
Region Hovedstaden 

Indsæt hjælpelinjer til placering 

af objekter 

1. Højreklik uden for slidet og 

vælg Gitter og hjælpelinjer 

2. Sæt kryds ved Vis 

tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Vælg OK 

Indsætte Titel/beskrivelse og Navn 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Indtast dit navn, hvor der står Navn 

4. Indsæt Titel/beskrivelse hvor der står 

Titel/beskrivelse 

5. Vælg Anvend på alle eller Anvend 

hvis det kun skal være på et enkel slide 

Regionsdækkende vision 
for modeller for fælles 

sundhedshuse 
 

Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde 

 

Enhed for tværsektoriel udvikling 

Jesper Lihn 15. Marts 2016 1 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Region Hovedstaden 

Arbejdet frem mod visionen 

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 2 

 Vision for fælles 
sundhedshus 
(Helsingør) 

Godkendelse i Udvalget 
vedr. tværsektorielt 
samarbejde 

Ønske om inddragelse af 
Sundhedskoordinations-
udvalget 

Bestilling af regionsdækkende 
vision for modeller for fælles 
sundhedshuse 

Regionsdækkende vision for modeller for 
fælles sundhedshuse 

Dialogmøde om 
sundhedshus 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Region Hovedstaden 

Rammen sat af TVÆRS den 24. juni 2014 

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 3 

• Sundhedshuse kan indeholde praksissektor, region og kommune. 

• Der skal en vis kritisk masse til i forhold til optageområde ud fra de faglige principper, 

som det kendes fra sundhedsplanlægningen for at sikre kvaliteten. 

• Det er ikke sikkert, at alle kommuner skal have deres eget fælles sundhedshus. 

• Sundhedshuse behøver ikke at være ens. 

• Sundhedshuse kan være udgangspunkt for opsøgende arbejde, herunder akutte 

udgående teams. 

• Kollektiv trafik skal indtænkes. 

• Der bør være en fælles indgang. 

• Fokus på samarbejde og fælles tilknytning. 

• Det er vigtigt at inddrage patientorganisationer og brugergrupper i planlægningsfasen. 

• Sundhedshuse kan have en folkeoplysende rolle / information i lokalsamfundet. 

• Sundhedshuse kan have en uddannelsesfunktion i relation til personale og patienter. 

• Der skal være principper for anvendelse af fælles faciliteter. 

 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Region Hovedstaden 

Hvordan kan visionen bruges?  

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 4 

•Fælles regionalt/kommunalt grundlag for sundhedshuse   

•Afsæt for dialog mellem region og kommuner 

• Inspirationskatalog med eksempler 

•Skubbe på udviklingen af det nære sundhedsvæsen 

 

 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Region Hovedstaden 

Fælles sundhedshus med mange tilbud under et tag - 
Wester Hailes… 

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 5 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Region Hovedstaden 

Forskellige behov             Forskellige typer 

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 6 

•Det fælles sundhedshus med mange tilbud under ét tag  

•Det fleksible sundhedshus  

•Det lighedsbetingede fælles sundhedshus  

•Det fælles sundhedshus for børn, unge og børnefamilier  

•Det fælles sundhedshus for psykiatri  
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Afstand til hospital /akutmodtagelse 

Minimumsgrænse for bevarelse af for faglig høj kvalitet  

Fælles 

sundhedshuse 

med mange  

regionale tilbud 

Få regionale 
tilbud 

 Regionale overvejelser - patientgrundlag  



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Region Hovedstaden 

Regionale overvejelser  

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 8 

• Rejsetider til akutmodtagelse 

• Udfordringer med lægedækning  

• Udgående funktioner 

• Den kommunale døgndækkende indsats og 

akutteams 

• Rekruttering af sundhedspersonale 

 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Region Hovedstaden 

Befolkningstæthed 
og volumen i 
planområder (2015) 

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 9 

Center for Sundhed - Enhed for tværsektoriel udvikling 

Nord: 314.150 

Midt: 447.530 

Byen: 454.734 

Syd: 516.832 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Region Hovedstaden 

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 10 

Enhed for tværsektoriel udvikling 

 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Region Hovedstaden 

Udfordringer med 
Lægedækning 

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 11 

Center for Sundhed - Enhed for tværsektoriel udvikling 

Halsnæs  

Bornholm 

Vestegnen 

Brønshøj-Husum 


