
Hvidovre og Amagerhospitaler 
Overlægerådet 
 
Regionsdirektør Hjalte Aaberg 



Mål 

Drift 

Strategiske 
indsatser 



Mission 
Vi står for behandling, uddannelse  

og forskning inden for borgernes 

sundhedsvæsen, og sammen med andre 

udvikler vi hovedstadsregionen, hvor vi har 

særlige opgaver, inden for miljø, trafik, 

erhverv, uddannelse og  

det sociale område 
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Vision 
Hovedstadsregionen er den grønne og 

innovative metropol med høj vækst og 

livskvalitet, samt et sammenhængende 

sundhedsvæsen på internationalt 

topniveau 

4 



Strategikort 

Miljørigtig 

drift og 

udvikling 

Driftsmålstyring 

Politiske målsætninger 

Patientens situation 

styrer forløbet 
 

Indikator: LUP spørgsmål  om 

inddragelse/-indflydelse og  

samlet indtryk af forløb 

Høj faglig kvalitet 

 
 

Indikator: Kliniske kvalitetsdatabaser 

Ekspansive vidensmiljøer 
 

Indikator: Eksterne midler  

(peer reviewed)  

Grøn og innovativ 

metropol 
 

Indikator: CO2 i hovedstadsregionen 

Lighed i sundhed 

 
 

Indikator: Øge levetiden for  

dem som lever kortest 

Mission 
Vi står for behandling, uddannelse og forskning  

inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen 

med andre udvikler vi hovedstadsregionen, hvor vi har 

særlige opgaver, inden for miljø, trafik, erhverv, 

uddannelse og det sociale område 

Vision 
Hovedstadsregionen er den grønne og 

innovative metropol med høj vækst og 

livskvalitet, samt et sammenhængende 

sundhedsvæsen på internationalt 

topniveau 

Perspek-tiver Strategiske indsatsområder 

Brugere, borgere og 

samarbejds-partnere Sammen-hængende 

patientforløb 
Ventet og velkommen 

Forskning og 

samarbejde 

Regional vækst og 

udviklings strategi 

Kvalitet 

Sundheds-platform 

Økonomi  

og aktivitet 
Effektivisering Hospitals-byggerier 

Miljørigtig drift og 

udvikling 

Medarbejdere og 

ledere Sikring af 

medarbejder 

ressourcer 

Måle-punkter Sundhed Regional Udvikling Det Sociale Område 

Tilfredshed 
Samlet indtryk af indlæggelse 

eller ambulant besøg 

 

Samlet indtryk af forløb: 

- Sagsbehandling 

- Projekter 

 

Samlet indtryk af forløb 

Bruger-/pårørende undersøgelse 

 

Levering 

Ventetid Mangler - skal defineres Belægningsprocent 

Kvalitet 
Genindlæggelser 

 

Infektioner 

Mangler - skal defineres Magtanvendelser 

Trivsel 

Sygefravær Sygefravær Sygefravær 

Produktivitet 
Aktivitet 

------------- 

Omkostning 

Mangler - skal defineres 

Pris / plads 

 

Timepris 

Plan og administrationsgrundlag 
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Fremtidens 
metropol 

     God infrastruktur  Ekspansive 
vidensmiljøer 

     Attraktivt bymiljø 





Ekspansive vidensmiljøer 



Ekspansive vidensmiljøer 



BioTech og Lægemiddelvirksomheder i 

hovedstads-/Ørestadsregionen 



Forskning i Region Hovedstaden 

Region Hovedstaden er allerede godt med på forskningsområdet: 
• Der forskes for 1,8 mia. kr. i Region H om året, hvoraf knap halvdelen er egenfinansieret. 
• Der er indgået mere end 600 samarbejdsaftaler med virksomheder om forskning, innovation og 

kliniske forsøg.  
• Region H står for 30-40 patentansøgninger årligt. 
• Der var i 2012 i alt 3.671 aktive forskere mod 3.318 i 2011. 
• Der var i 2012 i alt 109 udenlandske forskere mod 88 i 2011 
• Regionen havde i 2012 40 afdelinger med over 200 point, hvilket betragtes som et højt 

forskningsniveau, og i 2008 var tallet 29.  
 
 
 
 

 



Forskningsaktiviteten i Region H - 

2008-2012 
(Kilde: Forskningsevaluering - dec. 2013) 
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Successer og fokusområder 
• Lighed i sundhed 

• Familieambulatoriet, Lighedsnetværket, Indvandrermedicinsk 
klinik, socialsygeplejersken, ”Mødestedet” 

• Kronisk sygdom 
• Ældre medicinsk patient 
• Tryksår 
• Patienttilfredshed – nye initiativer er sat i gang 



Diskussionspunkter i plenum 

HOPP2020 ……2,0 

Områdehospitalernes rolle i et samlet hospitalsvæsen 

Er patienttilfredshed og optimale forløb et parameter for at kalde sig 
et hospital på et højt niveau? 

Samarbejde med lægemiddelindustri, universiteter m.fl. 

Hvad kan jeg som regionsdirektør bidrage med? 
 


