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NOTAT 

Til: Regionsrådet 

Uddybning af afsnittet om hospitalsmatrikler i Hospitalsplan 2025  
 
I kapitlet om ’Nyt i Hospitalsplanen 2025’ fremgår det, at koblingen til hospitalsma-
trikler ophæves. Dette betyder, at ved ændringer i hospitalsplanen angives det, hvilket 
hospital der fremadrettet varetager en given funktion, men det angives ikke, hvilken 
matrikel inden for hospitalet funktionen placeres på.  

Regionens hospitalsstruktur og overordnede opgavefordeling er fastlagt i hospitalspla-
nen og er dermed politisk besluttet. Med Hospitalsplan 2020 blev hospitalerne fusio-
nerede til de fire akuthospitaler, der leverer hospitalsydelser til borgere bosiddende i 
hospitalets planområde. Hospitalsprofilerne i hospitalsplanen giver en overordnet 
ramme for opgavevaretagelsen i det enkelte planområde, som de enkelte akuthospita-
ler har ansvaret for. Siden Hospitalsplan 2020 har profilerne ikke specificeret, hvilken 
hospitalsmatrikel en given funktion varetages på, og ophævelsen af koblingen til hos-
pitalsmatrikler ligger i forlængelse heraf.  

Med ophævelsen sikres hospitalsdirektionerne råderum og fleksibilitet til at flytte 
funktioner mellem hospitalets matrikler for at sikre den bedst mulige varetagelse af 
funktioner og en optimal anvendelse af ressourcerne. Det giver direktionerne mulig-
hed for at flytte funktioner mellem hospitalsmatrikler. Et tænkt eksempel kunne være 
at flytte neurofysiologi (som foretager fysiologiske undersøgelser af nerve- og muskel-
funktionen) mellem Rigshospitalets matrikler på Blegdamsvej og Glostrup.   

Hospitalsplanen fastlægger dog placeringen på specifikke matrikler af udvalgte funkti-
oner, fx hvor der er akutklinikker og medicinske senge i tilknytning hertil. Hvis hospi-
talerne på disse områder ønsker ændringer i hospitalsstrukturen og den overordnede 
opgavefordeling, skal det vedtages af regionsrådet. Herudover er det fastlagt i Sund-
hedsstyrelsens specialeplan, hvilke hospitaler der må varetage specialiseret behandling 
og på hvilke specifikke matrikler.  

Når der foretages væsentlige ændringer i opgavevaretagelsen imellem hospitalsmatrik-
ler, som fx har betydning for hvor borgerne behandles, vil regionsrådet blive orienteret 
om dette forud for ændringen, og dette vil blive understreget overfor hospitalsdirektio-
nerne.  
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