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Fem mega-trends, der påvirker fremtidens 
sundhedsvæsen 

http://www.regioner.dk/media/4812/fem-megatrends-der-udfordrer-
fremtidens-sundhedsvaesen-kora-2017.pdf 
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Strategisk indsatsområde:  

Fælles om styrket forskning 

• Akutte patientforløb i centrum for forskning 

• Forskning til gavn for de mange og tæt på klinikken 

 

 I 2018 arbejder vi bl.a. med: 

• Udvikling af driftsmål med fokus på forskning 

• Revitalisering af forskningsstrategien  

• Tiltrækning af international finansiering   

• Innovationskonkurrence 

forankret hos Else Smith 



Strategisk indsatsområde: 

Sammenhæng for patienten på tværs af sektorer 

• Styrke behandlingen for patienter med forløb på tværs af sektorer – 

fokus på sammenhæng og koordination 

• Bidrage til at udvikle det nære sundhedsvæsen med behandling tæt 

på borgeren 

• Samarbejdskultur 
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I 2018 arbejder vi bl.a. med: 

• Nytænke ambulatoriedriften på Amager-matriklen 

og for KOL-patienter på Hvidovre-matriklen 

• KOL og diabetesbehandling skal følges hos 

praktiserende læge 

forankret hos Janne Elsborg 



 
Strategisk indsatsområde: 

Patientansvarlig læge 

• Alle patienter skal have en patientansvarlig læge tildelt i hvert 

speciale, når det giver fagligt mening – særligt for multisyge 

patienter. 

• Skal indføres for alle kræftpatienter inden udgangen af 2018. 

 

 I 2018 arbejder vi med : 

• Pilotprojekter på Børneafdelingen, Gastroenheden  

og Lungemedicinsk Enhed udvides   

• Alle afdelinger begynder implementering med  

1-2 patientforløb fra 2. kvartal 2018  

forankret hos Else Smith 



Strategisk indsatsområde:  

Bedre behandling med Sundhedsplatformen 

Sundhedsplatformen giver os: 

• Patientinddragelse – Min Sundhedsplatform 

• Patientsikkerhed – bedre overblik 

• Al information om patienten i én elektronisk journal 

 

 

 

 

I 2018 arbejder vi med : 

• Patienten som partner: anvendelse af Min 

Sundhedsplatform 

• Projekt bedre registrering – arbejdsgange 

sekretærer-læger 

• SP 2018 – opdatering 

• LPR-3 

forankret hos Janne Elsborg 



• Nyt Hospital Hvidovre er igangsat i februar 2017   

• Projekt NAHH er i gang  

– Generalplan 

– effektiviseringskrav  

• Regionalt arbejde med Rammer for bemanding 

• Regionalt arbejde med ensartet kvalitet osv.  

 

Strategisk indsatsområde:  

Fremtidens Hospital 

forankret hos Birgitte Rav Degenkolv 



Nyt Amager Hvidovre Hospital 

• ”danner rammerne for betjeningen af 
Planlægningsområde Syd. Pt. skal styre 
forløbet; EN indgang for alle patienter.” 

 

• Generalplan: Beskrivelse af de fysiske 
placeringer af afdelinger og funktioner 
indenfor rammen. 
– skal være grundlag for afdelingernes arbejde med 

planlægning 



Forudsætning for generalplanen 

• Optageområdet. I 2017 er det 530.000 
borgere. I 2025 600.000, en stigning på 13%. 
Lidt over halvdelen af væksten sker på 
Amager, som udgør 35 % af optageområdet 
nu. 

 

• Effektiviseringskrav. 75 mio kr skal afleveres til 
RegionH. 



Hospitalsplanerne 

• Trækker ud og trækker ud, meget politik. 

• Skal Amager hospital lukkes? 

• Skal RH bruge hele Glostrups kapacitet? 

• Nogle af regionspolitikerne bor på Amager.. 

• Derfor må direktionen arbejde med flere 
mulige scenarier i planerne for NAHH 

 



Regnskab 2017 

• Armene op! 
• Flere indtægter kommet ind for analyser udført for Reg 

Sjælland 
• Flere penge kommet ind på patienter udefra 
• Opstramning sidst på året stor effekt 
• Stor efterregistreringsaktivitet 
• På kronbudgettet (drift, pesonale, køb):  

25–30 mio kroner i overskud 

• Aktivitetsbudgettet (DRG): 
Prognose 2017 -200, senere -300 pga SP. Endte på -42 mio kr. 
Det er et meget bedre udgangspunkt. 

 
 


