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Indledning og baggrund 

I.januar.2012.kickstartede.Region.Hovedstaden.sit.styrkede.fokus.på.innovation.og.
offentlig-private.innovationssamarbejder.med.et.innovationsforløb.over.2½.dage..
På.Innovation.Kick.Off.den.11..januar.2012.deltog.regionsrådspolitikere,.ledere.og.
medarbejdere.fra.hospitalerne,.virksomheder.og.stabe.i.Region.Hovedstaden,.det.
private.erhvervsliv,.brancheorganisationer,.patientambassadører,.universiteter.og.andre.
eksperter.og.interessenter..

De.var.alle.med.til.at.definere.de.temaer.og.indsatsområder,.der.efter.deltagernes.
mening.skal.til.for.at.imødekomme.de.udfordringer,.sundhedsvæsnet.står.over.for,.med.
innovative.løsninger.og.i.et.samarbejde.med.private.parter,.så.udviklingen.af.fremtidens.
sundhedsvæsen.samtidig.skaber.de.konkurrencefordele.for.virksomhederne,.der.gør.at.
der.kan.sikres.fortsat.vækst.og.udvikling.i.regionen.

Der.blev.sat.mange.gode.og.brugbare.mål.for.indsatsen..Eksempler.på,.hvilke.mål,.der.
blev.sat.på.Kick.Off.er:

•. At.sætte.patienten.i.centrum
•. Integrerede.IT-systemer
•. Flere.”generelle.specialister”
•. Færre.kronikere,.og.kronikere.med.et.godt.liv
•. Helende.fysiske.rammer.og.miljø
•. Et.homogent.sundhedsvæsen.med.bred.faglighed.og.patienttilfredshed
•. Skabe.og.bruge.viden.til.at.fremme.effektive.sundhedsforløb
•. Teknologi,.der.understøtter.forebyggelse.og.hurtig.diagnostik.og.giver.patienten.

mest.mulig.frihed.og.livskvalitet
•. Det.åbne.hospital.–.vi.skal.behandle.vores.patienter.som.vores.gæster
•. Hospitalerne.skal.planlægges.og.designes.indefra.og.ud
•. Ressourcevenlig.drift.og.byggeri.

Den.17..–.18..januar.2012.overlod.politikerne.scenen.til.de.øvrige.deltagere,.der.på.en.
Innovation.Camp.gik.i.dybden.med.materialet.fra.Kick.Off.for.at.blive.mere.konkrete.på.
indsatsområder.og.koncepter.for.de.innovative.løsninger,.og.på.hvordan.forskellige.par-
ter.kan.arbejde.sammen.om.dem..Resultatet.er.samlet.i.dette.inspirationskatalog,.der.
skal.danne.baggrund.for.Region.Hovedstadens.innovationsindsats.på.flere.områder,.
herunder.særligt.den.innovationsstrategi,.der.skal.udarbejdes.i.løbet.af.2012..

I.det.debatoplæg,.der.var.udarbejdet.forud.for.innovationsforløbet.var.der.tegnet.et.bil-
lede.af.otte.hovedudfordringer,.som.sundhedsvæsnet.står.over.for..Imidlertid.herskede.
der.blandt.deltagerne.enighed.om,.at.udfordringen.om.”øget.forbrugerbevidsthed.og.
større.forventninger.til.sundhedsvæsnet.fra.borgerne”.er.en.tværgående.udfordring,.
der.gælder.uanset.hvilket.andet.område,.der.er.tale.om..Således.blev.der.på.Innovation.
Camp.arbejdet.ud.fra.syv.hovedudfordringer,.som.dette.inspirationskatalog.er.struktu-
reret.ud.fra.

.

Region Hovedstadens sundheds-
væsen på vej mod 2020
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Udfordringerne
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..Den.demo-
grafiske.udvikling.peger.i.retning.af,.at.vi.i.fremtiden.vil.leve.længere,.og.da.alder.er.den.
faktor,.der.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.bor-
gere.med.mindre.godt.eller.dårligt.selvvurderet.helbred,.fysisk.inaktivitet,.slidgigt,.flere.
end.tre.kroniske.sygdomme,.diabetes.og.kronisk.obstruktiv.lungesygdom.(KOL).stiger.
markant.med.alderen.

Samtidig.er.den.ældre.medicinske.patient.ofte.afhængig.af,.at.der.samarbejdes.tæt.på.
tværs.af.sektorer,.en.udfordring,.der.bliver.taget.op.i.sundhedsaftalerne.mellem.region.
og.kommuner.og.med.praksissektoren,.men.som.ikke.altid.opleves.som.et.sammen-
hængende.forløb..Når.samarbejdet.mellem.de.forskellige.sektorer.ikke.fungerer,.oplever.
patienterne.behandlingsforløb,.der.ikke.hænger.sammen..Denne.udfordring.stiger.i.takt.
med.de.pårørende.og.patienternes.stigende.forventninger.til.sundhedsvæsnet,.og.stil-
ler.nye.krav.både.internt.og.eksternt.i.sundhedsvæsnet.

Med.strukturreformen.har.kommunerne.fået.større.ansvar.på.sundhedsområdet,.og.
kommunerne.skal.sammen.med.almen.praksis.grundlæggende.løse.flere.sundhedsop-
gaver.uden.hospitalernes.tværfaglige.personalesammensætning,.udstyr.eller.faciliteter..
Det.gælder.ikke.mindst.i.forhold.til.ældre.patienter.med.kroniske.sygdomme.og.ældre.
patienter.med.et.psykisk.eller.fysisk.funktionstab..

.

Indsatsområde: 
Patient Empowerment – fra ældrebyrde til ældrestyrke
Omkring.70.%.af.de.ældre.har.betydelige.ressourcer,.der.med.få.ændringer.af.struktu-
rerne.i.sundhedsvæsnet.og.med.bedre.sammenhæng.i.sektorovergangene.kan.udnyt-
tes.således,.at.”de,.der.kan.selv,.skal.selv.–.og.vil.selv”...Derfor.bør.der.ske.en.systema-
tisering.af.en.differentieret.indsats.i.forhold.til.gruppen.af.ældre.

Differentieringen.består.af.en.opdeling.af.ældregruppen.i.en.”stærk”.og.en.”svag”.grup-
pen..Indsatsen.differentieres.i.et.Fast-track.spor.for.de.ressourcestærke,.og.en.udbyg-
get.Shared.Care.model.for.de.svagere.grupper..

Flere ældre patienter

For de ældre kan det ind imellem 
opleves, som om de bliver skubbet 
rundt mellem de forskellige sektorer
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Konceptidé: Shared Care modellen
En.gruppe.på.ca..30.%.af.de.ældre.borgere.er.af.forskellige.årsager.ikke.i.stand.til.at.
udnytte.de.muligheder,.som.sundhedsvæsnet.tilbyder.for.at.tage.øget.ansvar.for.egen.
behandling.og.liv..De.bør.tilbydes.et.forløb.i.en.udvidet.Shared.Care.model,.så.der.
undgås.opslidende.genindlæggelser,.fejlbehandling.og.gensidig.belastning.på.tværs.af.
sektorer,.og.så.den.ældre.patient.i.højere.grad.får.sit.gode.liv.tilbage.

Konkret.indeholder.konceptideen.følgende.handlinger:

•. Teknologipakke.til.monitorering.af.vitale.parametre

. Der.udvikles.en.særlig.personspecifik.pakke,.som.understøtter.Empowerment,.og.
hvori.det.aftales.hvilke.værdier.der.skal.reageres.på..Typisk.vil.en.sundhedsprofes-
sionel.følge.og.reagere.på.værdier,.uanset.om.patienten.opholder.sig.på.hospitalet.
eller.i.hjemmet..Den.sundhedsprofessionelle.er.i.stand.til.proaktivt.at.overvåge.den.
ældres.værdier..Der.udvælges.specifikke.parametre.og.data.vil.automatisk.være.
tilgængelige.for.relevante.sundhedsprofessionelle.

•. Organisering

. Da.den.ældre.ikke.selv.er.i.stand.til.at.følge.udviklingen.og.reagere.på.vitale.
parametre,.skal.der.ske.en.organisering.af.sektorer.som.kompenserer.for.det..Der.
udarbejdes.en.Shared.Care.model,.der.sikrer.at.sundhedstrekantens.tre.dele.spiller.
sammen.om.patientens.situation..Det.kan.enten.gøres.ved.at.det.mest.kompetente.
niveau.rådgiver.de.øvrige.niveauer.til.selv.at.løse.problemet,.eller.der.udsender.
relevant.ekspertise.i.den.konkrete.situation.(venflon)..

. Modellen.forudsætter.en.hensigtsmæssig.økonomisk.incitaments.struktur..Derud-
over.skal.der.fokuseres.på.anerkendelse.af.de.øvrige.parters.opgaver.og.kompeten-
cer..Det.forudsættes.at.der.arbejdes.med.ændring.af.kulturen.både.i.kommunen.hos.
egen.læge.og.på.hospitalerne.

•. Kompetenceudvikling.

. Alle.dele.af.Shared.Care.trekanten.skal.udfoldes,.så.det.sikres.at.det.mest.kompe-
tente.niveau.i.fornødent.omfang.uddanner.og.bistår.de.øvrige.niveauer..Der.skal.ske.
en.uddannelse.af.borgeren.til.at.forstå.elementerne.i.monitorering.og.behandling.

Shared care kan oversættes 
direkte med ’delt pleje’ (eller 
’delt omsorg’, alt efter hvor-
dan man oversætter care). 
Der er med andre ord tale 
om en deling af behandlin-
gen mellem behandlerne. I 
Danmark er det ofte blevet 
italesat som ”sammenhæn-
gende patientforløb”, og 
en af flere definitioner af 
begrebet ses i nedenstående 
citat:

”[…] et integreret tvær-
sektorielt samarbejde om 
patientforløb, hvor det fæl-
les ansvar for behandling 
af patienten deles mellem 
tværsektorielle og tværfag-
lige team.” (Rubak et al., 
2002, s. 5256)

I Danmark er fokus størst 
på potentialerne på psykia-
tri. Danske Regioner har i 
2011 foreslået folketingets 
sundhedsudvalg, at der 
skal afsættes 80 mio. kr. 
til et treårigt forsøg med 
shared care mellem almen 
praksis og psykiatrien om 
behandling af depression 
og angst.
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Partnere 
Markedet.indeholder.i.dag.de.nødvendige.komponenter.til.den.teknologiske.løsning..
Der.er.imidlertid.ikke.etableret.de.nødvendige.forudsætninger.for.integration.

Sundhedskoordinationsudvalget.kan.påtage.sig.ansvaret.med.at.få.Shared.Care.model-
len.til.at.virke.

Hospitalsvæsenet.(Region.Hovedstaden).har.en.særlig.forpligtelse.som.følger.af,.at.
man.har.den.største.sundhedsfaglige.kompetence..Regionen.skal.også.sørge.for.imple-
mentering.i.hele.sundhedsvæsnet.

Kommunerne.bør.tage.imod.rådgivningen,.og.sammen.med.region.og.praksissektor.
deltage.i.at.udarbejde.en.Business.Case,.der.dokumenterer.det.økonomiske.potentiale.
ved.en.velfungerende.Shared.Care.model.på.området.for.den.svage.ældregruppe.

Den.praktiserende.læge.bør.via.Shared.Care.modellen.sikres.økonomisk.kompensation...

Værdi

Værdien.af.et.sådant.innovativt.tiltag.vil.være.både.kvantitativt.som.kvalitativt.målbart:
•. Øget.produktivitet.i.sundhedsvæsenet.(5-10.%)
•. Den.ældre.borger.vil.mærke.en.mere.sammenhængende.kvalitet.og.bedre.service.i.

sundhedsvæsenet.
•. De.ældre.får.et.længere.liv.med.bedre.livskvalitet.
•. Regionen.vil.opleve.at.antallet.af.genindlæggelser.vil.falde,.da.der.vil.ske.en.kompe-

tenceudvikling.af.de.øvrige.niveauer..
•. Erhvervslivet.får.mulighed.for.at.udnytte.et.stort.marked.for.velfærdsteknologi.
•. Kommunerne.vil.opleve.reduceret.økonomisk.omkostning.ved.færre.genindlæggel-

ser.og.mindre.plejekrævende.ældre.
.
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Udfordringerne
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.–.f.eks..optræ-
der.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.her,.stiger.andelen.af.kronikere.

Kronikere.udgør.i.dag.ca..75.%.af.alle.patienter..Rygning,.usunde.kostvaner,.fysisk.
inaktivitet,.højt.BMI,.dårligt.selvvurderet.helbred.og.længerevarende.stress.er.relateret.
til.flere.kroniske.sygdomme.og.bidrager.til.den.samlede.sygelighed..57.%.af.den.danske.
befolkning.lever.med.mindst.én.kronisk.sygdom,.og.12.%.lever.med.mindst.tre.kroniske.
sygdomme..Allergi.er.den.hyppigste.kroniske.sygdom.blandt.alle.borgere.i.Region.Ho-
vedstaden.med.ca..162.000.i.2010,.mens.psykiske.lidelser.med.157.000,.muskelske-
letsygdomme.med.156.000,.lungesygdomme.med.næsten.117.000.og.diabetes.med.
ca..73.000.borgere.kommer.lige.efter.

Der.er.forhøjet.risiko.for.at.udvikle.kroniske.sygdomme.blandt.borgere.med.lavt.uddan-
nelsesniveau.og.arbejdsløse,.men.også.hos.(særligt.enlige).mænd.og.ældre..Forekom-
sten.af.flere.end.tre.kroniske.sygdomme.er.størst.blandt.kvinder,.borgere.på.55.år.
eller.derover,.og.ligeledes.blandt.borgere.med.lavt.uddannelsesniveau.og.arbejdsløse..
De.fleste.kronikere.har.mere.komplekse.lidelser,.som.stiller.krav.til.ny.forskning,.øget.
kapacitet.ifbm..laboratorier,.tættere.samarbejde.med.kommuner.og.praksissektor.og.
udvikling.af.nye.løsninger.sammen.med.erhvervslivet..

Samtidig.er.kronikere.et.bredt.udsnit.af.befolkningen,.der.ofte.”har.et.liv”.med.arbejde,.
familie,.venner.mv.,.de.skal.have.til.at.passe.ind.i.behandlingen.af.deres.lidelse..Da.ten-
densen.i.samfundet.er.større.forbrugerbevidsthed.og.større.ønske.om.indflydelse.på.
egen.sundhed.er.der.større.forventninger.til.sundhedsvæsnet.end.tidligere..Vi.vil.spise.
økologisk,.vi.vil.vide.hvilke.giftstoffer,.der.er.i.vores.omgivelser,.og.vi.vil.have.en.positiv.
oplevelse.af.at.være.kronisk.patient.i.sundhedsvæsnet..Det.gælder.alt.fra.personalets.
imødekommenhed.og.service.over.kvaliteten.af.behandlingen.til.oplevelsen.af.et.sam-
menhængende.patientforløb.

Borgere.med.kroniske.sygdomme.som.følge.af.usund.levestil.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,.et.flertal.af.regionens.borgere.med.diabetes.er.motiverede.for.at.spise.
sundere,.være.mere.fysisk.aktive.eller.tabe.sig.–.og.mange.vil.gerne.have.hjælp.til.det..
Der.er.altså.et.stort.potentiale.for.at.få.kronikerne.selv.til.at.være.med.til.at.udvikle.nye.
løsninger.på.området.

Flere kronikere



9

Fremtidens sundshedsvæsen i Region Hovedstaden

Indsatsområder: Færre kronikere, et godt liv
Målet.med.en.innovationsindsats.på.kronikerområdet.vil.være.”Færre.kronikere.i.Region.
Hovedstaden.–.og.de.som.er.kronikere,.skal.have.et.godt.liv”.

Kronikere.er.borgere.i.samfundet,.der.ofte.lever.et.”helt.liv”.med.deres.kroniske.
lidelse(r)..Derfor.bør.sundhed.indgå.i.al.planlægning.af.velfærdssamfundet..Særligt.
fokus.bør.være.på.nye.værdiskabende.løsninger.gennem.tværgående.samarbejder.
mellem.det.offentlige.og.det.private,.og.på.tværs.af.sektorgrænser.

Desuden.er.det.centralt,.at.der.sker.en.myndiggørelse.af.patienten.eller.borgeren.
med.kroniske.sygdomme.i.mødet.med.sundhedsvæsnet.–.det,.der.kaldes.”Patient.
Empowerment”,.og.som.handler.om.at.sætte.borgerens.velfærd.i.eget.liv.i.centrum.af.
behandlingsforløbet.

Konceptideer: Fælles ansvar for kronikere

Den ene konceptidé er,.at.der.udvikles.en.aftale.på.tværs.af.sektorer.om.et.fælles.
ansvar.for,.at.der.bliver.færre.kronikere.i.regionen,.og.at.de,.som.er.kronikere,.skal.have.
et.godt.liv..Aftalen.skal.være.fælles.forpligtende.og.bør.indgås.mellem.Region.Hoved-
staden,.kommunerne,.almen.praksis,.patientorganisationerne.og.eventuelt.Sundheds-
ministeriet.

Aftalens.målsætning.kan.være.at.nedbringe.antallet.af.somatiske.kronikere.på.hospita-
lerne.med.25.%.og.kan.konkret.omfatte.diabetes,.KOL,.hjerte/kar.sygdomme,.muskel-
skeletsygdomme.og.astma/allergi.

Indhold.i.aftalen.kan.være.følgende:

•. Den.kommunale.forebyggelsesindsats.skal.øges,.f.eks..via.mere.motion.i.skoler.og.
daginstitutioner.og.undervisning.i.sunde.kostvaner..

. På.baggrund.af.sundhedsprofilerne.indgås.individuelle.aftaler.med.hver.kommune.
om.specifikke.målsætninger.for.forebyggelse.og.ændring.af.sundhedsadfærd.

•. Over.3.år.flyttes.25.%.af.behandlingsopgaven.væk.fra.hospitalerne.og.over.til.almen.
praksis,.kommunerne.og.borgernes.eget.hjem..

. Det.er.ensbetydende.med.en.reduktion.i.antallet.af.indlæggelser.og.ambulante.
forløb.med.25.%,.som.indfases.i.samme.periode..Parterne.monitorer.relevante.data.
på.området.for.at.sikre.at.målet.realiseres,.dvs..antal.kronikere,.flytning.af.opgaver,.
iværksættelse.af.forebyggelsesindsatser,.nedbringelse.af.indlæggelser.og.ambu-
lante.besøg.mv..følges.i.aftaleperioden.

•. En.del.af.provenuet.anvendes.til.telemedicinske.løsninger,.projekter.om.patient.
empowerment.og.andre.samarbejdsprojekter.mellem.partnerne.som.har.til.formål.at.
nedbringe.antallet.af.kronikere.i.regionen.
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Den anden konceptidé er,.at.aftalen.understøttes.ved.at.parterne.i.fællesskab.etablerer.
en.Kroniker.Camp.med.et.hospital.som.fysisk.ramme.omkring.fælles.aktiviteter.til.
fremme.af.aftalens.formål.

.Kroniker.Camp’en.er.et.fysisk./virtuelt.sted.hvor.både.praksis.læger,.kommuner.og.
hospitaler.og.forskere,.erhvervslivet.og.innovationsfolk,.samt.patientforeninger.mødes.
om.samarbejder.om.udvikling.af.forebyggelses-.og.kronikerkoncepter,.der.er.udviklet.
med.brugeren.i.centrum.og.virker.i.praksis..En.forudsætning.for.at.lykkes.med.denne.
koncept.idé.er,.at.Region.Hovedstaden.gør.forebyggelse.af.kronikere.til.en.markant.
satsning..

Herved.vil.Region.Hovedstaden.kunne.skabe.en.høj.viden.og.specialisering.inden.for.
forebyggelse.af.kronikere.og.udvikle.sig.til.et.internationalt.anerkendt.videnscenter.og.
konceptgenerator.for.handlinger,.der.virker..Der.skal.også.være.potentiale.for.erhvervsli-
vet.for.at.udvikle.produkter.og.koncepter,.som.kan.skaleres/eksporteres.globalt.

Et.af.succeskriterierne.er.tværgående.samarbejde.mellem.sektorer.og.mellem.
erhvervsliv.og.sundhedsvæsenet..For.at.barrierer,.såvel.fysiske.som.mentale,.skal.ned-
brydes.og.silotænkning.fjernes.er.det.essentielt.med.en.fælles.fysisk/virtuel.placering...
Herved.skabes.hurtigt.dynamisk.tværgående.samarbejde,.og.man.optimerer.ressourcer.
og.kan.hurtigt.trække.på.erfaringer.fra.flere.sektorer.

Konkret.vil.Kroniker.Camp.kunne.indeholde:

•. Projekt.idrætsbørnehave
•. Udvikling.af.undervisningsmateriale.–.interaktivt.til.børnehaver,.folkeskoler.og.ung-

doms.uddannelser:.”Sundhed.i.dit.eget.liv”
•. Udvikling.af.kronikercafé
•. Udvikling.af.Infotavler.på.strategiske.lokationer.
•. Udvikling.af.on-line.konsultationer
•. Udvikling.af.Virtuelle.og.fysiske.netværk.for.kronikere
•. Udvikling.af.samarbejde.med.medier.om.f.eks..serie.om.”Kronikere”

Partnere

Til.sammen.er.der.i.dag.de.nødvendige.ressourcer.og.viden.til.stede.for.at.kunne.gen-
nemføre.konceptideerne,.men.det.kræver.en.ændring.i.adfærd.og.samarbejdsformer.
mellem.de.forskellige.interesserede.parter:
•. Region.Hovedstaden:.Justering.af.forløbsprogrammer.sammen.med.almen.praksis.

og.kommunerne,.jf..sundhedsaftalerne..Øge.indsatsen.ift..at.forbedre.kronikernes.
muligheder.for.at.mestre.egen.sygdom..Sikre.at.behandlingsopgaven.flyttes.fra.
hospitalerne.og.kapaciteten.reduceres..Øget.forskningsindsats.på.kronikerområdet.
og.evidens.ift..forebyggelse.

•. Kommunerne:.Iværksætte.øget.forebyggelsesindsats,.med.særlig.fokus.på.børn.og.
unge..Sikre.nødvendige.behandlingstilbud.til.kronikere.f.eks..i.sundhedscentre..Øge.
samarbejdet.med.almen.praksis.om.kronikerne.
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•. Almen.Praksis:.Tidlig.indsats.og.opsporing.af.kronikere,.så.behandling.kan.iværk-
sættes.i.tide.og.med.lavest.mulige.intensitet..Herunder.opmærksomhed.på.arvelig.
disponering.for.kroniske.sygdomme.

•. Patientorganisationerne:.Inddrages.som.aktiv.medspiller.ift..f.eks..aktiviteter.til.
fremme.af.kronikeres.mestring.af.egen.sygdom.

•. Sundhedsministeriet:.Medfinansiering.af.relevante.fælles.projekter..Øget.regulering.
af.borgernes.sundhedsadfærd.gennem.regler,.afgifter.mv.

•. Erhvervslivet:.Lægger.egne.ressourcer.i.offentlig-private.innovationssamarbejder.
med.sundhedsvæsenet,.i.hele.forløbet.fra.erkendelse.af.behov.til.udvikling.af.nye.
løsninger.

Værdi

Med.stigende.antal.kronikere.er.en.væsentlig.del.af.værdiskabelsen.økonomisk.for.
sundhedsvæsnet.og.samfundet.som.helhed..Udgifter.til.kroniske.sygdomme.er.svære.
at.gøre.op,.især.da.det.ikke.gøres.ens.over.hele.landet,.og.da.det.blandt.kommunerne.i.
Region.Hovedstaden.kun.er.gjort.i.Københavns.Kommune,.og.kun.på.udvalgte.kroniske.
sygdomme..

I.Region.Hovedstadens.nye.Kronikerrapport.er.der.regnet.på.merudgifterne.for.forskel-
lige.kroniske.sygdomme..Her.kan.fx.ses,.at.merudgiften.for.en.diabetiker.er.1.219.kr..i.
primær.sektor,.21.214.kr..i.sekundær.sektor,.5.383.kr..i.kommunale.udgifter.og.5.383.til.
lægemidler.(patienten.betaler.dog.selv.en.andel.af.lægemidlerne)..Der.er.i.de.kommu-
nale.udgifter.indregnet.hjemmehjælp,.plejehjem,.hjælpemidler.og.rehabilitering..Det.er.
derimod.en.begrænsning,.at.udgifter.til.fx.førtidspensionering.ikke.indgår..

Hvis.målet.under.dette.indsatsområde.på.en.reduktion.i.antallet.af.indlæggelser.og.
ambulante.forløb.med.25.%.opnås.vil.det.udelukkende.inden.for.diabetes.med.ca..
73.000.borgere.årligt.betyde.en.besparelse.på.over.380.mio..kr..om.året.til.gavn.for.
både.patient.og.sundhedsvæsen.–.for.ikke.at.tale.om.hvad.indsatsen.vil.betyde.for.
udgifterne.i.primærsektor.mv.

Det.vil.for.regionen.give.færre.kronikere.på.hospitalerne,.flere.frie.hænder.og.mulighed.
for.øget.medarbejdertilfredshed..Kommunerne.vil.få.indflydelse.på.forskning.og.udvik-
ling,.og.bedre.økonomi..De.praktiserende.læger.vil.få.mere.tilfredse.patienter.og.færre.
konsultationer..Patientforeningerne.vil.få.indflydelse.på.forskning.og.udvikling..Patienten.
(medlemmerne).kommer.i.centrum.og.får.ønsker.og.behov.opfyldt.

Det.private.erhvervsliv.kan.få.mulighed.for.hurtig.produktudvikling.af.løsninger.produk-
ter,.der.er.umiddelbart.implementér.-.og.brugbare.i.virkelighedens.sundhedsvæsen..Det.
kan.ud.over.det.danske.hjemmemarked.give.eksportmuligheder.og.det.vurderes.af.flere.
virksomheder,.at.det.kan.give.et.besparelsespotentiale.på.omkring.20.%.af.midlerne.til.
innovation.og.udvikling.af.virksomhedernes.(produkt)portefølje.
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Udfordringerne

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.evner.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.arbejdskraftressourcerne.i.sundheds-
væsnet.kalder.på.innovation.der.sikrer,.at.vi.også.i.fremtiden.har.kvalificeret.arbejds-
kraft.nok..Det.stiller.krav.om.nye.effektive.arbejdsgange.og.overgange,.som.i.samspil.
med.nye.teknologiske.løsninger.og.behandlingsmuligheder.skaber.kvalitet.i.behandlin-
gen.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.arbejds-
kraft.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.udtryk.for.dynamik.i.opgavefordelingen,.hvor.
opgaver.på.forhånd.er.forbundet.til.en.bestemt.faggruppe,.og.hvor.flere.faggrupper.po-
tentielt.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.

Indsatsområder: Fleksibilitet og undervisning

Det.antages.under.dette.indsatsområde.at.teknologi,.organisering,.forskning.og.pa-
tientuddannelse.er.implementeret.som.tidssvarende.i.et.fremtidsscenarie.–.at.der.for.
eksempel.er.tale.om.en.kompetent.patient,.der.kender.sin.ret.og.pligt.via.en.’sundheds-
kanon’.fra.et.livslangt.læringsforløb,.der.allerede.starter.i.børnehave.og.folkeskole,.om.
ernæring,.sundhed.og.kropsforståelse,.og.at.de.nødvendige.IT-platforme.med.sundhed.
og.selvdiagnostik.er.tilgængelige.

Fokus.for.innovation.på.dette.område.er:
•. At.fagligt.sundhedspersonale.undervises.i.humanistiske.og.samfundsvidenskabe-

lige.fag.(på.såvel.de.sundhedsfaglige.grunduddannelser.som.videregående.kurser.
og.uddannelser),

•. At.ansvarlighed,.etik.og.innovation.bliver.pensum.i.den.sundhedsfaglige.uddannelse.
(præ-.og.post),.og.at.etik./.moral,.helhedsforståelse.for.system,.samfund,.patient.
og.innovationskultur.(blandt.såvel.ledelse.som.medarbejdere).indgår.i.videreuddan-
nelse.og.kurser.

Større krav til både speciali-
seret viden og faglig bredde 
på tværs af specialer
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•. Med.inspiration.fra.NHS”Involving.Patients.and.the.Public.in.Healthcare..Department.
of.Health.2001”.kan.målsætningen.være.at.udarbejde.et.system,.hvor.patienterne.
og.sundhedspersonalets.erfaringer.bliver.samlet.op.gennem.hvert.stadie.i.plejen..
Det.skal.fungere.som.en.løftestang.for.forandring.og.forbedring.

•. Udannelsesfleksibilitet,.så.de.studerende.på.de.forskellige.fagstudier.allerede.i.stu-
dietiden.kan.komme.ud.at.lære.af.hinanden.og/eller.tage.kompetencegivende.fag.
på.hinandens.uddannelser,.så.de.bliver.rustede.til.at.optage.et.naturligt.samarbejde.
efter.endt.studietid,.med.forståelse.for.hinandens.uddannelsesmæssige.baggrunde....

Koncepter: Læring uden grænser, og tæft, trit og retning

Det første koncept er.”Læring.uden.grænser.–.fra.fagperson.til.sundhedsperson”,.og.
omhandler.udvikling.af.nye.uddannelser.

Region.Hovedstaden.kan.i.samarbejde.med.blandt.andre.Københavns.Universitet.og.
Metropol.udvikle.nye.uddannelser,.hvor.læge,.sygeplejerske.mfl..kan.uddannes.efter.
behov.på.afdelingen,.vilje.og.evne..Det.er.således.de.specifikke.behov,.der.er.på.Region.
Hovedstadens.hospitaler.og.ude.på.afdelingerne,.der.skal.være.bestemmende.for.
indholdet.af.uddannelsen..Det.kan.være.et.udbud.af.en.form.for.diplomuddannelse,.
hvor.den.studerende.ikke.begrænses.af.tidligere.uddannelser,.men.kan.opkvalificeres.
hele.livet..

Kompetencerne.skal.evalueres.løbende,.f.eks..ved.vurdering.af.de.sidste.5.epikriser,.
hvor.hver.20..patient.får.et.spørgeskema..Disse.data.skal.tilvejebringes.automatisk.og.
”real.time”..Fokus.er.at.styrke.kompetencerne.hos.personalet.

Det.handler.også.om.ledelseskultur.og.medarbejderkultur,.hvor.ændringer.kan.initieres.
af.både.ledelse.og.medarbejdere,.og.kollegaer.imellem.

Der.kan.tages.afsæt.i.den.allerede.eksisterende.forløbskoordinatorordning,.der.kan.
udbygges.til.at.bruges.bredt.på.tværs.af.faggrænser,.for.eksempel.mellem.læge,.syge-
plejerske.eller.sekretær..Forløbskoordinatoren.bør.have.personlige.kompetencer.som.
f.eks..empati,.og.faglige.som.f.eks..projektledelse,.til.at.styre.processen.og.forløbet..
Forløbskoordinatorer.bør.have.formelle.beføjelser.til.at.rekvirere.ressourcer..Uddannelse.
af.forløbskoordinator.kan.være.et.forløb,.man.vælger.som.specialisering,.lige.som.et.
”pædagogikum”,.der.indeholder.processtyring.mv.

I.fremtidens.sundhedsvæsen.er.det.de.dygtigste.og.dem.med.det.største.overblik,.der.
har.patientkontakten..Sundhedspersonalet.skal.være.uddannet.i.Patientforløb,.men.
også.i.innovation.og.løbende.forbedringer.–.det.gælder.såvel.lægestudiet.som.syge-
plejestudiet.og.andre.faglige.sundhedsuddannelser.

Innovationskultur.og.innovationsledelse.skal.være.en.del.af.et.fastlagt.lederudviklings-
program,.der.er.obligatorisk.for.alle.ledere.i.Region.Hovedstadens.sundhedsvæsen..



14

Fremtidens sundshedsvæsen i Region Hovedstaden

For.at.konkretisere.dette.koncept.foreslås.det,.at:
•. Udvikle.en.fælles.basisuddannelse.mellem.KU.Sund.og.Metropol.for.lægestude-

rende.og.andre.sundhedsfaglige,.herunder.sygeplejestuderende,.ergo-.og.fysiotera-
peuter,.jordemødre.m.fl.

•. Motivationen.for.at.have.en.bestået.fælles.basisuddannelse.eller.videreuddannelse.
bør.være.en.incitamentstruktur,.der.for.eksempel.betyder.en.positiv.indflydelse.på.
den.færdiguddannedes.CV.samt.mulighed.for.kompetencetillæg.

•. Der.kan.tilskyndes.til.fælles.faglige.sammenslutninger.

Det andet koncept.handler.om.‘Tæft,.trit.og.træning’,.herunder.hvordan.Region.Ho-
vedstaden.kan.optimere.sit.værdigrundlag.(PROF.=.Professionalisme+.Robusthed+.
Ordentlighed+.Fremsynethed),.og.på.sigt.få.det.fælles.med.primærsektoren..Det.hand-
ler.om.at.tage.ansvar.for.patienten.og.forløbet,.og.at.skabe.en.innovativ.kultur.–.sikre.
plads.til.idéudvikling..

Specialiseret.personale.uden.den.faglige.bredde.har.i.kraft.af.faggrænser.og.speciale.
ikke.mulighed.for.eller.kompetencer.til.at.tage.hånd.om.hele.patientforløbet..For.ek-
sempel.kan.en.patient.med.ondt.i.alle.led.risikere.at.komme.til.en.ortopædkirurg.med.
speciale.i.knæ.–.og.blive.fejlbehandlet,.fordi.problemet.ligger.et.andet.sted.end.kun.i.
knæet.

Konkret.kan.konceptet.udvikles.gennem:
•. Introduktionsforløb.for.alle.nye.medarbejder,.hvor.de.aktivt.involveres.i.værdierne.–.

hvad.mener.vi.for.eksempel.med.’professionalisme’?.Accepterer.vi.liggesår?.Dårlig.
hygiejne?.

•. Accept.af.fejl.i.innovative.situationer..Fejl.er.læring.om.hvad.vi.kan.gøre.anderledes..
Sundhedspersonalet.skal.vide,.hvor.de.går.hen.med.deres.udfordring.eller.idé.til.at.
gøre.det.bedre..Lederen.skal.være.uddannet.i.innovationsledelse,.og.derfor.kunne.
bakke.op.om.nye.tiltag...

•. Invitere.nye.partnere.ind.i.arbejdet.med.ændringer/innovation,.og.eksempelvis.lære.
af.andres.succes.med.at.implementere.værdier.

Partnere 

For.at.opnå.målene.og.føre.konceptideen.”Læring.uden.grænser”.og.handlingerne.ud.i.
livet,.bør.følgende.parter.involveres:.Metropol,.Københavns.Universitet,.CBS,.Faglige.or-
ganisationer,.primærsektoren,.sundhedspersonale,.borgere.og.patienter.(sidstnævnte.i.
behovsdrevet.innovation.af.uddannelserne).

Professionalisme

Robusthed

Ordentlighed

Fremsynethed
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I.”tæft,.trit.og.træning”.involveres.borgere.og.patienter.samt.ledere.og.medarbejdere.i.
et.innovationsforløb.omkring.udvikling.af.konceptet.ud.fra.de.konkrete.behov..Desuden.
inddrages.de.faglige.organisationer,.eventuelt.primærsektoren,.og.private.virksomheder,.
der.allerede.har.succes.med.implementering.af.værdier,.målrettet.efteruddannelse,.
elevordninger.mv.

Værdi

Værdien.i.dette.koncept.er.i.høj.grad.kvalitativ..Det.handler.om.at.komme.fra.’Patienten.i.
centrum’.til.’Patientens.centrum’..Det.betyder.at.komme.frem.til.et.homogent.sund-
hedssystem.med.både.bred.faglighed.og.patienttilfredshed.i.behandlingerne,.så.borge-
ren.oplever.tilgængelighed.af.data.og.hjælp.til.hurtig.behandling,.herunder.et.fleksibelt.
sundhedspersonale,.der.kan.give.specialistviden.og.faglig.bredde.
.
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Udfordringerne
Den.accelererende.teknologiske.udvikling.har.på.meget.få.år.åbnet.for.mange.nye.og.
spændende.muligheder.inden.for.mobiltelefoni,.smarte.tekniske.løsninger,.kommuni-
kation,.robotteknologi.osv..Eksempelvis.har.mulighederne.for.at.automatisere.arbejds-
processer.via.robotter.været.i.fokus.de.seneste.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.arbejds-
gange,.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.hospitalet.takket.være.telemedicinske.løsninger..Eller.en.app.og.et.kommuni-
kationssystem,.der.guider.patienten.gennem.hele.forløbet.og.sikrer,.at.den.relevante.
information.følger.patienten.digitalt..

Fremtidens.teknologier.kan.være.med.til.at.finde.løsninger.på.en.række.af.de.udfordrin-
ger,.sundhedsvæsnet.står.over.for.i.dag..SMS-systemer,.der.påminder.patienterne.om.
deres.aftaler.med.sundhedsvæsnet.er.allerede.indført.flere.steder,.og.er.ét.eksempel.
på,.hvordan.teknologi.kan.være.med.til.at.effektivisere.behandlingen.og.skabe.højere.
kvalitet.og.service.for.borgerne.

På.Innovation.Camp.blev.der.peget.på,.at.udfordringerne.i.at.nå.målet.om.at.bruge.
viden.til.at.fremme.effektive.sundhedsforløb,.før,.under.og.efter.behandling.er
•. at.skabe.sammenhæng.på.tværs.af.sektorerne.i.sundhedsvæsenet
•. at.kunne.leve.op.til.forventningerne.hos.den.’kompetente’.patient
•. at.kunne.navigere.i.store.datamængder.og.få.overblik.over.hvor.patienten.konkret.

befinder.sig.i.patientforløbet
•. at.genbruge.informationer.på.tværs.af.sektorer.til.at.forbedre.og.individualisere.

patientforløb
•. at.kunne.adoptere.og.udbrede.nye.teknologier.hurtigt.og.effektivt
•. at.skabe.den.risikovillighed,.som.innovationsprojekter.forudsætter
•. at.gøre.Region.Hovedstaden.til.en.attraktiv.samarbejdspartner.for.det.private.

erhvervsliv
•. at.skabe.en.robust.arkitektur,.som.kan.integrere.nye.teknologier

Indsatsområder: 4+1

Der.er.4+1.vigtige.indsatsområder.indenfor.teknologi,.som.deltagerne.på.Innovation.
Camp.anbefaler.Region.Hovedstaden.at.have.skarp.fokus.på.nu,.og.i.den.nærmeste.
fremtid.(2020)..Disse.er.Kliniske.Systemer,.Logistik.Systemer,.Patient.Systemer,.og.Byg-
nings-.og.Ambient.Teknologi..Disse.er.listet.i.en.”naturlig”.rækkefølge,.idet.de.kliniske.
systemer.allerede.er.i.fokus.nu,.og.de.mere.fremtidsorienterede.systemer.ligger.i.tekno-
logier.til.bygningsautomatisering.og.ambient.teknologi..Det.femte.(+1).fokusområde.er,.
at.disse.teknologier.skal.tænke.sammen.og.integreres.

Nye teknologiske 
mulig heder
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Kliniske Systemer
I.denne.kategori.findes.de.velkendte.kliniske.systemer,.som.har.fokus.på.at.understøtte.
det.kliniske.arbejde.i.sundhedssektoren..Disse.er.f.eks.
•. EPJ
•. Klinisk.beslutningsstøtte
•. Diagnostik.systemer
•. PACS
•. Telemedicin.(i.klassisk.forstand.ml..klinikkere)
•. etc.
I.denne.kategori.skal.de.kliniske.systemer.fokusere.på.håndtering.af.et.stort.antal.kom-
plekse.og.tværgående.patientforløb,.specielt.for.ambulante.forløb,.herunder.opsamling,.
håndtering,.strukturering,.og.skabelse.af.overblik.over.store.data.mængder,.som.stam-
mer.fra.patient-fokuserede.monitorerings-.og.behandlingssystemer.

Logistik Systemer
I.denne.kategori.findes.systemer,.som.holder.styr.på.logistikken.i.alt.omkring.varer,.kør-
sel,.mad,.udstyr,.etc..samt.de.kliniske.logistiksystemer.som.hjælper.til.sikre.optimale,.
sikre,.og.overskuelige.patient.forløb.

Denne.kategori.har.fokus.på.tracking.af.hvor.patienten.er.i.forløbet,.herunder.overblik.
over.hvor.patienten.konkret.er.i.patientflowet,.hvad.er.allerede.gjort.og.af.hvem,.og.hvad.
skal.gøres.nu.

Patient Systemer
I.denne.kategori.findes.systemer.som.bruges.af.patienten.selv,.både.før,.under,.og.efter.
et.sygdomsforløb..Disse.systemer.er.integreret.med.de.kliniske.systemer..

Hvad.angår.patientsystemer.er.det.vigtigt.at.have.fokus.på.motiverende.og.bruger-
venlige.personlige.systemer,.der.i.høj.grad.involverer.patienten.selv.i.hans/hendes.
individualiserede.behandling,.som.dels.skaber.et.bedre.og.effektivt.klinisk.forløb.og.en.
større.forståelse.om.egen.adfærd.og.sygdom.hos.patienten.

Bygnings- og miljøteknologi
I.denne.kategori.findes.systemer.til.bygningsautomatisering,.herunder.ventilation,.ud-
luftning,.varme,.vand,.etc.,.samt..mere.avancerede.teknologier,.såsom.portør-robotter,.
indendørs.tracking.af.udstyr,.patienter,.og.personale,.samt.styring.af.lys..Endelig.er.der.
et.område.omkring.”ambient.teknologi”.som.er.brug.af.primært.lys,.men.også.lyd.og.
lugt,.til.at.skabe.en.”bedre.atmosfære”.og.dermed.et.bedre.behandlings-.og.arbejdsmiljø..

Det.er.her.vigtigt.at.have.fokus.på.at.skabe.et.bedre.fysisk.”miljø”.som.understøtter.
velvære.og.helende.tilgang.til.patient.behandling.

+1. Integration 
Der.skal.være.en.høj.grad.af.integration.mellem.de.forskellige.systemer,.for.at.de.ikke.
modvirker,.men.derimod.understøtter.hinanden..Her.er.den.klassiske.dataintegration.
vigtig,.men.i.højere.grad.er.det.vigtigt,.at.der.er.en.patientforløbs-integration.og.en.inte-
gration.af.den.måde.systemerne.bruges.på.–.dvs..brugeroplevelsens..

I.denne.kategori.er.fokus.at.skabe.mulighed.for.et.heterogent.system.miljø.med.flere.le-
verandører,.men.som.sikrer.en.integrere.løsning.hvor.patienten.og.det.kliniske.personale.
oplever.en.samlet.løsning.både.i.forhold.til.patientforløb.og.brugeroplevelse.

Før

Under

Efter
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Konceptideer: Teknologi der understøtter processer
I.det.følgende.er.der.listet.forskellige.eksempler.på.teknologier,.projekter,.og.innovative.
tiltag.som.konkrete.forslag.til.hvad.man.kunne.tage.fat.på.at.realisere..De.forskellige.ek-
sempler.illustrerer.samtidig.nogle.af.de.mere.overordnede.betragtninger,.som.beskrevet.
ovenfor..

Følgende.konkrete.konceptideer.skal.dermed.forstås.som.et.fremtidsscenarie,.som.
hvordan.man.kan.forestille.sig,.at.teknologien.ser.ud.i.fremtidens.sundhedsvæsen.

Teknologisk økosystem for motiverende patient teknologi
I.fremtiden.er.der.en.underskov.af.mindre,.innovative.applikationer,.som.laves.af.en.lang.
række.private.aktører.(firmaer).til.forskellige.velfærds-.og.sygdomsgrupper..F.eks..ap-
plikationer.til.motion,.diabetes,.vægt,.rygestop,.KOL,.depression.mv.

Den.løbende.udvikling.og.tilpasning.af.disse.systemer.udføres.af.virksomhederne.på.
baggrund.af.input.fra.patienter,.borgere,.pårørende.og.klinisk.personale..Det.er.således.
primært.patientens.behov,.som.er.i.centrum.og.som.er.”driveren”.for.den.løbende.
udvikling..Det.kliniske.personale.er.involveret.for.at.lave.en.bedre.løsning.for.patienten..
De.enkelte.virksomheder.har.en.business.case.i.hver.deres.applikation..

Disse.systemer.er.”certificeret”.til.at.aflevere.og.modtage.data.fra.Regions-sundheds-
datanettet..Det.betyder.at.de.kan.uploade.relevante.data.som.kan.bruges.i.kliniske.
sammenhænge..Relevante.data.om.patienten/borgeren.kan.hentes.på.nettet,.der.af.
hensyn.til.datasikkerhed.udelukkende.er.tilgængelig.for.relevant.personale.eller.borge-
ren.selv..

Regionen.stiller.sundhedsdatanettet.til.rådighed.mod.en.lille.licensbetaling..Dette.
interface.er.dels.op.i.forskellige.lag,.således.at.der.er.en.”sandkasse”.til.rådighed.for.
eksperimenter.og.innovation.i.projektudviklingen.og.senere.kan.applikationer.certifice-
res.til.at.kommer.mere.og.mere.i.daglig.drift.........
På.hospitalet/klinikkerne.er.der.forskellige.løsninger,.der.hjælper.det.kliniske.personale.
med.at.få.et.overblik.over.de.mange.patienter.som.bruger.disse.løsninger.

Fra.sundhedsvæsnets.synsvinkel.er.det.overordnede.formål.at.understøtte.en.forebyg-
gende.indsats.og.dermed.færre.indlæggelser.og.ambulante.besøg.
Opbygningen.af.dette.økosystem.vil.udvikle.sig.frem.mod.2020.efterhånden.som.der.
kommer.flere.og.flere.specialiserede.løsninger.på.markedet..Men.allerede.nu.(2012).
finder.der.løsninger.som.kunne.indgå.i.et.sådant.setup..For.eksempel;
•. Endomondo.–.en.løsning.som.holder.styr.på.hvor.aktiv.patienterne.er
•. KOL.kufferter
•. MONARCA.systemer.som.hjælper.maniodepressive.patienter
•. etc.

Lys & Lyd
Bevidstheden.om.de.fysiske.rammers.påvirkning.af.både.helingsproces.og.trivsel.for.
patienter.er.øget.markant.gennem.de.seneste.år..Det.er.alment.accepteret,.at.arkitek-
tur.og.indretning.på.hospitalerne.har.stor.indvirkning.på.menneskers.velbefindende.og.
på.fremskynding.af.helbredelsen..

Der.findes.forskningsmæssigt.belæg.for.at.integreret,.intelligent.lys-.og.lyddesign.vil.
kunne.forbedre.patienternes.behandlingsforløb.ved.på.én.gang.at:
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•. understøtte.behandling.gennem.at.sænke.stressniveauet,.mindske.smerte-ople-
velse,.og.i.flere.tilfælde.fremskynde.helbredelsen.

•. forbedre.oplevelsen.ved.at.være.indlagt.på.sygehuset.ved.at.øge.den.personlige.
indflydelse/.kontrol.af.lys.og.lyd

•. gøre.det.lettere.at.finde.rundt.på.hospitalet.(wayfinding).og.derved.reducere.
stress.og.mindske.forstyrrelser

•. ændre.adfærd.hos.patienterne.ved.at.aktivere.dem.og.derved.få.til.at.tage.et.
større.ansvar.for.deres.helingsproces.

•. forbedre.søvn.og.understøtte.døgnrytmen.

Forskning.peger.også.på,.at.følelser.som.stress,.depression.og.isolation.kan.reduceres..
Samtidig.vil.intelligente,.integrerede.lys.og.lydinstallationer.kunne.forbedre.personalets.
arbejdsforhold.ved.at:
•. øge.koncentrationsevne.og.afhjælpe.negative.effekter..ved.bl.a..skifte-.og.natar-

bejde.gennem.brug.af.lys.af.rette.karakter
•. effektivisere.kliniske.forløb.og.understøtte.konkrete.arbejdsgange.med.funkti-

onstilpasset.lys.og.lyd.
•. yderligere.sikre.standardisering.og.genkendelighed,.og.derved.nedbringelse.af.de.

personlige.fejlforekomster

Formål.er.at.frembringe.løsninger,.hvor.armaturer.og.styringssystemer.integreres.i.et.
dynamisk.og.automatiserbart.samspil,.som.kan.individualiseres.til.den.enkelte.patient.
eller.medarbejders.behov.og.understøtte.multi-funktionel.anvendelse.af.arealerne...

Det virtuelle ambulatorium
Den.teknologiske.understøttelse.af.patientens.inddragelse.i.eget.sygdomsforløb.bør.
suppleres.med.organisatoriske.overvejelser.om.tilrettelæggelsen.af.sundhedsvæse-
nets.opstøtning.omkring.patienten..I.det.virtuelle.ambulatorium.ændres.fra.den.nuvæ-
rende.organisering.af.ambulatorierne,.hvor.patienterne.ses.med.faste.intervaller,.til.en.
situation,.hvor.patienten.på.baggrund.af.sin.egenmonitorering.selv.retter.henvendelse.
til.ambulatoriet,.når.der.er.behov.herfor..Henvendelsen.sker.via.teleløsninger,.dvs..uden.
at.patienten.fysisk.møder.op.i.ambulatoriet.

En.forudsætning.for.etableringen.af.virtuelle.ambulatorier.vil.være,.at.der.er.udviklet.
IT-løsninger,.som.koordinerer.og.pædagogisk.fremstiller.resultaterne.af.patientens.
egenmonitorering..Disse.IT-løsninger.bør.advisere.patienten,.når.der.konstateres.ud-
viklinger,.der.nødvendiggør.kontakt.til.det.virtuelle.ambulatorium.for.rådgivning,.ændret.
medicindosering.el..lign..Løsningerne.skal.også.kunne.betrygge.patienten,.når.data.ikke.
giver.anledning.til.handling.

Tidlig diagnosticering
Et.særligt.problem.udgøres.af,.at.mængden.af.data.i.diagnosticeringsfasen.ofte.er.
ganske.uoverskuelig..Det.gælder.i.særlig.grad.for.de.patienter,.hvor.diagnosen.ikke.
umiddelbart.kan.stilles,.bl.a..hos.målgruppen.for.de.nye.diagnostiske.centre..Disse.
problemer.må.forventes.at.accelerere.i.takt.med.at.nye.mikrobiologiske.analyseformer.
tages.i.anvendelse.og.dermed.øger.viden.om.patienten.men.samtidigt.øger.uoverskue-
ligheden.af.data.

Der.er.behov.for.udvikling.af.systemer.til.at.understøtte.lægens.fastlæggelse.af.diag-
nosen,.herunder.løbende.at.kunne.følge.op.på,.om.resultaterne.af.de.behandlinger,.der.
iværksættes.giver.anledning.til.at.revidere.diagnosen.

Eksempel:

Hvidovre Hospital er 

sammen med et IT-firma 

i gang med at udvikle et 

beslutningssystem, der 

sammenstiller kliniske og 

patient data med henblik 

på at analysere hvilken 

type infektion en patient 

har. Herved skabes mulig-

hed for at man hurtigere 

kan komme i gang med 

at behandle patienten 

med et specifikt og virk-

ningsfuldt antibiotikum
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Logistik
Dette.eksempel.har.fokus.på.planlægning.af.patientforløb,.ressourcestyring,.og.track’n-
trace.af.udstyr,.materialer,.personale.og.patienter..Følgende.er.et.fremtidsscenarie:

Før.indlæggelse:.Logistik.af.udstyr.og.materialer.er.optimeret.i.hele.værdien.fra.leveran-
dører.til.point-of-care..Der.er.benyttet.simuleringsmodeller.i.tilrettelæggelse.af.distribu-
tionsveje.og.fastlæggelsen.af.lagres.placering.og.størrelse..Ressourcer.til.logistikhånd-
tering.–.både.økonomiske,.personalemæssige.og.pladsmæssige.–.er.minimeret.ved.
fysisk.udformning.af.bygninger.samt.optimering..

Hospitalet.er.gearet.til.forecastet.aktivitetsniveau..Faktorer.som.påvirker.aktivitets-
niveauet.er.kortlagt.ved.datamining.og.sammenstilling.af.data.fra.kliniske.systemer,.
meterologisk.institut.mv..(f.eks..vinter.og.frost.sammenholdt.med.populationstype.=.X.
brækkede.ben),.med.inspiration.fra.salgsforecasting.teknologier.

Hospitalets.samlede.ressourcer.er.optimeret.med.udgangspunkt.i.patientforløb.og.ak-
tivitetsniveau..Way-finding.leder.patient.på.rette.vej.allerede.inden.ankomst.til.hospital,.
fra.busstop/station,.over.P-plads,.gennem.indgangen.mv.

Under.indlæggelsen:.Patienten.ankommer.til.hospitalet.og.modtager.sensor-tag..Ved.
akutmodtagelse.registreres.patientoplysninger..Patient.ledes.automatisk.på.vej.og.
personale.ved.hvem.der.ankommer.

Personalet.har.rumbestemt.sensor-tag.og.signon..Tilvejebringelse.af.relevant.infor-
mation.og.registreringsskemaer.mv..sker.automatisk.via.sensor-tag.og.evt..biometrisk.
teknologi..

Udstyr.som.skal.benyttes.til.behandling.er.automatisk.lokaliseret,.og.systemet.sikrer,.
at.det.er.vedligeholdt.og.kalibreret..Udstyr,.materiale.og.medicin.transporteres.i.stor.
udstrækning.via.automatiserede.transportsystemer..Compliance.af.sterile.områder,.
temperatur.følsomme.materialer,.håndvask.ol.er.automatisk.sikres.via.sensor-tags..
Medicinering.er.valideret.mod.patientens.journal.og.medicineringsoplysninger.logges..
Der.sker.automatisk.genopfyldning.af.lagre.af.medicin,.materialer.og.udstyr.både.lokalt.
og.decentralt..

Systemerne.sørger.for.løbende.optimering.af.arbejdsgange.og.aktiviteter,.så.akutte.
opgaver,.vagtskifte.o.lign..håndteres.fleksibelt.og.uden.unødig.stress..

Partnere
Alt.efter.hvilken.konceptidé,.der.er.tale.om,.vil.relevante.parter.kunne.findes.blandt.
nogle.af.følgende..Nedenstående.er.således.blot.eksempler.på,.hvilke.parter.der.kan.
involveres.

Teknologisk økosystem for motiverende patient teknologi
Udvikling.og.innovation.foregår.i.et.tæt.samspil.mellem.regionens.kliniske.specialister.
på.de.enkelte.sygdomme,.patientgrupper,.og.virksomhederne..Der.er.en.fast.model.for.
hvordan.man.sætter.disse.samarbejder.op,.og.der.er.stor.fokus.på.at.der.skal.være.en.
løbende.forbedring.og.udvikling.–.version.1.er.sjældent.den.rigtige.løsning..
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Lys og lyd
Regionen.indgår.et.formelt.samarbejde.med.et.konsortium.af.virksomheder.med.
henblik.på.at.udvikling.af.koncept.og.konkrete.løsninger..Disse.løsninger.installeres.i.pi-
lotdrift.og.på.baggrund.af.erfaringer.fra.piloten,.gradvis.udbredes.til.relevante.afdelinger..

Regionen.stiller.de.fysiske.rammer,.klinisk.viden.og.patienter.til.rådighed..Virksomhe-
derne.finansierer.udviklingsomkostninger,.evt..gennem.fonds-.og.puljeansøgninger..
Løsningen.vil.blive.markedsført.på.alm..markedsmæssige.betingelser..

Det virtuelle ambulatorium
En.forudsætning.for.etableringen.af.virtuelle.ambulatorier.vil.være,.at.der.i.samarbejde.
med.IT-virksomheder.er.udviklet.IT-løsninger,.som.koordinerer.og.pædagogisk.fremstil-
ler.resultaterne.af.patientens.egenmonitorering.

Forholdet.mellem.praksissektor.og.specialambulatorier.vil.skulle.gentænkes,.ligesom.
anvendelsen.af.speciallægeressourcer.i.forhold.til.f.eks..sygeplejersker.i.ambulatoriebe-
tjeningen.vil.skulle.gentænkes.

Logistik
Denne.opgave.bør.løses.i.et.samarbejde.mellem.interessenter,.medicinalindustrien,.
virksomheder.med.store.logistik-systemer,.farmaceuter,.IT.eksperter,.klinikere.patienter.
m.fl.

Implementeringen.vil.forudsætte.en.stor.grad.af.organisation.og.arbejdsprocessor..
Virksomhederne.stiller.den.tekniske.knowhow.til.rådighed.

Værdi

Hvis.målet.er.at.skabe.og.bruge.viden.til.at.fremme.effektive.sundhedsforløb,.ligger.
der.et.stort.uudnyttet.værdipotentiale.i.sundhedsrelaterede.data..Danmark.generelt.og.
Region.Hovedstaden.især.har.en.konkurrencefordel.i.forhold.til.at.samle,.kombinere.og.
skabe.alsidig.adgang.til.sundhedsdata,.som.kan.danne.grundlag.for.nye.og.forbedrede.
sundhedsydelser.

Især.serviceydelser.har.udviklet.sig.til.løsninger,.som.kan.konsumeres.mobilt..Mobile.
løsninger.bærer.også.potentialet.for.betydelige.effektiviseringer.i.sundhedsydelserne..
Megen.innovation.stammer.fra.start-ups,.der.har.behov.for.sundhedsvæsenet.som.
kunde.og.til.at.få.prøvet.deres.produkter/løsninger.af..Der.kan.derfor.etableres.”sand-
kasser”,.hvor.start-ups.kan.prøve.deres.løsninger.af.i.situationer,.hvor.man.ikke.forstyr-
rer.den.daglige.drift..Det.gælder.også.afprøvning.af.fag.-.og.tillægssystemers.samspil.
med.epj,.hvor.der.er.behov.for,.at.de.kan.testes.af,.inden.idriftsættelse.

Ved.at.forbedre.arbejdsmiljøet.for.personalet.på.hospitalet.kan.medarbejdertrivslen.
forøges,.stressniveauet.sænkes,.og.antallet.af.syge-.og.fraværsdage.nedsættes.

Regionen.vil.få.et.bedre.patientforløb.og.muligvis.kortere.indlæggelsestid..Men.først.og.
fremmest.sker.der.en.kvalitativ.forbedring.af.patient-.og.arbejdsmiljøet.på.hospitalerne..

.
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Udfordringer
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.perso-
nale..Udstyret.er.ubrugeligt,.hvis.sundhedspersonalet.ikke.er.i.stand.til.at.bruge.det..Der.
åbner.sig.hele.tiden.nye.muligheder.for.behandling,.og.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,.arbejds-
gange,.den.fysiske.indretning.osv.,.så.der.tages.højde.for.fremtidig.udvikling.af.medico-
teknisk.udstyr.og.nye.lægemidler,.som.vi.end.ikke.kender.i.dag.

Fejl.i.medicinbehandling,.patienter.der.bliver.væk.på.ambulatorier,.apparatur.der.kom-
mer.de.forkerte.steder.hen,.inventar.som.smittekilder.–.alt.sammen.noget,.der.kan.
have.fatale.følger.for.den.enkelte,.og.som.koster.sundhedsvæsnet.mange.ressourcer.

Det.er.afgørende.for.indretningen.af.hospitalerne.og.for.arbejdsgangene,.hvilke.medico-
tekniske.produkter.og.lægemidler,.der.kommer.i.fremtiden..En.stor.del.af.indretningen.
skal.planlægges.på.kort.sigt.i.forbindelse.med.hospitalsbyggerierne,.og.derfor.er.der.et.
behov.for.at.kunne.analysere.og.fremskrive.fremtidens.muligheder.

Indsatsområde: Fra hospital til hjem 

Visionen.er.at.udvikle.teknologier.som.reducerer.mængden.af.sygehus-bundne.ydelser.
–.og.flytter.disse.til.primær.sektor.og.patientens.eget.hjem..Dette.forudsætter.teknolo-
gier,.som
•. Sparer.arbejdskraft
•. Understøtter.forebyggelse.og.hurtig.diagnostik.
•. Giver.patienten.mest.mulig.frihed.og.livskvalitet
•. Fremmer.sammenhæng.i.sundhedssektoren

Region.Hovedstaden.skal.”sætte.scenen”.med.konkrete.mål.for.følgende.områder:
•. Automatisering
•. Datafangst.
•. Dataudnyttelse
•. ”Patient.empowerment”

Konceptideer: Automatisering, data og teknologi til patient 
empowerment

Automatisering 
For.at.sikre,.at.medicotekniske.virksomheder,.sundhedsprofessionelle.og.andre.kan.
udvikle.ideer.sammen.omkring.nye.løsninger.inden.for.automatisering.af.proces-
ser,.med.inspiration.fra.laboratorierne,.er.det.vigtigt.at.forbedre.rammevilkårene.for.

Nye medicotekniske 
produkter og lægemidler
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offentlig-private.innovationssamarbejder,.så.man.sikrer.”return.on.investment”.for.både.
det.offentlige.og.de.private.parter..

Deltagerne.anbefaler.at.forny.rammevilkårene.for.OPI,.således.at:
•. Private.virksomheder.kan.tjene.penge.på.udviklingen.
•. En.procentdel.af.besparelsen.kan.anvendes.i.det.offentlige.til.yderligere.forskning.og.

udvikling
•. Det.offentlige.skal.have.omkostningerne.dækket.
•. Nås.målet.ikke.skal.der.være.en.deal.omkring.fordelingen.af.tabet.–.en.risikodeling.
•. Udvikling.af.en.”køreplan”.for.hvordan.gør.man.rent.praktisk?
•. Acceptere.”the.need.for.speed”.i.sygehusvæsnet.og.overlade.de.medicotekniske.

udviklinger.til.de.private.indenfor.prioriterede.områder.
•. Der.opstilles.finansieringsmodeller
•. Der.etableres.koncepter.til.at.udarbejde.business.cases,.der.passer.til.det.offentlige.

og.som.har.konkrete.mål.
•. Fokus.på.flerårige.budgetter,.idet.krav.om.etårig.nulsum.er.ikke.motiverende.for.

investering.i.innovativ.teknologi
•. Der.bliver.en.vis.risikovillighed.på.afdelingerne.ift..at.investere.i.ny.teknologi.
•. Der.antages.en.”livscyklus-omkostninger”.betragtning,.der.inkluderer.fremtidig.drift.i.

de.økonomiske.overvejelser.

Datafangst og dataudnyttelse
Med.inspiration.fra.diabetes-patienters.selvmonitorering.er.det.målet,.at.der.i.2020.er.
udviklet.intelligente.medicotekniske.løsninger,.der.sikrer.tilgængelig,.opdateret.og.dyna-
misk.information.og.viden.om.patientens.tilstand.via.datafangst.og.dataanalyse..

Konceptet.er.at.udvikle.nogle.offentlig-private.innovationssamarbejder.og.finansie-
ringsmodeller,.der.sikrer.”return.of.investment”.for.både.private.og.offentlige.parter..
Konceptideerne.er:
•. Jf..”homebanking”.–.patienten.føder.selv.ind.med.væsentlige.data..Her.skal.vitale.

data.også.generes.automatisk.via.teknisk.udstyr.
•. Undgå.at.professionelle.skal.registrere.og.følge.op.på.normale.data.(ressourcer.skal.

koncentreres.om.de.unormale.data)
•. Patienten.er.ansvarlig.for.(ejer).egne.data
•. Kvalitetssikring.af.de.data.der.indhentes.og.genereres
•. Strategisk.prioritering.og.indsættelse.af.f.eks..gradvis.reducering.af.kapacitet.på.

ambulatorier,.fokus.på.forebyggelse.og.tidlig.diagnostik
•. Implementere.teknologi,.der.understøtter.en.effektiv.overvågning.af.patienters.

status.(vitale.data.mv.)
•. Der.afsættes.midler.til.afsøgning.og.implementering.af.den.bedste.teknologiske.

løsning.i.storskala.(på.tværs.af.hospitaler.og.på.tværs.af.sektorer)
•. Udvikle.forløbsprogrammer,.der.er.bygget.op.omkring.intelligent.dataudnyttelse
•. Kvalitetssikring.af.opgaveflytning.(patientsikkerhed.og.alarmsystemer)

Teknologien skal understøtte patient empowerment
Målet.er,.at.systemet.i.2020.er.udviklet.og.implementeret.således.at.en.stor.del.af.
ansvar.og.opgaver.kan.gå.fra.professionelle.til.patienten..Det.skal.være.nemt.og.attrak-
tivt.for.patienterne.og.professionelle.at.varetage.ansvaret.på.en.ny.måde..Devisen.er:.
”Spørg.ikke.hvad.Sundhedsvæsnet.kan.gøre.for.dig,.men.spørg.hvad.du.kan.gøre.for.at.
tage.ansvar.for.din.egen.sundhed.og.behandling”.
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De.gode.eksempler.på.koncepter.fra.øvrige.brancher.er.tankstationer,.hvor.kunden.selv.
fylder.benzin.på,.og.lufthavnes.check-in.skranker.og.internetbaserede.systemer,.hvor.
passageren.selv.checker.ind..Det.opleves.som.en.ekstra.service,.at.man.som.kunde.
selv.skal.sørge.for.”besværet”,.da.det.giver.myndighed.og.oplevelse.af.selv.at.bestem-
me.over.eget.liv.tilbage.til.kunden..

Konceptet.er.at.udvikle.nogle.offentlig-private.innovationssamarbejder.og.finansie-
ringsmodeller,.der.sikrer.”return.of.investment”.for.både.private.og.offentlige.parter..
Konceptideerne.er:
•. Udvikling.af.teknologi.som.gør.det.sikkert.og.effektivt.at.flytte.opgaver.og.ansvar.til.

patienterne
•. Strukturforandring
•. Brugerdreven.Innovation.skal.anvendes.til.at.udvikle.hele.konceptet.omkring.patient.

empowerment
•. Hente.inspiration.fra.andre.sektorer.til.hvorledes.man.udvikler.og.implementerer.

eksempelvis.”app’s”
•. Strategi.for.brugerinddragelse
•. Udvikle.en.innovativ.bruger.interface.(tænk.som.”Steve.Jobs”.i.Region.Hovedstaden).

Partnere

Uanset.konceptidé.vil.relevante.parter.til.automatisering,.datafangst.og.dataudnyttelse,.
samt.at.lade.teknologien.understøtte.patient.empowerment.være:
•. Medicotekniske.virksomheder
•. Sundhedsprofessionelle.og.ildsjæle
•. Patienter
•. DJØF’ere.i.samarbejde.med.det.private.(business.case.o.lign.)

Værdi 

For.sundhedsvæsnet.og.patienterne.vil.værdien.af.udviklingen.af.disse.indsatsområder.
og.koncepter.være,.at
•. Patienten.oplever.større.myndighed.over.eget.forløb,.mest.mulig.frihed.og.livskvali-

tet,.samtidig.med.at
•. Der.frigives.sundhedspersonaleressourcer.fra.rutineopgaverne.til.kerneopgaverne,
•. Koncepterne.understøtter.forebyggelse.og.hurtig.diagnostik,.og.fremmer.sammen-

hæng.i.sundhedssektoren
•. Der.spares.penge.på.driften.

For.det.private.erhvervsliv.er.der.et.klart.incitament.i.at.være.med.til.at.skabe.nye.
medicotekniske.løsninger,.der.giver.return.of.investment.ud.fra.klare.forretningsplaner.
og.med.finansieringsmuligheder.for.opstarten.af.projekterne,.så.man.undgår.at.tabe.
penge.på.at.ville.være.med.til.at.udvikle.nye.ideer.og.koncepter..

SYGEHUS PATIENT

SYGE-
HUS PATIENT

SYGE-
HUS PATIENT

SMART             TECH
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Samtidig.vil.en.styrkelse.af.rammevilkårene.for.og.vejledningen.til.offentlig-private.inno-
vationssamarbejder.forhåbentlig.skabe.klarhed.over.de.udbudsretslige.muligheder.for,.
at.private.virksomheder,.der.medvirker.i.behovs-.og.idéfasen.af.et.innovationsprojekt.
ikke.risikerer.at.blive.inhabile.i.en.udbudssituation.

Udfordringerne

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.–.f.eks..afdæmpet.lys.til.samtaler.og.kraftigt.lys.til.rengøring..Løsnin-
gen.til.rum,.der.giver.mulighed.for.at.forskellige.aktiviteter.kan.finde.sted.på.forskellige.
tidspunkter.vil.forbedre.den.psykiske.påvirkning.af.alle.på.hospitalet..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..Perso-
nalet.oplever.mindre.stress,.og.patienterne.mere.kontrol.over.egen.situation..

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.

Det.er.vigtigt.med.gode.overgange.fra.hverdagen.til.et.behandlingsforløb.i.sundheds-
væsnet..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.det.skal.
undgås.at.påføre.patienter.og.pårørende.yderlige.stress.

Det.er.også.vigtigt.at.tage.vare.på.patienternes.sikkerhed.under.hospitalsopholdet..
Man.skal.sørge.for.at.skabe.sikker.dispensering.og.administration.af.medicin.og.mind-
ske.risikoen.for.infektioner,.fald.og.skader.

Den.større.forbrugerbevidsthed.i.samfundet.gør,.at.patienterne.i.stigende.grad.vil.have.
en.positiv.oplevelse.af.at.være.på.hospitalet..Personalets.serviceniveau.og.den.fysiske.
indretning.af.stuer.og.områder.på.hospitaler.har.stor.indflydelse.på,.hvor.god.patienten.
oplever.behandlingen.er.forløbet..Et.eksempel.er.akutmodtagelser.og.psykiatriske.ven-
teværelser,.hvor.patienterne.ofte.oplever.det.at.være.på.stedet.som.meget.nedslående.
og.medvirkende.til.en.følelse.af.umyndiggørelse.

Indsatsområder: Design og planlægning

Målet.for.indsatsområdet.handler.om.at.udvikle.design,.som.kan.håndtere.alle.patient-
grupper.med.fokus.på.funktionalitet.og.fleksibilitet,.så.vi.får:
•. Det.Åbne.Sundhedsvæsen.der.skaber.synergieffekter.
•. Den.gode.patientoplevelse.uden.spildtid.
•. Hospitalet.som.omdrejningspunkt.

Fysisk indretning der 
understøtter behandlingen
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Gennem.offentlig-private.innovationssamarbejder.og.innovationsprocesser.i.sundheds-
væsnet.skal.der.med.dette.indsatsområde.sørges.for:
•. Tilgængelighed.og.tryghed
•. Kommunikation.
•. Det.Fleksible.Rum.
•. Hurtig.og.Effektiv.Diagnostik.og.Indledende.Behandling.
•. Teknologi,.Arbejdsgange.og.Logistik.
•. Forebyggelse.og.Uddannelse.
•. Samarbejde.med.forskning.og.Erhvervsliv.

Indsatsområdet.er.illustreret.i.nedenstående.figur:

At.hospitalerne.skal.være.omdrejningspunktet.i.sundhedsvæsnet.betyder,.at.hospita-
lerne.skal.være.åbne.både.udefra.og.ind.(patienten.som.velkommen.gæst).og.indefra.
og.ud.(gennem.samarbejde.med.andre.aktører)..Værdikæder.for.patienter.er.en.god.
måde.at.måle.kvaliteten.og.udfaldet.på.

Der.bliver.brug.for.at.udvikle.centrale.rum.i.samarbejde.med.klinik,.erhvervsliv.og.forsk-
ningen..Rummene.har.en.forudbestemt.standard,.som.de.skal.udvikles.ud.fra..Her.kan.
nedenstående.konceptidé.om.et.Innovations.Lab.med.funktionelle.prototyper.være.en.
måde,.løsningerne.kan.findes.på.

Konceptideer: Et Innovationslab

Konceptet.for.en.løsning.er.at.etablere.et.Innovationslab..Her.kan.sundhedsperso-
nale,.ledere.og.medarbejdere,.byggerierne,.det.private.erhvervsliv,.forskere.og.andre.
interessenter.arbejde.sammen.om.at.finde.frem.til.løsninger.ift..den.fysiske.indretning.
af.hospitalerne..

Opholdsrum for Patienten.

Patientstuer,.badeværelse,.
venteværelse
. ..
Passiv..|..aktiv.rum..Patient.er.
selvhjulpet.
. .
Tryghed..Standard.rum..|..Pa-
tientsikkerhed..Samvær.med.
pårørende.
. .
Alle.rum.er.behandlingsaktive.
.
.
Oplæring.af.personale.i.prak-
sis.rum...Forskning..i.helbrede.
aktivering..

Fysisk rammer

Fokus

Krav

Vision 2020

Kompetence 
udvikling

Undersøgelse og behandling

Konsultationsværelse,.Under-
søgelse,.behandlingsrum

1..Hurtig.og.sikker.diagnose..
2.Indlede.rette.behandling

Tryghed...
Adgang.til.rette.udstyr..
Plads.

Samme..rum.for.både.diag-
nose.og.behandling

Træning.i.diagnose.og.
behandling..Bredde.kompe-
tencer

Velkomst

Lægehus.
Hospital

Åbenhed,.velkommen

Nem.adgang,.finde.vej,.
hurtig.videre

Right.First.Time,.person-
lig.kommunikation

Service.minded.mod-
tagelse..Kommunikation..
Rum.indretning.
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Konceptideerne.følger.patientforløbet,.lige.fra.patienten.kommer.ind.på.hospitalet,.til.
patienten.er.i.behandling..Således.kan.der.i.Innovations.Lab.være.fokus.på.følgende.
konceptideer:

Velkomst 
•. ”Hotelreception”.–.we.help.you.
•. En.standardiseret.personlig.modtagelse.
•. Interaktiv.way.finding.

Undersøgelse/behandling 
•. Standard.rum,.som.kan.undersøge.og.behandle.80.%.af.alle.patienter..
•. Øge.patientsikkerhed.og.effektiv.rumudnyttelse.
•. Standardiseret.indretning.med.udgangspunkt.i.analyser.af.patient-type,.udstyr,.

plads,.arbejdsgang,.pårørende,.personale.m.m..

Patientrum 
•. Standard.fleksible.rum,.som.kan.indrettes.patientens.behandling.
•. Interaktion.med.omverden.og.støttefunktion.til.aktivt.patientliv.
•. Aktive.patientrum,.som.understøtter.behandling.

Partnere

Innovationslab.skal.være.et.sted,.hvor.alle.relevante.parter.i.et.offentligt.–.privat.in-
novationssamarbejde.omkring.den.fysiske.indretning.kan.være.med..Imidlertid.er.nogle.
grupper.umiddelbart.mere.oplagte.at.søge.inspiration.og.samarbejde.med.for.sund-
hedspersonalet,.herunder:

•. Arkitekter
•. Leverandører/byggefag
•. Rådgivere/byggefag
•. Medicovirksomheder
•. Hoteller
•. Designere

Værdi

Værdien.af.et.innovationslab.vil.for.sundhedsvæsnet.være,.at.der.er.et.fysisk.sted,.
hvor.Region.Hovedstaden.kan.invitere.relevante.aktører.ind.til.udvikling.og.afprøvning.
af.koncepter.og.ideer..Det.kan.blandt.andet.sikre,.at.patienten.kommer.hurtigt.videre,.
oplever.større.tryghed.og.sikkerhed,.at.der.for.sundhedspersonalet.er.adgang.til.det.
rette.udstyr.og.de.rette.rum.til.at.udføre.en.optimal.behandling.i,.og.at.der.bliver.plads.
til.det.hele.indenfor.de.givne.rammer.

For.erhvervslivet.i.Region.Hovedstaden.vil.det.være.befordrende.for.samarbejdet.med.
sundhedsvæsnet,.at.der.er.et.særligt.sted,.hvor.man.i.fællesskab.kan.udvikle.nye.
velfærdsløsninger.og.indretningskoncepter,.der.kan.produktudvikles.og.skabe.konkur-
rencefordele.for.virksomheden.på.sundhedsmarkedet.
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Udfordringer
Alvoren.i.klimaudfordringen.er.ved.at.gå.op.for.alle..Samtidig.breder.der.sig.en.stigende.
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.over.alt,.hvis.det.
høje.serviceniveau.i.det.danske.sundhedsvæsen.skal.opretholdes.i.fremtiden..Sund-
hedsvæsnet.er.med.hospitalsbyggerier.og.den.daglige.drift.en.af.de.sektorer.i.samfun-
det,.der.belaster.klima,.miljø.og.ressourcer.rigtig.meget..Udfordringen.er.at.afgøre,.hvor.
og.hvordan.man.skal.sætte.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.sund-
hedsvæsnet.sammen.med.energi.og.miljørigtigt.byggeri,.forbrug.og.design..Med.de.nye.
hospitalsbyggerier.har.sundhedsvæsnet.muligheden.for.at.blive.en.driver.i.udviklingen.
af.langsigtede.klima-,.miljø-.og.ressourcevenlige.løsninger,.der.kan.spare.ressourcer.på.
hospitalerne.og.vise.vejen.frem.for.resten.af.samfundet.

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.besparel-
ser.inden.for.varme,.el.og.benzin.med.at.stille.klimakrav.til.indkøb.og.udbud.

Indsatsområder: Investeringer, vedligeholdelse og drift 

Bæredygtighed.har.en.række.dimensioner..Region.Hovedstaden.bør.blandt.andet.
arbejde.med.bæredygtighed.inden.for:
•. Investeringer.–.særligt.Region.Hovedstadens.meget.store.byggeaktiviteter,.kvalitets-

fondsprojekter.og.andre.projekter
•. Bygningsvedligeholdelse.og.–drift
•. Sundhedsvæsenets.løbende.tilrettelæggelse.af.drift

Erfaringsmæssigt.er.der.et.forhold.på.1:5:200.mellem.bygningsinvesteringer,.bygnings-
drift.og.løbende.drift..Dette.forhold.illustrerer:
•. At.der.overordnet.skal.være.fokus.på.alle.tre.elementer,.og
•. At.der.skal.være.opmærksomhed.på.sammenhæng.mellem.de.tre.elementer.

Bæredygtighed.er.et.aspekt.af.samtlige.beslutninger.omkring.sundhedsvæsenets.
tilrettelæggelse..Det.stiller.krav.om,.at.der.dels.ligger.et.fundament.med.en.bæredygtig-
hedsstrategi.og.en.handleplan.for.bæredygtighed,.dels.at.bæredygtighed.er.et.aspekt.
af.samtlige.relevante.beslutninger.

Region.Hovedstaden.har.besluttet.en.strategi.for.bæredygtighed,.der.lægger.retning.for.
en.række.aktiviteter..Dertil.kommer,.at.der.er.besluttet.et.politisk.grundlag.for.regionens.
store.investeringsprojekter.

Det.er.en.afgørende.ambition,.at.der.i.samtlige.projekter.arbejdes.i.retning.af.de.ambi-

Et mere bæredygtigt sund-
hedsvæsen
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tioner,.der.er.fastlagt,.og.at.det.dokumenteres,.at.der.løbende.er.fokus.på.bæredygtig-
hed.og.på.valg.af.de.bedst.mulige.løsninger.i.de.enkelte.projekter.
Blandt.regionens.indsatsområder.for.bæredygtig.udvikling.er.følgende.valgt.som.nogle.
af.de.mest.afgørende.umiddelbart.at.sætte.ind.over.for:

•. Energi.–.reduktion.af.energianvendelse
•. Råstoffer.og.materialer
•. Vand,.spildevand.–.reduktion.af.vandanvendelse.og.reduktion.af.spildevandsud-

ledning
•. Affald.–.reduktion.i.affald.og.sikring.af.bedst.mulig.separation.og.genanvendelse
•. Indkøb.–.reduktion.af.miljøbelastningen.ved.vareindkøb,.herunder.særligt.lægemid-

ler.og.øvrige.højvolumen.forbrugsvarer.

De.løsninger.der.udvælges,.skal.vurderes.på.basis.af.deres.nytte.(i.bred.forstand).og.
deres.effekt.på.bæredygtigheden.

De.aktiviteter,.der.skal.prioriteres.er.valgt.på.baggrund.af.følge.hovedkriterier:
•. Økonomipotentiale.–.”kr.”.–.hvad.er.effekt.og.tilbagebetalingstid.for.investeringerne?
•. Erhvervspotentiale.–.”$”.–.hvad.er.mulighederne.for.at.etablere.samarbejde.mellem.

region.og.erhvervsliv,.og.hvad.vurderes.det.videre.potentiale.for.løsningerne.at.være.
i.form.af.beskæftigelse,.eksport.mv.

•. Motivationspotentiale.–.””.–.hvad.er.de.for.aktiviteter,.der.kan.danne.basis.for.
medarbejderinvolvering,.engagement.og.løbende.fokus.på.bæredygtighed.

Hertil.kommer.en.række.andre,.væsentlige.hensyn:.aktiviteterne.skal.have.en.høj.grad.
af.realiserbarhed.(ambitiøse.og.realistiske),.implementérbare,.have.potentiale.for.ud-
bredelse.på.tværs.af.Region.Hovedstaden,.have.potentiale.for.national.udbredelse.

Konceptideer

Tre.emner.vurderes.at.være.særlig.interessante.–.og.nødvendige.–.at.arbejde.videre.
med.–.med.fokus.på.at.skabe.innovative.løsninger..

Rammer for dynamisk samarbejde mellem Region Hovedstaden og erhvervsliv
Formålet.med.et.projekt.vedrørende.rammer.for.dynamisk.samarbejde.region/er-
hvervsliv,.herunder.OPI.er.at.fremme:
•. Mindre.miljø-.og.klimabelastning
•. Finansiel.bæredygtighed
•. Større.fokus.på.kerneområderne
•. Forretningspotentiale
Der.skal.gennem.dynamiske.samarbejder.mellem.Region.Hovedstaden.og.erhvervs-
livet,.herunder.i.offentlig-private.innovationssamarbejder,.udvikles.nye.teknologier,.
organisationer.og.samarbejdsformer,.som.sigter.på.at.nå.målene..Dette.skal.ske.under.
projektfase.og.driftsfase.af.et.byggeprojekt..

Samarbejderne.etableres.ved.at.undersøge.nye.forretningsmodeller.som.understøtter.
fælles.fokus.på.kvalitet,.økonomi.og.driftsikkerhed,.herunder:
•. Etablering.af.partnerskaber,.som.ejes.og.drives.af.off..og.privat.virksomhed.i.fæl-

lesskab..Her.etableres.et.partnering.hvor.fælles.interesser/.incitamenter.(miljø.og.
økonomi).er.drivende..
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•. Forretningsområder,.f.eks..
•. Energiledelse:.Etablering.af.styrings-.og.monitoreringsfunktion.som.konstant.

udfordrer.det.gængse.forbrug.af.energi,.som.typisk.leder.til.peak-load.situationer.
eller.energioverskud..Bedre.udnyttelse.og.fordeling.af.energi..Produktionsstyring.
og.organisering.af.klinisk.personale.bliver.påvirket.af.dette..

•. Space.management..”Flyledelse”.af.patienter.for.at.optimere.rumudnyttelse..
Ophævelse.af.ejerskab.af.faciliteter.(senge,.rum,.apparatur).muliggør.bedre.
udnyttelse..

•. Forsyning.og.behandling.af.vand.og.spildevand..Fremtidig.teknologi.bliver.mere.
kompleks.og.det.kan.være.vanskeligt.for.hospitalet.at.råde.over.tilstrækkeligt.
kompetent.personale.til.drift.og.vedligehold..Derfor.kan.drift.og.vedligeholdelse.
af.tekniske.systemer.bedst.optimeres.i.offentlig/privat.fællesskab....

Kortlægning.af.mulighederne/forretningsområderne.skal.foretages.inden.projektstart.
med.deltagelse.af.projektets.parter,.(byggeorganisation),.hospitalsdirektion.og.eksterne.
partnere..Der.kan.ske.en.samfinansiering.af.projektets.opstart.

Optimal anvendelse af de fysiske rammer
Der.er.på.mange.måder.sammenhæng.mellem.bæredygtighed.og.fysiske.rammer:.
•. Når.man.etablerer.de.fysiske.rammer.er.det.bæredygtigt.at.sikre,.at.rammerne.dels.

etableres.med.de.mindst.mulige.miljøomkostninger,.dels.etableres.så.der.sikres.en.
så.bæredygtig.drift.som.muligt..

•. Når.de.fysiske.rammer.skal.planlægges.er.det.bæredygtigt.at.arbejde.for.en.optimal.
kapacitetsudnyttelse.for.at.minimere.både.omkostninger.og.miljøbelastning.ved.
opførelse.og.drift.

Fokus.i.dette.koncept.er.fleksibilitet,.generalitet.og.elasticitet.i.de.fysiske.rammer.
Formålet.er.at.få.skabt.de.mest.optimale.fysiske.rammer.til.at.understøtte.aktiviteterne.
på.hospitalet,.på.en.måde.der.indeholder.en.fleksibilitet,.der.kan.tilpasses.til.nye.behov.
og.arbejdsformer..

Det.fordrer.på.samme.tid,.at.der.på.oplyst.grundlag.tages.stilling.til,.om.der.skal.være.
statiske.faciliteter.eller.om.man.i.højere.grad.betragter.hospitalet.som.et.virtuelt.hus,.
som.skal.understøtte.fleksibilitet.i.højeste.potens..F.eks..kan.det.være,.om.hvorvidt.en-
sengsstuer.vil.muliggøre.at.konsultationer.og.mindre.operationer.flyttes.til.patienten.på.
stuen,.og.på.den.måde.frigøre.m2,.som.i.dag.er.afsat.til.disse.formål..

Det.vurderes,.at.der.skal.indtænkes.forskellige.incitamentsstrukturer.for.at.motivere.
eventuelle.reduktioner.og.ændringer.i.måden.at.arbejde.og.organisere.på..Det.er.vigtigt.
at.få.inviteret.eksterne.parter.ind.i.dilemmarummet,.få.dem.tidligt.involveret.i.udfordrin-
gerne.og.potentialet.og.på.den.måde.være.med.til.at.finde.løsninger..Det.har.betydning.
for.udgiftsniveauet.på.anlægssiden,.og.kan.også.få.betydning.for.driftssiden.

Den.teknologiske.udvikling.og.måden.hvorpå.patientforløbet.pågår.er.to.områder.som.
vil.kunne.realisere.en.mere.optimeret.m2.anvendelse..Derudover.kan.det.med.fordel.
introduceres.en.”space.management”.model.med.inspiration/.i.samarbejde.med.
eksterne.eksperter.
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Innovative løsninger inden for transport og logistik
Transport.til,.fra.og.på.hospitaler.udgør.en.stor.miljømæssig.belastning..Den.teknologi-
ske.udvikling.og.den.historiske.oplagte.mulighed.i.forbindelse.med.etablering.af.de.nye.
store.hospitalsenheder.og.den.igangværende.re-tænkning.af.de.eksisterende.hospi-
talsenheder.har.gjort.det.relevant.at.fokusere.på.netop.dette.område..Formålet.er,.at:
•. Miljø-.og.resursemæssige.besparelsespotentialer.skal.indtænkes.i.forbindelse.med.
alle.transportsituationer..
•. Konkrete.mål.for.de.enkelte.delområder.skal.fastsættes..Dette.gælder.såvel.miljøbe-
sparelse,.tidsmæssige.mål.samt.investering.(tilbagebetalingstid).

Transporter.til,.fra.og.på.et.hospital.omfatter.følgende.kategorier:
•. Patienter:.Eksternt:.Offentlig.og.privat.transport,.samt.patienttransporter.til/fra.

hospital..Internt:.Afdelinger.i.mellem..Privatbilister.cirkulerer.efter.ledig.P-plads.
•. Personale:.Eksternt:.Offentlig.og.privat.transport.til/fra.hospital..Transport.i.forbin-

delse.med.mødeaktiviteter.m.m..i.Region.H..samt.tværregionalt..Flytning.af.teams.
ved.akutsituationer..Internt:.afdelinger.i.mellem

•. Pårørende:.Eksternt:.Offentlig.og.privat.transport.til/fra.hospital
•. Varetransport:.Eksternt:.Varer.til.hospital..Affaldsbortskaffelse..Transport.af.prøver.

mellem.hospitaler..Medicintransport.fra.centralapotek..Internt:.Varer,.transport.af.
senge.til.rengøring,.linned,.prøvetransporter,.transport.af.affald

•. Øvrige transporter:.Øvrige.besøgende.til/fra.hospitalet

For.at.reducere.miljøbelastning.ved.transport.kan.man.blandt.andet:
•. Minimere.fysisk.kontakt.for.patienter.til.hospital,.f.eks..ved.øget.anvendelse.af.tele-

medicinske.løsninger..
•. Samtænke.hospitalsplacering.og.trafikal.infrastruktur,.f.eks..ved.anvendelse.af.miljø-

venlige.tog,.S-tog,.Metro,.letbane,.evt..busser..
•. Samarbejde.mellem.kommuner,.region.og.staten.om.anlæggelse.af.letbaner,.trafik-

linjer.el.lign.
•. Optimere.P-forhold.for.privatbilister,.med.samtidig.anlæggelse.af.ladestandere.for.

elbiler.eller.andre.miljømæssige.løsninger..
•. Internt.på.hospitalsområdet.skal.logistiske.løsninger.indtænkes.ved.hospitalsplan-

lægning.–.både.for.nye.og.eksisterende.hospitaler
•. For.personale.indtænkes.strategisk.brug.af.distancearbejdsplader.til.administrativt.

og.klinisk.personale..
•. Der.anlægges.flere.attraktive.cykelstier.og.cykelordninger,.herunder.cykelparkering.

ved.hospital.og.centrale.togstationer
•. Faciliteter.til.afholdelse.af.telekonferencer.og.–møder.opprioriteres.
•. Forbedret.trafikinformation.til.patienter.og.pårørende.vil.kunne.reducere.privat-

bilisme,.ligesom.intelligent.parkeringsinformation.vil.kunne.reducere.privatbilisters.
”tomgangskørsel”

•. Varetransport.udgør.en.særlig.miljøudfordring,.hvorfor.der.bør.gennemføres.udbud.
med.fælles.krav.for.hele.regionen.om.mere.miljøvenlige.transportformer.(ex..elbiler,.
biogas,.brint.m.m.).

•. Antallet.af.tomme.returtransporter.skal.reduceres.gennem.optimeret.planlægning,.
lige.som.kørsler.med.halvtomme.biler.skal.begrænses.gennem.optimeret.lager-
styring.

.
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En.række.initiativer.kan.iværksættes.umiddelbart.(kort.bane),.andre.skal.indtænkes.
i.den.nye.hospitalsstruktur.og.investeringsplaner,.og.endelig.kan.realiseres.over.en.
længere.årrække.(lang.bane).

En.realisering.af.alle.de.anførte.initiativer.vil.kræve.særskilte.investeringer..Enkelte.inve-
steringer.vurderes.imidlertid.ikke.at.kræve.investering..På.sigt.vil.de.samlede.investerin-
ger.imidlertid.medføre.store.driftsbesparelser,.hvorfor.der.samfundsmæssigt.vil.være.
både.miljø-.og.økonomisk.bæredygtighed.ved.realisering.heraf..

Partnere

De.primære.interessenter.vil.omfatte:
•. Patienter.og.pårørende.(inkl..patientforeninger)
•. Personale
•. Hospitalsledelse
•. Driftsledelse
•. Byggeorganisationen.i.Region.Hovedstaden
•. Region.Hovedstaden.og.regionsrådet.
•. Kommunerne
•. Staten
•. Trafikselskaber
•. Private.aktører,.herunder.også.brancheorganisationer

Sekundært.vil.de.øvrige.regioner.kunne.nyde.gavn.af.initiativerne.gennem.erfarings-
overførelse

Værdi

Værditilførslen.ved.at.gennemføre.de.forskellige.konceptideer.ville.blandt.andet.være.
•. Højere.kvalitet.med.lavere.forbrug.
•. Lavere.omkostning.og.miljøbelastning.pr..patient
•. Jobskabelse.
•. Bevidsthed.og.fokus.på.værdikæden.

Potentialet.er.meget.stort,.idet.det.blandt.andet.muliggør,.at.man.vil.kunne.få.skabt.
multianvendelige.faciliteter..Det.betyder.også.at.anvendelsen.potentielt.vil.kunne.øges,.
således.at.muligheden.for.at.stille.krav.om.at.faciliteterne.i.højere.grad.anvendes.flere.
timer.dagligt.end.i.dag.
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