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Sundhedshuset Helsingør  
 
Sundhedshuset Helsingør blev etableret pr. 15. januar 2013.  
 
I sundhedshuset er der: en akutklinik, hvor borgerne kan få behandlet mindre skader, 
røntgen, blodprøvetagning, jordemoderkonsultationer samt medicinsk ambulatorier 
med speciallæger.  
 
Den 1. april 2013 udvidede Nordsjællands Hospital det ambulante tilbud i 
sundhedshuset til også at omfatte tilbud til patienter med gigt- og rygsygdomme.  
 
I Sundhedshuset er der således nu medicinske ambulatorier inden for følgende læge-
faglige specialer:  
 
 Kardiologi (hjertesygdomme) 
 Lungemedicin  
 Endokrinologi (bl.a. stofskiftesygdomme, diabetes og overvægt).  
 Gigt- og Rygsygdomme (reumatologi) 
 
Pr. 1. maj 2013 åbnede PLOs lægevagt i sundhedshuset. 
 
 
Status for aktivitet i Sundhedshuset Helsingør  
Regionsrådet har løbende fået status for aktiviteten i sundhedshuset.  
 
Af nedenstående opgørelse af aktiviteten i sundhedshuset ses en generel fortsat aktivi-
tetsstigning i sundhedshuset siden åbningen heraf. Dette gælder for både den ambulan-
te aktivitet samt for de biokemiske prøver.  Det ses også, at stigningstakten er aftagen-
de, således at aktiviteten i sundhedshuset er ved at finde sit niveau og stabilisere sig.  
 
Den løbende status for aktiviteten i sundhedshuset udfases derfor, og indgår fremad-
rettet i de ordinære månedlige indberetninger for økonomi og takststyring. 



   Side 2 

 

Opgørelse af aktiviteter i Sundhedshuset Helsingør 2013 
Aktivitet \ måned Januar Februar  Marts  April Maj  I alt 

Blodprøvetagning  395 1.155 1.188 1.422 1.320* 5.480 

EKG 44 89 99 133 128* 493 

Akutklinikken  326 562 729 809 770** 3.194 

Radiologiske  

Undersøgelser 
162 954 1.274 1.655 1.318*** 5.363 

Jordemoderkonsultationer 128 188 207 225 164** 912 

Kardiologisk 

Ambulatorium 
- 191 163 214 126** 694 

Endokrinologisk  

ambulatorium  
1 147 174 225 137** 684 

Lungemedicinsk 

 Ambulatorium 
- 41 68 88 74** 271 

Reumatologisk  

Ambulatorium 
- - - 17 38** 55 

 
Overflyttet med ambulance - 9 15 18 10* 52 

* Maj måned er til og med 27. maj 2013 

** Maj måned er til og med 24. maj 2013 

*** Maj måned er til og med 24. maj 2013. Opgørelsesmetoden er grundet tekniske problemer en anden, hvorfor opgørelsen 

ikke er direkte sammenlignelig med tidligere fremsendte. 

 

 

Overflytninger fra sundhedshuset  
I maj måned er der som der - fremgår af ovenstående oversigt - i alt blevet overflyttet 
10 patienter fra Sundhedshuset med ambulance til NOH - Hillerød. 
 
Heraf var: 
 
• 4 hjertepatienter (alle orange triage) 
• 1 afruser, til observation for hjernerystelse (gul triage) 
• 1 ung mand med en brækket albue, der skulle akut opereres (orange triage) 
• 1 patient med allergisk reaktion og vejrtrækningsbesvær, henvist til Akutklinikken 

fra vagtlægen i Sundhedshuset (orange triage) 
• 1 med næseblødning 
• 1 dreng, der på cykel kører ind i en metalstang og kommer med obs hjernerystelse 

(orange triage) 
• 1 mand, der har fået en garageport i hovedet og findes stærkt forvirret af konen, 

der kører ham til Sundhedshuset (rød triage). Han overflyttes til Rigshospitalet, 
hvor man bl.a. ved scanning finder kranie fraktur. 


