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Kommunikationsindsats vedrørende etableringen af Nordsjællands Hospital 
 
Vi har med kommunikationsindsatsen fortalt om et sammenhængende sundhedstilbud 
i Nord. Vi har haft et særligt fokus på at forklare borgerne, at akutklinikken på Helsin-
gør Hospital flytter til sundhedshuset i Murergade 5. Borgerne kan på akutklinikken 
komme uvisiteret, og derfor har det været vigtigt, at de har kendskab til ændringen. De 
øvrige behandlingstilbud i sundhedshuset kræver visitation via egen læge, og derfor 
vil patienterne altid have været i kontakt med egen læge først.  
 
Vi har informeret om sundhedshuset tilbud i de annoncer, som vi har haft i nordsjæl-
landske medier og de pressemeddelelser, som vi centralt fra har sendt til lokale medier 
i Nord.  
 
Nedenfor er kommunikationsindsatsen kort beskrevet. Kommunikationsindsatsen er  
lavet i samarbejde med Nordsjællands Hospitals kommunikationsafdeling, KPUK og 
Koncern Praksis. 
 
Eksternt 

 

Ekstern annoncering 

Eksternt har vi annonceret i lokalaviser i Nordsjælland i ugerne 50, 51, 1,2 og 3. An-

noncen har fokus på de ændringer, som etableringen af Nordsjællands Hospital medfø-

rer for borgerne – herunder den ændrede akutstruktur efter 15.01.13 (annoncen er ved-

hæftet mailen).   

 

Vi har annonceret med en halvsides annonce i følgende lokale medier: 

 Ugeposten Helsinge 

 Ugebladet Hørsholm 

 Uge-Nyt Fredensborg 

 Søndagsavisen Nordsjælland 

 Lokalavisen Nordsjælland 



 Lokalavisen Frederikssund 

 Hillerød Posten 

 Helsingør Dagblad 

 Frederiksværk Ugeblad 

 Frederiksborg Amts Avis 

 Allerød Nyt 

 

Annoncerne er bragt 5 gange i ovenstående lokalaviser, inden åbningen af Nordsjæl-

lands Hospital. Vi har med indsatsen eksponeret 70 % af borgerne i Nordsjælland for 

budskaberne 5 gange (Mediebureau OMDs beregninger).  

 
Presse 

I uge 50 bragte Frederiksborg Amts Avis og Helsingør Dagblad i samarbejde med 
Nordsjællands Hospitals kommunikationsafdeling et interview med Suzanne Aaholm 
om fusionen i nord. 
  
I uge 2 bragte vi et indlæg i nordsjællandske medier om ændringerne i Nord – med 
Suzanne Aaholm som afsender. 
 
Uge 3 – web-tv indslag om sundhedshuset til egne og eksterne kanaler (blandt andet 
lokalavisen.dk). Se indslaget her: 
http://www.regionh.dk/topmenu/Nyt_Presse/Nyheder/Temanyheder/Tema_Nordsjaell
and_januar2013/Se_sundhedshusets_tilbud.htm 
  
Uge 3 - Pressemeddelelse - Åbning af Sundhedshuset til alle lokale og regionale me-
dier.  
  
Umiddelbart herefter indlæg fra Suzanne til en række nordsjællandske medier 
  
Uge 4: Pressemeddelelse - Åbning af Nordsjællands Hospital (den store historie) til al-
le lokale, regionale og udvalgte landsdækkende medier  
 

Derudover har Koncern Kommunikation i samarbejde med Nordsjællands Hospitals 

kommunikationsafdeling i Nord svaret på en række borgerindlæg i Helsingør Dagblad 

i december 2012 og januar 2013.  

 

Åbent hus arrangement - Sundhedshuset 

14. januar holdt vi åbent hus arrangement i sundhedshuset for borgere i Nord og pres-
sen.  
 

Info på egne eksterne kanaler 
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Frem mod lukningen af Helsingør Hospital 01.02.13 foregår kommunikationen om 

Nordsjællands Hospital på de tre hospitalers hjemmesider i Nord. 

 

Sundhedshusets hjemmeside åbnede den 14.1: 

http://www.hillerodhospital.dk/menu/Afdelinger/SundhedshusetHelsingor/Sundhedsh

uset.htm 

 

www.nordsjaellandshospital.dk 

Den 01.02.13 sammenlægges Nordsjællands Hospitals hjemmesider til et site, hvor 

borgerne har samlet overblik over behandlingstilbuddene på Nordsjællands Hospital. 

Efter 01.02.13 skal de tre forældede hjemmesider alle pege ind på den nye hjemme-

side www.nordsjaellandshospital.dk. 

 

www.regionh.dk 

I kampagneboksen på forsiden af regionh.dk bringer vi nyheden om fusionen mellem 

Frederikssund, Hillerød og Helsingør Hospital. Her vil der være fokus på den samlede 

fortælling om et styrket sundhedsvæsen i Nordsjælland, og hvad fusionen betyder for 

regionens borgere - herunder den ændrede akutstruktur i Helsingør. Siden vises på for-

siden af region.dk fra 02. januar 2013: 

http://www.regionh.dk/topmenu/Nyt_Presse/Nyheder/Arkiv/Nyt_samlet_sundhedstilb

ud_i_Nordsjaelland.htm 

 

Kommunerne 

Kommunerne i Nord er løbende blevet informeret om etablering af Nordsjællands Ho-
spital, herunder den planlagte kommunikation på møde i såvel Sundhedskoordinati-
onsudvalget som Den Administrative Styregruppe. 
 
Alle kommuner i Nord har modtaget skriftlig information om fusionen i Nord – her-
under den ændrede akutstruktur samt en opdateret folder om akuttelefonen 1813. 
 
Vi har haft et særligt samarbejde med kommunikationsafdelingen i Helsingør Kom-
mune, der har bragt nyheder om fusionen samt sendt plakater om den ændrede akut-
struktur til Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab samt Center for Børn, Unge 
og Familier 
 
Plakater og foldere på hospitalerne i Nord 
Hospitaler i Nord har modtaget plakater om den ændrede akutstruktur og opdaterede 
1813 foldere (se vedhæftede). 
 
Politi og taxiselskaber i Nord 
Derudover er politiet og taxaselskaber i Nordsjælland informeret om ændringerne.  
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Praksissektoren i Nord 

Nordsjællands Hospital og Koncern Praksis har informeret praksissektoren om ændre-

de forhold i Nordsjælland, herunder information om de ambulante tilbud og røntgen-

undersøgelser, der kan henvises til, henvisningsmåde, åbningstider samt kontaktinfo. 

 

Via egne kanaler - internt 

 

Medarbejdere i Nord 

Internt kører der formelle personaleprocesser ud fra de regionale personalepolitiske 

principper, hvor medarbejderne inddrages og orienteres lokalt via ledelsesstrengen, 

afdelingsnyhedsbreve, afdelingernes egne rum på intranet, på personalemøder og på 

møder mellem den enkelte medarbejder og nærmeste leder samt via fusionsMED og 

virksomhedsMED. På hospitalsniveau er der etableret et fusionsrum på IntraNord, 

hvor medarbejderne kan finde relevant information vedrørende fusionen om persona-

leprocesser, flytteplaner, værktøjer, nyheder m.v. 

Hospitalernes overordnede nyhedsbrev ’På Tværs’ følger fusionen tæt og bringer lø-

bende nyheder om fusionen. Endelig er der udarbejdet en særlig kommunikations-

guide og skabelon til en kommunikationsplan, som afdelingsledelserne kan anvende i 

egen afdeling vedr. fusion 2013. 

Hospitalernes intranet fusioneres den 1. februar 2013 til et fælles intranet. 

 

På REGI – rettet mod alle ansatte i regionen 

På REGI lavede vi en nyhed rettet mod alle regionens øvrige medarbejdere (uge 2) om 

fusionen i nord: 

http://regi-intranet.regionh.dk/topmenu/nyheder/Nyhedsarkiv+-

+seneste+aar/Intranetnyheder+grundarkiv/1+februar+fusionerer+Nordsjaellands+Hos

pital.htm 
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