
også når hun kommer hjem.

Da Hanne udskrives, kommer hendes søster og henter hende. De handler i supermarkedet
sammen, ligesom de selvfølgelig skal ind omkring apoteket. Det hele er samlet på hospitalsområdet. Det gør tingene så meget lettere. Hanne er helet hurtigt og er meget tilfreds med
forløbet. De forslag, hun selv er kommet med, er blevet hørt og samlet op. Hun har i samspil
med personalet selv bidraget aktivt til hendes eget behandlingsforløb. Søsteren har også
været inddraget og har været glad for at kunne hjælpe Hanne.
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INDLEDNING

”

PATIENTEN I REGION HOVEDSTADEN SKAL
VÆRE I CENTRUM AF BEHANDLINGEN OG
SKAL OPLEVE EN EFFEKTIV BEHANDLING MED
PROFESSIONALISME OG MEDMENNESKELIGHED
GENNEM ET SAMMENHÆNGENDE PATIENTFORLØB

Hannes historie er et bud på, hvordan patientoplevelsen i fremtidens sundhedsvæsen
kan se ud, og hvordan arbejdsgange, indretning osv. er bygget op om Hanne som patient
og hendes behandling. Forudsætningen for at flere patienter i fremtiden får oplevelser
som Hanne er, at vi begynder at gøre tingene på nye og smartere måder.
Enhver innovation bør begynde med at spørge, hvad målet er, og hvad vi som region,
hospital, forskningsinstitution eller virksomhed vil opnå sammen. Det gør vejen til nye
smartere løsninger nemmere og hurtigere. I både offentlige og private organisationer
er der en tendens til at fokusere på midler frem for mål. Alt for ofte bliver innovation eller
et nyt videnscenter et mål i sig selv.

”

(Det politiske grundlag for byggeri i Region Hovedstaden)

Dette spørgsmål kan Region Hovedstaden og sundhedsvæsenet ikke svare på alene
og har derfor brug for at samarbejde med vidensinstitutioner og virksomheder. I fællesskab kan der udvikles løsninger, der er i alles interesse, og som kommer patienterne og
medarbejderne til gode. For at sikre innovative løsninger i fremtiden er vi imidlertid nødt
til at samarbejde om at bringe behov og løsninger tættere på hinanden. Det betyder bl.a.,
at de konkrete udfordringer og behov skal være mere fokuserede og præcist formulerede fra sundhedsvæsenets side, og at den konkrete udvikling af løsninger på den anden side skal holdes op imod den virkelighed og hverdag, som løsningerne skal indgå i.

En måde til at bryde vanetænkningen og finde de nye svar er at tage afsæt i målet om
bedst mulig og effektiv behandling med afsæt i patienten/brugeren/borgeren.
Er det eksempelvis de eksisterende strukturer og faglige grænser, der er styrende
for hospitalets indretning, eller skal vi hellere spørge os selv, hvordan vi indretter
hospitalerne, så behandlingen sker hurtigere med patientens behov i centrum?
Større forventninger fra borgerne til sundhedsvæsenet og det tværsektorielle samarbejde. Nye teknologiske muligheder vi ikke kender endnu. Flere patienter, der lever
længere. Dette er blot nogle af de udfordringer, sundhedsvæsenet skal finde svar på.
Kort sagt, hvordan leverer vi mere kvalitet og behandling for færre penge i en verden og
en tid, hvor forandring samt krav om udvikling og hastighed er eneste konstante faktor?

Der er allerede mange innovative løsninger i Region Hovedstaden,
men der er behov for endnu flere i fremtiden for sikre effektiv
behandling i høj kvalitet med patienten i centrum. Eksempelvis
sendes der flere steder sms’er ud til patienterne, der har en tid
i nogle af Region Hovedstaden ambulatorier. Dette er eksempel
på, at patienten hjælpes via teknologi, de er vant til at bruge.
Samtidig sparer sundhedsvæsenet ressourcer ved at flere dukker
op til aftalt tid.
Andre eksempler er, at patienterne registreres ved ankomst til
afdelingerne, så lægen kan se, at patienten er kommet, følg-hjem
ordning for den ældre medicinske patient og way-finding på tværs
af hospitalerne.
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8 HOVEDUDFORDRINGER

Region Hovedstaden har identificeret otte hovedudfordringer på tværs af det somatiske og
psykiatriske område, som er nødvendige at fokusere på for at skabe innovative og holdbare
løsninger, der matcher de behov og krav, der er til fremtidens sundhedsvæsen, og som kan
danne grundlag for udvikling af nye konkurrencedygtige produkter og services i erhvervslivet:

1. FLERE ÆLDRE PATIENTER
I årene frem sker der en demografisk udvikling, der betyder, at vi får stadig flere ældre
i samfundet, og at vi lever stadig længere. Det er positivt – men det betyder også, at
vi allerede nu kan mærke en markant stigning i ældre patienter, og alle fremskrivninger
viser, at vi vil få stadig flere med både somatiske og psykiatriske sygdomme.

INTERNATIONALE POTENTIALER

4. BÅDE STØRRE KRAV, SPECIALISERET KLINISK VIDEN
OG FAGLIG BREDDE PÅ TVÆRS AF SPECIALER
Det er en konstant udfordring at kunne tiltrække og fastholde den bedst kvalificerede
arbejdskraft med de bedste arbejdsbetingelser for behandling og forskning. Korte,
intensive og ambulante forløb stiller store krav til personalets evne til at informere
og kommunikere. De intensive forløb stiller også krav til mere specialiseret klinisk
viden og en meget stram arbejdstilrettelæggelse (logistik). Samtidig kræver det
ændrede sygdomsbillede med mere komplekse patienter med flere diagnoser en faglig
bredde på tværs af specialer.

5. NYE TEKNOLOGISKE MULIGHEDER VI IKKE KENDER ENDNU
2. FLERE KRONIKERE
57 % af befolkningen angiver i regionens sundhedsprofil, at de har mindst én kronisk
sygdom, og der bliver flere og flere, der har en eller flere kroniske sygdomme.
De hyppigste er allergi, slidgigt, migræne og KOL. Sygdomme som KOL, diabetes,
hjerte-karsygdomme og kræft trækker på mange ressourcer i sundhedsvæsenet.
Samlet skønnes de kroniske sygdomme at lægge beslag på ca. 75 % af de samlede
udgifter i sundhedsvæsenet.

3. ØGET FORBRUGERBEVIDSTHED OG STØRRE FORVENTNINGER
		 TIL SUNDHEDSVÆSENET FRA BORGERNE
Tendensen i hele samfundet er større forbrugerbevidsthed og større ønske om indflydelse på eget sygdomsforløb. Vi vil spise økologisk, vi vil vide hvilke giftige stoffer,
der er i vores omgivelser, og vi vil have en positiv oplevelse af at være patient i sundhedsvæsnet. Og samtidig må vi erkende, at der er potentiale for forbedringer i sammenhængen mellem regionerne, kommunerne og praksissektoren. Især på det psykiatriske
område oplever både medarbejdere og patienter et behov for større sammenhæng
mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien.
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7. FYSISK INDRETNING, DER UNDERSTØTTER BEHANDLINGEN
Der er en stigende opmærksomhed på, at det ikke kun er behandling, men også andre
forhold som lys, lyd, indretning, materialevalg mv., der påvirker personalets trivsel og
patienternes sindstilstand og dermed deres helbredstilstand. Det forandrer både patienternes og personalets fysiske adfærd i en positiv retning.

I en stærkt globaliseret verden med stigende konkurrence på forskning, udvikling af nye
produkter og højt specialiseret arbejdskraft fra lande, hvor produktionsomkostningerne er
markant lavere end her i landet, gælder det mere end nogensinde om at være ‘first mover’
på markedet – med nye innovative produkter og løsninger, som kan sælges globalt. Vi kan
dermed gøre fremtidens udfordringer og tendenser til styrker og potentialer til gavn for
brugerne, medarbejderne, erhvervslivet og regionen som helhed. Sundhedsvæsenet kan
blive udviklingsdriver for innovation og vækst i samspil mellem offentlige og private parter.

8. ET MERE BÆRERDYGTIGT SUNDHEDSVÆSEN
En klimadagsorden, der bliver stadig mere aktuel, og udvikling af nye klimavenlige
løsninger inden for materialer, vandforbrug, energi mv. som alternativ til konventionelle
løsninger i hele verden gør, at vi bliver presset på vores konkurrenceevne inden
for bæredygtigt byggeri og drift af hospitaler.

Den accelererende teknologiske udvikling har på meget få år åbnet op for mange nye
og spændende muligheder inden for mobiltelefoni, smarte tekniske løsninger, kommunikation, robotteknologi osv. Allerede er der flere eksempler på teknologi, der sikrer
mere effektiv behandling i høj kvalitet. Det er svært at udvikle og indrette sundhedsvæsenet efter teknologier, som vi ikke kender endnu, og de teknologier vi kender i dag
er måske forældede om et år. Dertil kommer, at vi skal sørge for, at de løsninger, der udvikles til os eller kommer fra andre brancher, justeres til vores behov i sundhedsvæsnet.
Erfaringen er, at der næsten altid er behov for tilpasninger til sundhedsvæsenets særlige
behov i de konkrete tilfælde.

6. NYE MEDICOTEKNISKE PRODUKTER OG LÆGEMIDLER
En rivende udvikling i medicotekniske produkter og lægemidler skaber nye udfordringer
og muligheder for patientbehandling baseret på excellente forskningsresultater. Den nye
medicoteknik og de nye lægemidler kræver investering både i udstyr og personale.
Udstyret er ubrugeligt, hvis sundhedspersonalet ikke er i stand til at bruge det. Der
åbner sig hele tiden nye muligheder for behandling, men det er en forudsætning, at det
kan tages i brug, før det er forældet.
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FLERE ÆLDRE
PATIENTER

INSPIRATION TIL INDSATSER

De senere år er der kommet markant flere ældre medicinske patienter med komplekse
lidelser, og alle fremskrivninger viser, at der vil blive endnu flere i fremtiden. Samtidig peger
den demografisk udvikling i retning af, at vi får stadig flere ældre i samfundet, og i fremtiden
vil vi leve stadig længere. Da alder er den faktor, som er stærkest forbundet med udviklingen
af kroniske sygdomme, får vi flere ældre medicinske patienter.
Der forventes en betydelig stigning i antallet af 66-75-årige (26 %) i de kommende ti år. Også
antallet af personer over 75 år vil stige betydeligt (17 %), mens befolkningen i de øvrige aldersklasser ikke ændrer sig væsentligt. Samtidig ved vi, at andelen af borgere med mindre godt eller
dårligt selvvurderet helbred, fysisk inaktivitet, slidgigt, flere end tre kroniske lidelser, diabetes
og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)stiger markant med alderen.
Aktivitetsniveauet i sundhedsvæsenet forventes at stige pga. flere ældre i samfundet,
men udviklingen går i retning af flere og kortere behandlingsforløb. Samlet set vurderes det,
at der på trods af den demografiske udvikling ikke vil være et øget sengebehov i regionen,
idet den teknologiske udvikling forventes at opveje den demografiske.
Med strukturreformen har kommunerne fået et større ansvar på sundhedsområdet, og
kommunerne skal sammen med almen praksis grundlæggende løse flere sundhedsopgaver,
der ikke kræver hospitalernes tværfaglige personalesammensætning eller udstyr og
faciliteter. Det gælder ikke mindst i forhold til patienter med kroniske sygdomme og patienter
med et psykisk og/eller fysisk funktionstab.
Region Hovedstaden vil bidrage til at løse de udfordringer, der kan opstå i snitfladen mellem
hospitalernes opgaver og de kommunale opgaver. Det er udfordringer, som kun kan løses ved,
at der fokuseres på det gode, velorganiserede og dialogbaserede samarbejde mellem sektorerne, hvor det fælles fokus er borgeren/patienten, som allerede foregår mange steder mellem
de to sektorer i Region Hovedstaden.
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 SAMARBEJDE OG OVERGANGE PÅ TVÆRS AF SEKTORER
Særligt ift. ældre løftes sundhedsområdet på tværs af sektorer og aktører: Hospitaler
i Region Hovedstaden, plejehjem og ældrepleje i kommunerne samt praksisområdet.
Der efterspørges ofte mere sammenhæng og mere fokus på ’den hele patient’ i overgangene mellem sektorerne både på det somatiske og det psykiatriske område.

 FÆLLES SYSTEMER
Både kommuner og regioner oplever mangel på ressourcer og mangel på fælles systemer, der kan lette overgangene og sammenhængen samt skabe gennemskuelighed i
forhold til, hvilken effekt ydelserne har på sigt.

INSPIRATION

KAISER PERMANENTE
Sundhedsorganisationen Kaiser Permanente i Californien, USA har været valfartssted
for politikere, administratorer, forskere og sundhedspersonale de seneste år. Det
skyldes primært, at organisationen omkostningseffektivt leverer sundhedsydelser af
høj kvalitet – særligt for mennesker med kroniske lidelser – gennem sammenhængende
patientforløb, effektiv ledelse af hospitaler og brug af elektroniske patientjournaler.
Kaiser Permanente består af 35 medicinske centre, der er en slags kombinerede
hospitalsambulatorier og lægehuse med veludbyggede laboratorium- og billeddiagnostiske faciliteter samt apotekfunktion. De ligger sammen med hospitalerne, hvilket sikrer
et optimalt samarbejde og en effektiv og sammenhængende patientbehandling.

 STIGENDE UDGIFTER PÅ OMRÅDET
Der vil i fremtiden være stigende udgifter til sundheds- og socialområdet. Der er et
behov for at gøre tingene på nye og smartere måder for at sikre effektivitet og kvalitet
i behandlingen.

 MEDICINSK BEHANDLING GØR DET IKKE ALENE
Den ældre medicinske patients daglige liv, opbakning i familien og adgang til f.eks.
indkøb, sociale aktiviteter, fysisk udfoldelse og intellektuel stimulering har stor betydning for evnen til at bibeholde ’det gode liv’ og sundhedsadfærden hos den enkelte.
Der er derfor behov for, at der skabes løsninger på tværs, der integreres i planlægning af
byer, placering af butikker, adgang til trafik, rejser, institutioner, fritidsliv osv.

DET BRÆNDENDE SPØRGSMÅL

Hvilke indsatsområder skal Region Hovedstaden
satse på for at imødekomme flere ældre medicinske
patienter, og hvilke nye løsninger kan sikre effektiv
behandling af høj kvalitet på tværs af sektorer til
gavn for brugerne, medarbejderne, erhvervslivet
og regionen som helhed?
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HOVEDUDFORDRING 2

FLERE
KRONIKERE

INSPIRATION TIL INDSATSER

Antallet af borgere med kroniske sygdomme – og med flere samtidige sygdomme – vil stige i de
kommende år. Dette sker på baggrund af to udviklingstendenser. For det første er hyppigheden
af en række af de kroniske sygdomme stigende, og f.eks. optræder nogle sygdomme, såsom
type 2 diabetes, i stigende omfang i yngre aldersgrupper. For det andet er andelen af ældre i
befolkningen stigende, og da hyppigheden af de kroniske sygdomme er størst i de ældre aldersgrupper, stiger andelen af kronikere.
Kronikere udgør i dag ca. 75 % af alle patienter. Det kan være pga. de såkaldte livsstilssygdomme
såsom kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), Type 2 diabetes, hjerte-karsygdomme, alkoholrelaterede sygdomme eller lignende aldersrelaterede og/eller arvelige sygdomme. Rygning,
usunde kostvaner, fysisk inaktivitet, højt BMI, dårlig selvvurderet helbred og længerevarende
stress er relateret til flere kroniske sygdomme og bidrager tungt til den samlede sygelighed.
57 % af den danske befolkning lever med mindst én kronisk sygdom, mens 12 % lever med
mindst tre kroniske sygdomme. Allergi er den hyppigste kroniske sygdom blandt alle borgere,
mens slidgigt er den hyppigste kroniske sygdom blandt de ældre.
Der er forhøjet risiko for at udvikle kroniske sygdomme blandt borgere med lavt uddannelsesniveau og arbejdsløse, men også (særligt enlige) mænd og ældre har en mere usund sundhedsadfærd. Forekomsten af flere end tre kroniske sygdomme er størst blandt kvinder, borgere på
55 år eller derover og ligeledes blandt borgere med lavt uddannelsesniveau og borgere i den
erhvervsaktive alder, som er uden for arbejdsmarkedet. De fleste kronikere har mere komplekse
lidelser, som stiller krav til ny forskning, øget kapacitet ifm. ambulatorier, tættere samarbejde
med kommuner og udvikling af nye løsninger sammen med erhvervslivet.
Borgere med kroniske sygdomme er generelt motiverede for at ændre deres ryge-, kost- og
fysiske aktivitetsvaner (hvorimod motivationen for at ændre alkoholvaner er markant mindre).
Tre ud af fire rygere med KOL ønsker at stoppe med at ryge, og mange vil gerne have hjælp til
det. Et flertal af regionens borgere med diabetes er motiverede for at spise sundere, være mere
fysisk aktive eller tabe sig. Der er altså et stort potentiale for at få kronikere til at være med til at
udvikle nye løsninger på området.

10

FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN I REGION HOVEDSTADEN

 FRA BEHANDLING TIL FOREBYGGELSE
En række af de kroniske sygdomme er bl.a. livsstilsbetingede, og det er derfor muligt
at forebygge, at de opstår (den borgerrettede forebyggelse) – samt at forhale, at
sygdommene forværres (den patientrettede forebyggelse).

 BEDRE TELEMEDICINSKE LØSNINGER

INSPIRATION

MOBILT SUNDHEDSPROJEKT
Det mobile sundhedsprojekt i Helsinki, Finland er et offentligt-privat partnerskab, hvor
man har udviklet en mobilservice, der opsamler personlig information om en persons
motions- og træningsvaner via mobiltelefon og tilvejebringer tilbagemeldinger omkring
resultater og fremskridt, også via telefonen. På denne måde fungerer mobiltelefonen
som en personlig træner og motiverende faktor for at motionere mere. Mobilservicen
forventes at have et stort potentiale for at øge forebyggelse og sundhedsfremme.

Der er brug for at udvikle og effektivisere telemedicinske løsninger, som forbedrer
mulighederne for hjemmebehandling og hjemmemonitorering, så patienter kan
fortsætte deres liv og hverdag.

 KOORDINATION OG SAMMENHÆNG MELLEM SEKTORERNE
		 I SUNDHEDSVÆSENET
Det er vigtigt, at der skabes en bedre koordination og sammenhæng i indsatsen mellem
sektorerne i sundhedsvæsenet for at kunne give den bedste kvalitet til den kronisk
syge, samt at kommuner og praksissektoren løser en stigende del af opgaven. Alle
patienter, men ikke mindst kronikere, vil gerne være i stand til at leve videre i eget liv og
ikke konstant komme på ambulatoriet eller blive indlagt.

 TIDLIGERE OPSPORING
En vigtig del af indsatsen over for kroniske sygdomme består af tidlig opsporing
af sygdomstilfælde, hvilket betyder, at flere vil være i behandling i længere tid for
deres kroniske sygdomme.

DET BRÆNDENDE SPØRGSMÅL

Hvilke indsatsområder skal Region Hovedstaden
satse på for at imødekomme udviklingen med flere
kronikere, og hvilke nye løsninger kan sikre effektiv
behandling af kronikere i høj kvalitet på tværs af
sektorer til gavn for patienterne, de pårørende, medarbejderne, erhvervslivet og regionen som helhed?
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ØGET FORBRUGERBEVIDSTHED OG
STØRRE FORVENTNINGER TIL
SUNDHEDSVÆSENET FRA BORGERNE
Tendensen i hele samfundet er større forbrugerbevidsthed og større ønske om indflydelse
på eget sygdomsforløb. Vi vil spise økologisk, vi vil vide, hvilke giftige stoffer, der er i vores
omgivelser, og vi vil have en positiv oplevelse af at være patient i sundhedsvæsnet. Det
gælder alt fra personalets imødekommenhed og service til oplevelsen af et sammenhængende
patientforløb. Der er med andre ord større forventninger til sundhedsvæsenet end tidligere.
Det skal ses i lyset af, at sammenhængen mellem de forskellige sektorer i sundhedsvæsenet ikke altid fungerer efter hensigten, hvilket har betydning for patienternes oplevelse
af behandlingsforløbet.
Især på det psykiatriske område oplever både medarbejdere og patienter et behov for større
sammenhæng mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien. Særligt i forhold til de unge
psykiatriske patienter er dette en udfordring. På det psykiatriske område ses der allerede
nu ses en stigning i antallet af behandlingskrævende ikke-psykotiske lidelser. Denne stigning
forventes at forsætte i betydelig grad de kommende år, således at området vil være en af de
væsentligste sygdomsbyrder hen imod 2020. En udvikling der understreger vigtigheden af
understøtte en fortsat afstigmatisering inden for psykiatriområdet.
Sundhedsaftalerne bidrager til at sikre sammenhæng og koordination af den indsats, der ydes
på hospitalerne, i praksissektoren og i kommunerne, så den enkelte borger oplever et sammenhængende forløb med høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats,
der er behov for.
De borger- og patientgrupper, der er fokus på, er svage ældre borgere, borgere med kroniske
lidelser, borgere med komplekse forløb samt psykiatriske patienter og sårbare grupper.
Sundhedsaftalerne beskriver den grundlæggende arbejdsdeling mellem hospital, praksissektor og kommuner, samt de aktiviteter parterne vil sætte i værk for at udvikle det tværsektorielle samarbejde.
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INSPIRATION TIL INDSATSER

 FORSKELLIGE BEHOV OG FORVENTNINGER
Tendensen i samfundet generelt går mod en sundere adfærd i befolkningen– men der
er en social skævvridning. Sundhedsprofil 2010 viser, at forskelle i sociale forhold som
civilstand, uddannelsesniveau, erhverv, indtægt, socialklasse, boligforhold og levevilkår
har en stor betydning for sundhedstilstanden, og adfærd som rygning, alkoholforbrug,
kost og fysisk aktivitet afhænger af disse faktorer. Det er en særlig udfordring at tage
højde for sociale forskelle blandt patienter og pårørende og ikke mindst de forskellige
forventninger til sundhedsvæsenet.

 SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS
Når samarbejdet mellem de forskellige sektorer inden for sundhedsvæsenet ikke
fungerer, oplever patienterne behandlingsforløb, der ikke hænger sammen. Det er en
udfordring, der stiger i takt med de pårørende og patienternes forventninger til sundhedsvæsenet. Det stiller nye krav til samarbejdet om patienten både internt på hospitalerne og i samarbejdet mellem praksissektoren, kommunerne, private virksomheder
og hospitalerne. På det psykiatriske område oplever både medarbejdere og patienter
et behov for større sammenhæng mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien.

 AT VENDE ØGET FORBRUGERBEVIDSTHED TIL EN STYRKE
Den øgede bevidsthed hos patienterne og stillingtagen til egen behandling kan bruges
aktivt og skabe bedre patientforløb, hvor patienter og pårørende er en ressource for
egen behandling. Et værktøj kan være Patient Empowerment, der betyder at sætte
patienten i stand til at handle i situationen.

INSPIRATION

KASTRUP LUFTHAVN
Inden for de seneste 5-10 år, er der sket en revolution i udviklingen for rejsende i
lufthavne. I takt med udbredelsen af nye teknologiske muligheder som smartphones
og digitale informationssystemer er det lykkedes luftehavne som Kastrup at aktivere
deres kunder og give dem ansvar. Det betyder, at kunderne i dag udfører funktioner,
som Kastrup for få år tilbage skulle ansætte medarbejdere til at løse. Eksempelvis
checker flere og flere kunder ind hjemmefra og finder hele vejen til gaten uden hjælp
fra lufthavnspersonalet via digitale service- og kommunikationsløsninger. Dette har
gjort flyrejsen langt mere fleksibel og skabt en lang række fordele for kunder i form af
eksempelvis kortere ventetid.

DET BRÆNDENDE SPØRGSMÅL

Hvilke indsatsområder skal Region Hovedstaden
satse på for at imødekomme udviklingen med større
forbrugerbevidsthed, og hvilke nye løsninger kan
sikre sammenhængende patientforløb, som patienterne og pårørende selv er en ressource i, til gavn
for patienterne selv og regionen som helhed?

Debatoplæg til innovationsforløb januar 2012
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HOVEDUDFORDRING 4

BÅDE STØRRE KRAV, SPECIALISERET
KLINISK VIDEN OG FAGLIG BREDDE
PÅ TVÆRS AF SPECIALER
Det er en konstant udfordring at kunne tiltrække og fastholde den bedst kvalificerede arbejdskraft med de bedste arbejdsbetingelser for behandling og forskning. Korte, intensive og ambulante forløb stiller store krav til personalets evne til at informere og kommunikere. De intensive
forløb stiller også krav til mere specialiseret klinisk viden. Det ændrede sygdomsbillede med
mere komplekse diagnoser kræver samtidig en faglig bredde på tværs af specialer.
Den demografiske udvikling og et øget pres på ressourcerne i sundhedsvæsnet kalder på
innovation, der sikrer, at vi også i fremtiden har arbejdskraft nok. Det stiller krav om nye
effektive arbejdsgange og overgange, som i samspil med nye teknologiske løsninger og
behandlingsmuligheder skaber kvalitet i behandlingen med færre hænder. De nye løsninger
og muligheder åbner for en stadig stigende specialisering.
Udviklingen nødvendiggør også opgaveglidning mellem fag og sektorer og dermed et behov
for at se de klassiske rollefordelinger og faggrænser i dagens sundhedsvæsen på en ny måde.
For at løse fremtidens nye opgaver og mangel på kvalificeret arbejdskraft skal man i højere grad
betragte patientbehandlingerne som en fælles opgave. Derfor skal tværfaglighed og multiprofessionelt samarbejde i langt højere grad være bærende i patientbehandlingen.
Fleksibel opgavevaretagelse er således et udtryk for dynamik i opgavefordelingen, hvor
opgaver ikke på forhånd er forbundet til en bestemt faggruppe, og hvor flere faggrupper potentielt kan være i stand til at løfte en given opgave. Teamsamarbejde og tværfaglighed er vejen
til god kvalitet og effektivitet, hvor den mest hensigtsmæssige opgavefordeling vurderes med
udgangspunkt i den konkrete situation.

INSPIRATION TIL INDSATSER

 PARADIGMESKIFTE MOD EN FORANDRINGSKULTUR
Den demografiske udvikling og et øget pres på ressourcerne i sundhedsvæsenet
betyder, at medarbejdere og ledere i sundhedsvæsenet hele tiden skal være parate
til at gøre tingene på nye måder. Det kræver, at der skabes en forandringsparathed,
smidighed i systemet og nogle konkrete værktøjer, der sikrer tryghed i kommende års
mange forandringer i sundhedsvæsenet. Det kalder også på en kultur, hvor man lytter
og lærer af hinanden.

 MEDARBEJDERINVOLVERING I INNOVATION
I en tid, hvor behovet for innovation og nytænkning er nødvendigt kan medarbejdere
og ledere i sundhedsvæsenet spille en vigtig rolle, hvis de får rum og mulighed for det.
Både i forhold til udvikling af forbedringer på det strukturelle plan, men også i forhold
til udviklingen af nye løsninger, der skaber effektiv behandling i samarbejde med både
offentlige og private samarbejdspartnere. Udfordringen er bl.a. at bringe praksis tæt nok
på udviklingen i en hverdag, hvor tid ofte er en mangelvare.

 OPGØR MED DE TRADITIONELLE ROLLEFORDELINGER
		 OG FAGGRÆNSER
Hvis patientbehandlingerne i fremtiden er en mere fælles opgave, kræver det et brud
med de nuværende rollefordelinger. Nye arbejdsgange og samarbejdsflader kan betyde
et brud med de vante faggrænser både fysisk og mentalt. Øget samarbejde mellem
faggrupperne kan fordele arbejdspresset mere og dermed sikre bedre udnyttelse af
arbejdsstyrken. Fokus på opgaveløsning frem for faggrænser.

 OPGAVEGLIDNING OG KOMPETENCER SKAL GÅ HÅND I HÅND
Fremtidens opgaveglidning mellem sektorer og fag kræver, at kompetencerne også
følger med både fra fag til fag, men også fra sektor til sektor.
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INSPIRATION

BRIDGEPOINT HEALTH
Bridgepoint Health, Toronto, Canada er et sundhedsnetværk bestående af hospitaler
og klinikker samt rådgivnings- og forskningsinstitutioner, der har specialiseret sig inden
for kroniske sygdomme og lidelser. Her opføres i øjeblikket et nyt superhospital specielt
designet til at rumme og behandle patienter med komplekse kroniske sygdomme.
Samtidig er Bridgepoint Health blevet et ’hub’ for forskere fra hele verden, der forsker
i forebyggelse og behandling af kroniske sygdomme. Målet er, at sundhedspersonale,
forskere og underviserne i Bridgepoint Health skal arbejde tæt sammen og skabe
mønstereksempel for, hvordan man kan ændre livet for folk med komplekse kroniske
sygdomme.

DET BRÆNDENDE SPØRGSMÅL
Hvilke indsatsområder skal Region Hovedstaden
satse på for at imødekomme arbejdskraftsudviklingen med krav til både specialiseret klinisk viden
og faglig bredde på tværs af specialer, og hvilke nye
løsninger kan sikre bedre udnyttelse af fremtidens
arbejdskraft til gavn for patienterne, medarbejderne
og regionen som helhed?

Debatoplæg til innovationsforløb januar 2012
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HOVEDUDFORDRING 5

NYE TEKNOLOGISKE MULIGHEDER
VI IKKE KENDER ENDNU
Den accelererende teknologiske udvikling har på meget få år åbnet for mange nye og
spændende muligheder inden for mobiltelefoni, smarte tekniske løsninger, kommunikation,
robotteknologi osv. Eksempelvis har mulighederne for at automatisere arbejdsprocesser via
robotter været i fokus de senere år. Det kan være svært at følge med, og store investeringer
i nye mobile løsninger risikerer at være forældede om få år.
Et stadig mere trådløst og mobilt kommunikationssamfund med hastige teknologiske landvindinger skaber nye udfordringer og muligheder for smarte løsninger til arbejdsgange, service,
pleje, manuelt arbejde, drift og behandling. Mulighederne og udviklingen stiller store krav til
fleksible, mobile og trådløse løsninger i fremtidens hospitaler.
Alene de teknologiske muligheder, der findes i dag, åbner for nye muligheder og måder at gøre
tingene på. Det kan være virtuelle indlæggelser, hvor patienten aldrig sætter en fod på hospital
takket være telemedicinske løsninger. Sporingsudstyr til både patienter, apparatur, medicin og
personale. Eller en app og et kommunikationssystem, der guider patienten gennem hele forløbet
og sikrer, at den relevante information følger patienten digitalt – lige fra vedkommende træder
uden for egen dør, til vedkommende igen er hjemme. Fremtidens teknologier kan være med til at
finde løsninger på en række af de udfordringer, sundhedsvæsnet står overfor i dag. Eksempel på
en løsninger kunne være IT understøttet psykiatrisk behandling.
Patienter der ikke kan finde rundt, fejl i medicinbehandling, apparatur der ikke er klart til brug
inventar som smittekilder, patienter der ikke dukker op osv. er alt sammen noget, der kan have
fatale følger for den enkelte, og som koster sundhedsvæsnet mange ressourcer. Allerede i dag
er der indført SMS-systemer nogle steder i Region Hovedstaden, der påminder patinterne om
deres aftaler med sundhedsvæsenet. Det kan være med til at sikre, at flere husker deres aftaler
og er ét eksempel på, hvordan teknologi kan være med til at effektivisere behandlingen og
skabe højere kvalitet og service for patienterne.
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INSPIRATION TIL INDSATSER

 FREMTIDSSIKRING AF TEKNOLOGI
Teknologi, vi ikke kender, kan være gammel teknologi i morgen. Det kræver fremadskuende investeringer og mest muligt viden om fremtiden og hvilke teknologier, der
er på tegnebrættet i dag.

 PATIENTENS ROLLE
På den ene side åbner de nye teknologiske muligheder for, at patienten selv kan blive
en aktør i eget behandlingsforløb, og på anden side er der nogle patienter, der hverken
kan eller vil være en mere aktiv aktør i eget behandlingsforløb via nye teknologier.

INSPIRATION

SKT. OLAV HOSPITAL
Skt. Olav Hospital i Trondheim er blevet bygget efter innovative principper med patienten i centrum. Bygningsprocessen blev påbegyndt i år 2000 og står helt færdigt i år
2013. er blevet styret fra start til slut af en til formålet etableret organisation, der har
arbejdet ud fra et antal nøgleprincipper, bl.a.: Fokus på patienten, nærhed til
patienten, sengeklynger, IT-teknologi og logistik. De nyeste teknologimuligheder har
været indtænkt fra start. Fx har hospitalet et internt automatisk tubesystem, hvor alle
tænkelig medicinske produkter og mindre udstyr kan sendes på tværs af afdelingen.
Desuden har hospitalet udviklet et system med automatiske køretøjer, der transporterer
alt fra mad til sengetøj.

 VIDEN FRA ANDRE BRANCHER
Mange andre brancher har udviklet teknologier til andre formål og opgaver end sundhedsvæsenet, som kan være interessante at kopiere og tilpasse sundhedsvæsenets
behov. Det kræver nytænkning og opsøgende arbejde at finde teknologier, der kan
kopieres og overføres til sundhedsvæsenet.

DET BRÆNDENDE SPØRGSMÅL

 NYE KOMPETENCER MED DEN TEKNOLOGISKE UDVIKLING
De nye muligheder vil stille nye krav til personalets kompetencer og vil potentielt ændre
arbejdsgangene og skubbe til de nuværende faggrænser og roller i sundhedsvæsenet.
Helt nye faggrupper kan opstå ud af den teknologiske udvikling, og de eksisterende faggrupper vil have behov for kompetenceløft.

 FLEKSIBELT BYGGERI
Der skal bygges til en fremtid, som ingen kender endnu. Fremtidens teknologier vil
påvirke både arbejdsgange og indretning, og derfor er der et behov for at bygge fleksibelt. Derudover er det nødvendigt konstant at sikre den nyeste viden om fremtidens
mulige teknologiske udvikling på kort og på lang sigt.

Hvilke indsatsområder skal Region Hovedstaden
satse på inden for den teknologiske udvikling,
og hvilke nye og eksisterende teknologiske løsninger
kan skabe effektiv behandling i høj kvalitet til gavn
for patienterne, medarbejderne, virksomheder og
regionen som helhed?

Debatoplæg til innovationsforløb januar 2012
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HOVEDUDFORDRING 6

NYE MEDICOTEKNISKE
PRODUKTER OG LÆGEMIDLER

INSPIRATION TIL INDSATSER

INSPIRATION

 ARBEJDSGANGE OG INDRETNING AF HOSPITALERNE
		 MED AFSÆT I UKENDT FREMTID

UDVIKLING INDEN FOR BLINDTARMSOPERATIONER

Det er afgørende for indretningen og arbejdsgange, hvilke medicotekniske produkter og
lægemidler, der kommer i fremtiden. En stor del af indretningen skal planlægges på kort
sigt i forbindelse sygehusbyggerierne, og derfor er der et behov for at kunne analysere
og fremskrive fremtidens muligheder.
En rivende udvikling i medicotekniske produkter og lægemidler skaber nye udfordringer og
muligheder for patientbehandling baseret på excellente forskningsresultater.
Den nye medicoteknik og de nye lægemidler kræver investering både i udstyr og personale.
Udstyret er ubrugeligt, hvis sundhedspersonale ikke er i stand til at bruge det. Der åbner sig
hele tiden nye muligheder for behandling, men det er en forudsætning, at det kan tages i brug,
før det er forældet.
De nye muligheder inden for medicotekniske produkter og lægemidler stiller nye krav til
hospitalsindretningen, sundhedsuddannelser, kompetenceudviklingsforløb, arbejdsgange,
den fysiske indretning osv., så der tages højde for fremtidig udvikling af medicoteknisk udstyr
og nye lægemidler, som vi end ikke kender i dag.
Fejl i medicinbehandling, patienter der bliver væk på ambulatorierne, apparatur der kommer
de forkerte steder hen, inventar som smittekilder osv. er alt sammen noget, der kan have fatale
følger for den enkelte, og som koster sundhedsvæsenet mange ressourcer.

 ELEKTRONISKE HJÆLPEMIDLER
Ud over automatisering af arbejdsprocesser kan der også anskaffes elektroniske
hjælpemidler, som letter personalets arbejdsprocesser. Dette kan eksempelvis være
automatiske elevationssenge, løftekraner, nye It-understøttede shared care modeller
inden for psykiatrien m.v. Den medicotekniske udvikling er afhængig af viden om, hvad
der virker i praksis og viden, der sikrer udvikling med afsæt i reelle behov.

 FOKUS PÅ DIAGNOSTICERING
Diagnosticering via gen/nanoteknologi kan i fremtiden understøtte hurtig diagnosticering og mere præcis behandling. Ligesom den nye organisering via FAM kan skabe en
større og bredere ekspertise i fra starten et behandlingsforløb og dermed sikre en hurtig
og præcis diagnosticering.

 NYE KOMPETENCER
De nye muligheder vil stille nye krav til personalets kompetencer og skaber nye arbejdsgange, metoder og processer. Det er afgørende at sikre at en kompetenceudvikling og
tiltag, der gør sundhedspersonalet i stand til at bruge nye medicotekniske produkter
og lægemidler hurtigt efter, det er udviklet og indkøbt, så der skabes optimal udnyttelse
af de nye muligheder fra begyndelsen.
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Et eksempel er kikkertoperationer. For 15-20 år siden kunne det tage måneder at komme sig over en simpel blindtarmsoperation. Med det nuværende medicotekniske udstyr
er det et ambulant indgreb, hvor man groft sagt kan tage ud at spille tennis dagen efter.
Et andet eksempel er udviklingen inden for kræftbehandling. I dag har udviklingen gjort,
at man fokuserer behandlingen udelukkende omkring de inficerede celler, hvilket har
stor betydning for patientens sygdomsforløb og ikke mindst bivirkninger ved behandlingen. Kikkertoperationer og kræftbehandlinger er blot to eksempler på, hvordan
udviklingen inden for medicotekniske produkter og lægemidler konstant skaber behov
for kompetenceudvikling og forandrer arbejdsgangene, behandlingsforløb og behandlingsmetoder.

DET BRÆNDENDE SPØRGSMÅL
Hvilke indsatsområder skal Region Hovedstaden
satse på inden for den medicotekniske produkter
og lægemidler, og hvilke løsninger kan medføre
medicotekniske produkter og lægemidler, der
sikrer effektiv behandling i høj kvalitet til gavn
for patienterne, medarbejderne, virksomheder og
regionen som helhed?

Debatoplæg til innovationsforløb januar 2012
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HOVEDUDFORDRING 7

FYSISK INDRETNING
DER UNDERSTØTTER
BEHANDLINGEN

INSPIRATION

På fremtidens hospital skal arealet udnyttes optimalt og målrettes brugerne, og derfor er
fokus på at etablere ’ét rum – mange funktioner’. Forskellige personalegrupper har forskellige
behov – fx afdæmpet lys til samtaler og kraftigt lys til rengøring. Løsninger til rum, der giver
mulighed for, at forskellige aktiviteter kan finde sted på forskellige tider af døgnet vil forbedre
den psykiske påvirkning af alle på hospitalet – og samtidig skal det tilgodese kvalitet i
driftsikre løsninger.
En række faktorer som lys, lyd/støj, udsigt/udsyn, farver og kunst kan have en helende effekt.
Når disse elementer bruges fremadrettet i planlægningen og udførelsen, vil det påvirke
patienternes sindstilstand positivt og dermed deres behandlingsforløb. Personalet oplever
mindre stress og patienterne mere kontrol over egen situation, hvilket fører til større arbejdsglæde for personalet og et bedre behandlingsforløb for patienterne.

INSPIRATION TIL INDSATSER
Region Hovedstaden har ni anbefalinger til byggerier – nybyg såvel som ombygninger.

 SIKKERHED FOR PATIENTEN
		 – DESIGN OG UDSTYR SOM NEDSÆTTER SKADER
Det er vigtigt at tage vare på patientens sikkerhed under hospitalsopholdet. Man skal
sørge for at skabe sikker dispensering og administration af medicin og mindske risikoen
for infektioner, fald og skader. Desuden er det væsentligt at gøre overblikket over patienternes tilstand nem for plejepersonalet.

FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN I REGION HOVEDSTADEN

En-sengstuer er med til at sikre patienterne mere privatliv og ro, som understøtter restitueringen. Det sænker infektionsrisikoen og giver patienten egenkontrol over lyd, lys,
socialt samvær osv.

 KUNST OG ARKITEKTUR

Region Hovedstadens målsætning vedrørende nybyggeri og renovering af eksisterende bygninger er at få etableret moderne, effektive og indbydende rammer for behandling af patienter
samtidig med, at de ansatte har bedst mulige rammer for udøvelse af deres opgaver.
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 EN-SENGSSTUER – MED EGET BAD OG TOILET

Kunst kan skabe visuelle distraktioner og oplevelser for patienter, pårørende og ansatte.
Det kan have en positiv indvirkning på behandlingsforløb og arbejdsmiljø. Det arkitektoniske udtryk kan medvirke til, at patienten føler sig tryg og sikker på at modtage den
rette behandling.

AHUS SYGEHUS
Det nye Ahus, Akershus Universitetssygehus i Oslo er spækket med nye teknologiske
løsninger, funktionel indretning og nye arbejdsgange, som brugerne har været med til at
udvikle. Hver seng har sin egen patientterminal med bl.a. elektronisk journal, internetadgang, tv, telefon, underholdning og information. Alt sammen intelligente logistiksystemer, som sparer tid og mandskab. Gode lysforhold har været prioriteret højt i byggeriet,
og et mål har været at få dagslys til alle arbejdspladser, udsyn til landskabet og kontakt
til det fri. Korte afstande mellem funktionerne, god organisering og moderne teknologi
giver personalet mere tid til patienterne.

 GOD INFRASTRUKTUR OG EFFEKTIV WAY-FINDING
Det er vigtigt med gode overgange fra hverdagen til et behandlingsforløb i sundhedsvæsenet. Ro i ankomstsituationen kan for patient og pårørende være med til at skabe
tryghed. Det skal være nemt at komme til og finde rundt på hospitalet, og man skal
undgå at påføre patienter og pårørende yderligere stres.

DET BRÆNDENDE SPØRGSMÅL

 GOD AKUSTIK, GODT INDEKLIMA OG GODE LYSFORHOLD
Det er væsentligt at sikre en god akustik på hospitalet, der muliggør effektiv kommunikation og mindsker støjgener og derved stress hos patienter og personale. Et godt indeklima er afgørende for at mindske luftbåren smitte. Dårlig luft kan gøre patienter og
personale trætte. Gode lysforhold er vigtige for at opretholde døgnrytmen for patienten
og mindske fejlmedicinering og utilsigtede hændelser.

 POSITIV ADSPREDELSE OG KONTAKT TIL NATUR/UDERUM
Det kan være til gavn for patient, medarbejderne og pårørende at skabe positive adspredelser, distraktioner og oplevelser – fx ved at komme ud i uderum eller grønne områder.

Hvilke indsatsområder skal Region Hovedstaden
satse på inden for den fysiske indretning, og hvilken
fysisk indretning kan skabe effektiv behandling i
høj kvalitet til gavn for patienterne, medarbejderne,
virksomheder og regionen som helhed?

Debatoplæg til innovationsforløb januar 2012

21

HOVEDUDFORDRING 8

ET MERE BÆRERDYGTIGT
SUNDHEDSVÆSEN
Alvoren i klimaudfordringen er ved at gå op for alle. Samtidig breder der sig også en
erkendelse af, at jordens råstofressourcer er under kraftigt pres af den stigende globale
velstand og befolkningsstigning.
Ressourceforbruget, CO2-udledninger, miljø- og klimapåvirkninger fra materialer, varer og
services skal minimeres, og vandforbrug og balance skal optimeres overalt, hvis det høje
serviceniveau i det danske sundhedsvæsen skal opretholdes i fremtiden. Sundhedsvæsnet
er med hospitalsbyggerier og den daglige drift en af de sektorer i samfundet, der belaster klima,
miljø og ressourcer rigtig meget. Udfordringen er at afgøre, hvor og hvordan man sætter ind.
I fremtiden vil kampen om ressourcer medføre højere priser på energi, vand, fødevarer osv.,
hvis vi ikke begynder at gøre tingene smartere. Derfor hænger kvaliteten i sundsvæsenet
sammen med energi og miljørigtigt byggeri, forbrug og design. Med de nye hospitalsbyggerier
har sundhedsvæsenet muligheden for at blive en driver i udviklingen af langsigtede klima-,
miljø- og ressourcevenlige løsninger, der kan spare ressourcer på hospitalerne og vise vejen
for resten af samfundet.

INSPIRATION TIL INDSATSER

 RESSOURCEVENLIG DRIFT OG BYGGERI
Valg af design, materiale og energiformer i opførelsen af hospitaler har stor indflydelse
på klimaaftrykket i driften. Det er derfor afgørende, at vi bygger mod en fremtidig og
mere ressourcevenlig drift. Det er væsentligt ved valg af byggematerialer og valg af
medicoteknisk udstyr, at der tænkes langsigtet.

 KRAV TIL UNDERLEVERANDØRER
79 % af regionens udledning af drivhusgasser stammer fra forbrug (indkøb af medicin,
hospitalsudstyr, computere, madvarer, befordring, papir, etc.). Resultatet giver anledning
til en diskussion af, om man skal supplere den nuværende indsats rettet mod besparelser inden for varme, el og benzin med at stille klimakrav til indkøb og udbud.

INSPIRATION

CROWNE PLAZA
Crowne Plaza hotel i København har ønsket, at bruge de mest bæredygtige løsninger
uden at gå på kompromis med høj oplevet komfort og kvalitet for gæsterne. Dette er
blevet udviklet ved at forankre en gennemgående grøn tænkning på hotellet og altid
kikke efter et mere bæredygtig alternativ. Fx gør Danmarks første grundvandsbaserede
køle- og varmesystem, at de sparer 88 % af den energi som et konventionelt system
ville have brugt. Kun 5 % af de totale bygningsomkostninger blev brugt til at gøre hotellet
grønt. Med gennemgående grøn tænkning og stærkt fokus på bæredygtighed og brugeroplevelse er der skabt et hotel, der bruger 53 % mindre energi end andre hoteller bygget
efter de seneste bygningsstandarder. Samtidig med, at gæsterne får et bedre produkt og
en bedre hoteloplevelse.

 SAMARBEJDE MED CLEAN-TECH VIRKSOMHEDER
Der er stort potentiale i et udvidet samarbejde med danske clean-tech virksomheder
omkring udvikling af ny energiteknologi og implementering af eksisterende teknologi
i sundhedsvæsenet. Det er vigtigt at sikre, at erfaringerne, der hentes fra Region
Hovedstadens fyrtårnsprojekter, samles op og deles med resten af Danmark, ligesom
at vigtig viden og klimavenlige teknologier fra andre industrier med fordel kan anvendes
i sundhedsvæsenet.

 SAMMENHÆNG MELLEM PATIENTBEHANDLING OG KLIMAHENSYN
Der er behov for at indrette fremtidens sundhedsvæsen, så klima- og ressourcevenlig
adfærd underbygger den mest effektive behandling i høj kvalitet.

DET BRÆNDENDE SPØRGSMÅL

Hvilke indsatsområder skal Region Hovedstaden
satse på for at imødekomme hensynet til klimaet
og færre ressourcer, og hvilke nye løsninger
kan sikre hensynet til klimaet og færre ressourcer
på tværs af sektorer til gavn for patienterne, medarbejderne, erhvervslivet og regionen som helhed?

 KLIMATILPASNING
Fremtidens sundhedsvæsen skal sikres mod fremtidens klimaændringer og forandrede
vejrforhold i form af øget nedbørsmængde, mere ekstreme temperaturudsving mv.
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