
 

 

  

Center for Sundhed 
 

 

  

  
Direkte  38666013   

 

 

Journal-nr.: 18065211  

Ref.: knoe/rls  

 

Dato: 30. august 2019   

 

NOTAT 

Til: Forretningsudvalget og regionsrådet 

Teknisk rettelsesblad til HOP 2025 

Regionsrådet godkendte d. 18. december 2018 høringsversionen af den ny 

Hospitalsplan 2025. Siden den udsendte høringsversion er der foretaget en 

række ændringer i forslag til den endelige version – både mindre sproglige 

ændringer samt indholdsmæssige ændringer og tilføjelser. Nedenfor fremgår 

en oversigt over væsentlige ændringer og baggrunden herfor. 

 

Kapitel i 

Hospitals-

planen 

Ændring Begrundelse for ændring 

1. Forord af regionsrådsformanden 

er tilføjet 

Forord var ikke med i høringsversionen. 

3.1 Nyt afsnit om oprettelse af Cen-

ter for Hørelse og Balance på 

Rigshospitalet 

Afsnittet er tilføjet under beskrivelsen af, 

hvilke områder der har fået et løft siden 

HOP 2020. Hermed fremgår information om 

det nye og forbedrede tilbud på ØNH-områ-

det.   

3.2 Beskrivelse af hospitalsplanens 

kobling til specifikke hospitals-

matrikler er præciseret 

Afsnittet er uddybet og præciseret. Det 

fremgår nu klarere, at hospitalsplanerne si-

den fusioneringen af hospitalerne har be-

skrevet funktionerne samlet i de tilfælde, 

hvor hospitalerne er beliggende på flere 

matrikler, samt at ændringen i HOP 2025 

alene består i, at dette også gælder i for-

hold til de nye organisatoriske ændringer, 

som er besluttet med HOP 2025. Det er 

præciseret, at hospitalsplanen fastlægger 
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fordelingen af funktioner på tværs af hospi-

talerne, og at det skal godkendes af RR, 

når der ændres herved. Desuden fremgår, 

at regionsrådet skal orienteres herom, når 

der foretages væsentlige ændringer i opga-

vevaretagelsen mellem et hospitals matrik-

ler, som fx har betydning for hvor borgerne 

behandles.  

3.2 Der er tilføjet sætning om, at der 

for nogle ændringer vil være en 

længere tidshorisont, inden de 

kan implementeres.  

Præcisering, da nogle ændringer forudsæt-

ter, at der tilvejebringes drifts- og anlægs-

midler. 

3.2 Baggrund og formål med æn-

dringerne er uddybet, og der er 

tilføjet estimat over de økonomi-

ske udgifter hermed.   

Det fremgår tydeligere, hvad ændringen be-

står i, og hvilken økonomisk udgift der er 

forbundet med at gennemføre ændringen.   

3.2 Der er ændret i afsnittet om, at 

der skal ses nærmere på en 

eventuel samling af Rigshospita-

lets udefunktioner inden for hø-

resygdomme.  

Med oprettelsen af Center for Hørelse og 

Balance på Rigshospitalet er det samtidig 

besluttet, at Rigshospitalets udefunktion på 

Herlev og Gentofte Hospital, Gentofte-ma-

triklen, hjemtages til Rigshospitalet.  

Efter oprettelse af centret har Rigshospita-

let kun udefunktion på Bispebjerg Hospital, 

og det er derfor præciseret, at der alene 

skal ses på funktionen på Bispebjerg Hospi-

tal.   

4.2.7 Ny Psykiatri Hvidovre er ændret 

til Glostrup. 

På baggrund af borgerhenvendelse. Det er 

tydeliggjort, at psykiatrien i Hvidovre er en 

del af Psykiatrisk Center Glostrup.     

5. Der er tilføjet afsnit om regio-

nens fokus på rekruttering og 

fastholdelse af personale. 

Udfordringerne med rekruttering og fasthol-

delse fremgår af flere høringssvar, og på 

baggrund heraf beskrives regionens ar-

bejde på området.  

5.  Der er tilføjet afsnit om regio-

nens arbejde med sund plan-

lægning.  

Afsnittet er tilføjet på baggrund af de politi-

ske drøftelser om hospitalsplanen d. 23. au-

gust 2019.  

5.2 Afsnit om personlig medicin er 

opdateret. 

Afsnittet er opdateret, så det indeholder op-

lysninger om den nyeste udvikling på områ-

det.  
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5.3 Afsnit om visioner for forskning 

og innovation er uddybet  

Ændringer er foretaget på baggrund af hø-

ringssvarene. Samarbejdet med eksterne 

samarbejdspartnere er tydeliggjort.  

6.3.1 Tilføjelse om, at der er undta-

gelse til optageområderne 

Bl.a. på baggrund af høringssvarene er det 

beskrevet, at der inden for nogle konkrete 

funktioner er undtagelser til de gældende 

optageområder, fx inden for kvinde-barn 

området.  

7.1 Sætning om at regionens be-

handling af blodsygdomme vare-

tages af Rigshospitalet er slettet.  

Området varetages af både Rigshospitalet 

og Herlev og Gentofte Hospital. Der vil blive 

set på den fremtidige varetagelse af funktio-

nen i forbindelse med udarbejdelse af regi-

onens ny kræftplan.  

7.5 Afsnit om Steno Diabetes Cen-

ter er uddybet. 

På baggrund af høringssvar fra Steno Dia-

betes Center Copenhagen er afsnittet uddy-

bet, bl.a. med supplerende oplysninger om, 

hvilke patientgrupper centret skal behandle.   

7.8.1 Tilføjelse om at den akutte psy-

kiatri på Bornholm varetages af 

somatisk akutmodtagelse. 

Præcisering på baggrund af høringssvar. 

7.8.1 Tilføjelse om at psykiatrisk cen-

ter i Glostrup også varetager 

retspsykiatri for hele regionen.   

Præcisering.  

Figur 4 Tilretning af oversigt over forde-

ling af funktioner på hospita-

lerne. 

Oversigten er tilpasset, særligt i forhold til 

hvilket specialiseringsniveau hospitalerne 

varetager de enkelte funktioner på.  

Herudover er der særligt ændret følgende: 

- Øre-næse-halskirurgi og høresygdomme 

er slettet under Herlev og Gentofte. Jf. 

ovenfor hjemtages funktionerne til Rigs-

hospitalet med oprettelse af Center for Hø-

relse og Balance.   

- Hud- allergi- og kønssygdomme er slettet 

under Amager og Hvidovre Hospital. Bispe-

bjerg Hospital har fra medio 2018 ikke læn-

gere denne udefunktion. 

- Enkelte laboratoriespecialer er slettet, da 

funktionerne ikke fysisk er placeret på det 

pågældende hospital. Ekspertisen leveres 

fra de øvrige hospitaler (og ikke via ude-

funktioner).    
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Oplistningen (i dots) af funktionerne under 

beskrivelse af hvert enkelt hospitals profil 

(afsnit 7.1-7.7) er ændret i henhold hertil. 

Desuden er der lavet få ændringer under 

profilerne bl.a. på baggrund af høringssva-

rene.     

8.  Kapitlet er tilrettet.  På baggrund af høringssvar fra Region Ho-

vedstadens Akutberedskab (RHA). Kapitlet 

er uddybet og præciseret i samarbejde med 

RHA.  

9.1 Afsnittet er opdateret efter ved-

tagelse af Sundhedsaftalen. 

Det fremgår nu, at Sundhedsaftalen for 

2019-2023 er vedtaget. 

      


