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STATUS FOR IMPLEMENTERING AF FAGLIGE TILPASNINGER i HO-
SPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020. TILPASNINGER VEDTAGET AF 
REGIONSRÅDET D. 19. JUNI 2012 
 
Skema 1: Status for implementering af de forskellige tilpasninger 
Tilpasning vedtaget d. 19. juni 2012 Status for implementering -  gennemført/udestår 
Radiofrekvensbehandling af leverkræft sam-
les på Rigshospitalet.  
 

Tilpasningen er gennemført. 
Behandlingen er samlet på Rigshospitalet umiddelbart efter vedtagelsen 
i juni 2012. 

Diagnostik og behandling af ovariecancer 
samles på Rigshospitalet. 

Tilpasningen udestår. 
Ændringen forventes gennemført senest i 3. kvartal 2013. 

Flytningen af optageområde Syd for de hæ-
matologiske specialfunktoner fra Herlev Ho-
spital til Rigshospitalet  

Tilpasningen udestår. 
Ændringen forventes gennemført senest i 3. kvartal 2013. 

Fjernelse af urinblære ved invasiv kræft 
(cystektomi) hos patienter fra planlægnings-
område Syd flyttes fra Rigshospitalet til Her-
lev Hospital 

Tilpasningen udestår. 
Ændringen forventes gennemført senest i 3. kvartal 2013. 

Varetagelsen af den elektive ortopædkirurgi 
for kommunerne Allerød, Hørsholm og Fre-
densborg flyttes fra Nordsjællands Hospital - 
Hillerød til Gentofte Hospital. 

Tilpasningen udestår. 
Ændringen gennemføres d. 1. maj 2013 

Ændringer i varetagelsen af den specialise-
rede kardiologi. 

Det foreslås, at ændringen kun delvist gennemføres således, at dele af 
KAG-aktiviteten bibeholdes på Bispebjerg Hospital, se FU-mødesag for 
uddybning. 

Behandlingen af fedmeopererede gravide og 
fødende samles på Hvidovre Hospital. 

Tilpasningen udestår. 
Ændringen forventes gennemført senest 3. kvartal 2013. 

Mammografiscreeningsprogrammet tilknyttes 
organisatorisk og ledelsesmæssigt Herlev 
Hospital 

Det foreslås, at ændringen ikke gennemføres. Se FU-mødesag for ud-
dybning. 

Skema 2: Status for administrativ kvalificering og konkretisering af forslag 
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Emner til kvalificering/konkretisering Status for implementering -  gennemført/udestår 
Ændringer i varetagelsen af audiologien og 
øre-næse-hals området. 

Administrativt, er der gennemført en kvalificering og konkretisering af 
området. 
 
Ifølge HOPP 2020 skal Nordsjællands Hospital varetage øre-næse-hals 
området inklusiv audiologi for planlægningsområde Nord og Midt. Nord-
sjællands Hospital varetager i dag området for planlægningsområde 
Nord, samt den akutte aktivitet for planlægningsområde Midt.  
 
I forlængelse af overflytningen af patologien til Herlev Hospital pr. 1. ja-
nuar 2013 er det muligt, at implementere en del af HOPP 2020 ved at 
overflytte den elektive aktivitet for kommunerne Egedal, Furesø, Balle-
rup, Herlev og Rødovre til Nordsjællands Hospital. Aktiviteten for de re-
sterende kommuner i planlægningsområde Midt forventes at kunne 
overflyttes, når oftalmologien flytter til Glostrup Hospital.  
 
Ændringen kræver mindre fysiske tilpasninger og gennemføres pr. 1. 
september 2013 

Fusion af øjenfunktionen på Hillerød Hospital 
og Glostrup Hospital, samt etablering af fast-
track for behandling af gråstær på Gentofte 
Hospital. 

Administrativt, er der gennemført en kvalificering og konkretisering af 
området. 
 
Forslag til ændringer på området blev forelagt  Regionsrådet den 11. 
december 2012. Det blev besluttet, at der etableres fast track for be-
handling af grå stær på Frederiksberg Hospital, og at øjenfunktionen på 
Nordsjællands Hospital - Hillerød indtil videre opretholdes. 
 
Fasttrack for grå stær etableres på Frederiksberg Hospital medio 2013. 

Sikring af den faglige kvalitet på det medicin-
ske område i planlægningsområderne Nord 

Administrativt, er der gennemført en kvalificering og konkretisering af 
området. 
 
Regionsrådet besluttede den 19. juni 2012 at gennemføre en række 
ændringer i planlægningsområde Nord. Det blev besluttet at lukke Hel-
singør Hospital, og at aktiviteten fra Helsingør Hospital flyttes til hospita-
lerne i Hillerød og Frederikssund. Før hospitalet i Helsingør lukkes etab-
leres et sundhedshus med akutklinik i Helsingør. I sundhedshuset etab-
leres et medicinsk ambulatorium. Sundhedshuset åbnede den 15. janu-
ar 2013, og Helsingør Hospital lukker den 1. februar 2013. 
For fortsat at sikre kvaliteten på det medicinske område i planlægnings-
område Nord etableres et tæt samarbejde mellem alle matriklerne. De 
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lægelige specialer organiseres i afdelinger (organisatoriske enheder), 
som kan indeholde ét eller flere specialer. Nogle af afdelingerne har 
funktion på flere matrikler. Der implementeres desuden fælles patient-
forløb indenfor de specialer, der varetages både på matriklen i Frede-
rikssund og i Hillerød, således at patienterne sikres den samme kvalitet 
i behandling og der er organisatorisk klarhed over på hvilken matriklen 
patienterne skal behandles. 

Sikring af den faglige kvalitet på det medicin-
ske område i planlægningsområderne Byen 

Administrativt, er der gennemført en kvalificering og konkretisering af 
området. 
 
I planlægningsområde Midt på Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler 
er det på det medicinske område med budget 2013 besluttet at fusione-
re afdelingerne for kardiologi og geriatri. Formålet er bl.a. at understøtte 
ensartet faglig kvalitet, helhed og sammenhæng i patientforløb på og 
mellem de tro matrikler. Det er på nuværende tidspunkt administratio-
nens vurdering, at fusioner indenfor de øvrige medicinske specialer bør 
afvente, men at der skal etableres et styrket fagligt samarbejde på 
tværs af de to matrikler. 
 
Området følges fortsat tæt med henblik på at vurdere om der skal gen-
nemføres yderligere tilpasninger og justeringer for at sikre den faglige 
kvalitet på det medicinske område. 

Sikring af den faglige kvalitet på det medicin-
ske område i planlægningsområderne Syd 

Administrativt, er der gennemført en kvalificering og konkretisering af 
området  
 
Med henblik på at styrke kvaliteten og øge specialiseringen af den 
gastromedicinske behandling, samt sikre en effektiv anvendelse af res-
sourcerne er det med vedtagelsen af budget 2013 besluttet at sammen-
lægge den gastromedicinske behandling på Amager Hospital med be-
handlingen på Hvidovre Hospital.  
Området følges fortsat tæt med henblik på at vurdere om der skal gen-
nemføres yderligere tilpasninger og justeringer for at sikre den faglige 
kvalitet på det medicinske område. 

 


