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Ambulante opgaver der kan flyttes til sundhedshusene inkl. forudsætninger og 

konsekvenser  

– med udgangspunkt i drøftelserne om det fremtidige sundhedshus i Helsingør på Es-

rumvej 

 

Ambulatoriefunktioner der med fordel kan flyttes til sundhedshuse 

Følgende ambulatoriefunktioner ligger allerede i Sundhedshuset i Murergade i Helsin-

gør, og påtænkes flyttet til det fremtidige fælles sundhedshus på Esrumvej. Evt. med 

udvidelse af kapacitet og videreudvikling.  

 

- Lungemedicin 

- Kardiologi (hjertesygdomme) 

- Endokrinologi (bl.a. stofskiftesygdomme, diabetes og overvægt) 

- Reumatologi (gigt- og Rygsygdomme) 

- Jordemoderkonsultation 

 

Det overvejes desuden at flytte nedenstående ambulatoriefunktioner med i et fremti-

digt fælles sundhedshus på Esrumvej. 

- Gastromedicin 

- Ortopædkirurgi 

- Infektionsmedicin/vaccinationer 

 

Forudsætninger og konsekvenser  

I vedhæftede notat fremgår det hvordan ovenstående ambulatoriefunktioner (sammen 

med akutte funktioner i en akutklinik), vil kunne bidrage til en række synergier ved 

samarbejde med kommunerne.  Det drejer sig særligt om et øget samarbejde og syner-

gier ift.: 

- Sammenhængende rehabiliteringsforløb  

- Lindrende behandling ved livstruende sygdom (palliation) 

- Samarbejde om børn, unge og familier 

 

Derudover vil der være et oplagt samarbejdsfelt mellem hospital og kommuner inden 

for det akutte område, psykiatrien, inden for en række støtte og servicefunktioner, så-

vel som indenfor forskning, uddannelse og kvalitets- og organisationsudvikling. 



   Side 2  

 

 

De synergier som samarbejdet med kommunerne i et fælles sundhedshus forventes at 

bidrage med er:  

- Bedre sammenhængende og fleksible forløb af høj faglig kvalitet for borgere 

og patienter 

- En let og entydig adgang for borgere og patienter 

- Bedre mulighed for at understøtte lighed i sundhed ved mulighed for fleksibi-

litet i tilbuddene, der imødegår særlige behov hos udsatte og sårbare borgere 

- Bedre udnyttelse af ressourcerne samlet set i sundhedsvæsenet 

- Bedre og mere fleksibel opgaveløsning og arbejdsdeling 

- Bedre kendskab til opgaver og vilkår på tværs af sektorer 

- Bedre arbejdsgange på tværs af organisationer, kulturer og fagligheder 

 

Forudsætningerne for flytning af ambulatoriefunktionerne, og indfrielse af de skitsere-

de synergier er:  

- At kommunerne tilslutter sig samarbejdet og flytter relevante funktioner til 

sundhedshuset, således at begge parter kan høste de skitserede synergier ved 

samarbejdet. Region Hovedstaden har arbejdet ud fra en præmis om, at areal-

behovet og der tilsvarende økonomi svarer til det areal sundhedshuset i Mu-

rergade i dag har på ca. 700 m2 i bruttoareal. 

- at der indgås aftaler og udvikles nye samarbejds- og ledelsesformer der kan 

understøtte samarbejdet 

 

Derudover skal patientgrundlaget/volumen samt tilgængelighed/transportforhold ved 

flytningen af nye funktioner undersøges nærmere. Det kan ligeledes undersøges hvor-

dan faglige snitflader og miljøer på hospitalet vil blive påvirket af flytningen. 

 


