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Regionale oppgaver etter strukturreformen 

De primære oppgaver for de fem regionene er ansvar for helseområdet, dvs sykehussektor, 

almenpraksis og helsetjenester. Regionene har også ansvar for psykiatriområdet. I tillegg ansvar for 

regional utvikling og vekst, infrastruktur og miljø. 

Den politiske styringen utføres av 5 regionsråd med 41 medlemmer i hvert regionsråd. De er direkte 

valgt for en 4-årsperiode.  

Budsjettene finansieres slik:  

Christina påpekte at regionene etterlyste at 

staten ville bidra med mer enn 3% til 

aktivitetsbestemt finansiering. 

Investeringer i ny sykehusstruktur 

Det er satt av investeringsmidler på 41,4 

milliarder dkr. i moderniseringen av 

sykehusstrukturen i Danmark. Staten finansierer 

60 %, mens regionene selv finansierer de resterende 40 %.  16 byggeprosjekter har mottatt tilsagn 

om finansiering.   Det er etablert et såkalt ekspertpanel som skal vurdere prosjektene og fordele 

midlene.  

Alle de fem regionene har vedtatt nye sykehus og/eller akuttplaner i de seneste årene.  

Hovedprinsippene er å få færre enheter og samling av funksjoner og akuttmottak for å få økt kvalitet 

og effektivitet.  

Samlet omstilling vil være en dynamisk prosess i løpet av de neste 10-15 år. 

Nye og moderniserte sykehus skal oppnå raskere behandlingsløp og økt pasientsikkerhet (enerom og 

dermed reduksjon av infeksjoner, materialvalg, m.v.) og effektivisering ved implementering og bruk 

av ny teknologi og behandlingsmetoder. Det skal bli færre transporter av pasienter, personale og 

varer mellom sykehusene, rasjonalisering av vaktberedskap, laboratoriefunksjoner, røntgen m.v., 

bedre utnyttelse av teknisk utstyr og sammenslåing av administrative og tekniske funksjoner. 

Kriterier for tildeling av budsjettmidler 

Kriteriene tidligere nevnte ekspertpanel benytter ved vurdering av de enkelte sykehusplaner og 

investeringsprosjekter er 

• Samling av funksjoner og spesialkompetanse på færre enheter 

• Etterlevelse av Sundhedsstyrelsens anbefalinger på akuttområdet 

 Bloktilskud  Aktivitets- 

bestemt 

finansiering 

 Total  

Staten  77 % 3 %  80 % 

Kommunerne  20 % 20 % 

I alt 77 % 23 % 100 %  
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• Den polikliniske innsatsen 

• Sammenheng med andre regioner  

• Projektets rolle i en ny sykehusstruktur, såvel regionalt som for landet som helhet 

• Mulige alternativer 

• Behovsframskrivning, kapasitetsutnyttelse, arealbehov og økonomi 

• Produktivitets- og driftsforbedringer 

 

Rammer for det enkelte prosjekt 

Det er satt rammer for det enkelte prosjekt, bla er arealnorm for enerom 33-35 kvm og styrket krav 

til kapasitetsutnyttelse, f.eks. driftstid 245 dager/7 timer. Det skal bygges fleksibelt framfor stort. 

De økonomiske rammene man skal holde seg innenfor er:  

• Nybygging av universitetssykehus på barmark 29.000 Dkr./m² (inkl. 25 % til IT/teknisk utstyr) 

• Øvrige nybygg og tilbygg 27.000 kr./m² (inkl. 20 % til IT/apparater) 

• Nybygg i psykiatrien 22.000 Dkr./m².  

 

25 % av byggeutgiftene for universitetssykehus eller barmarks/barmarkslignende projekter skal 

øremerkes til IT/teknisk utstyr. For øvrige nybygg er det  20 %. For psykiatrien reserveres 3 % av total 

byggekostnad. 

Utfordringer 

Christina fremhevet noen utfordringer i forbindelse med styringsmodellen: 

Det blir et behov for å vente med investeringer i teknologi til sent i prosessen for å få med seg den 

teknologiske utviklingen. På den annen side må man allerede tidlig i byggefasen legge til rette for å 

kunne håndtere det ønskete utstyret. Her er en balansegang. 

På spørsmål kunne hun bekrefte at det også i Danmark er problemer med å få skrevet ut pasienter 

tidlig nok på grunn av manglende mottaksplasser. 

Investeringene foregår i den enkelte region, men man arbeider med bl.a. å få på plass felles 

pasientjournal og det drives samarbeid på logistikk- og sporingsområdet. Mer om dette i neste 

referat. 

 

Mer om å bygge sykehus i Danmark www.godtsygehusbyggeri.dk 

 

Referent Hans-Kristian Biong 

Sundhets-IT i Danmark 
Ved Martin Thor Hansen 

Den nasjonale bestyrelsen for sundhets-IT  er sammensatt av alle aktørene som jobber med det 

danske helsevesenet og har i oppgave å: 

 Rådgi aktuelle departementer og fagmyndigheter i forhold til overordnet IT-strategi, 

arkitektur og standardisering 

 Kvalitetssikre forslag til nye tverrsektorielle investeringer, herunder sikre et tilstrekkelig 

beslutningsgrunnlag i form av positive business cases mv. 
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Den fellesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2011-2015 i det danske helsesvesenet er et ”Effektivt 

digitalt samarbeide med pasientene” konkretisert til: 

 Fullt digitale kliniske arbeidsplasser 

 Bedre værktøy til planlegging og logistikk 

 Samlet overblikk over pasientens helseoplysninger 

 Sikker og sammenhengende digital kommunikasjon 

 Handlingsplan for utbredelse av telemedisin 

 Fjernbehandling av kronikere i eget hjem 

Regionenes sundheds-IT (RSI) 

RSI er et forpliktende fellesregionalt samarbeid som jobber med å finansiere og gjennomføre IT-

investeringer. Det fordrer fastlagte rammer for projektstyring, fellesregional systemforvaltning og 

koordinering av regionenes investeringer i sundheds-it. 

RSI har fokus på følgende områder: 

 EPJ-konsolidering 

o Før regionerne var det 23 EPJ-systemer 

o Alle regioner har i dag 1 EPJ-system – unntatt Region Syddanmark 

o Syddanmark forventer konsolidering i løpet av 2015 

 Sundhedsplatformen – hvor formålet er: 

o Sikker og sammenhengende behandlingsforløp 

o Aktive pasienter 

o Lettere arbeidsprosesser 

o Bedre styring og kvalitet 

 Deling av data på tvers av regioner og sektorer (HIMSS) 

o Danmark fikk et score på 5,3 av 7 mot et europeisk gjennomsnitt på 2,4. 

o Det betyr at Danmark er nr. 2 i verden – kun overgått av Singapore 

o Fokus på interoperabilitet, dvs at det er sammenheng mellom de enkelte systemer 

internt på et hospital.  

o I tillegg er det fokus på tverrsektoriell deling av data. 

MedCom og sundhed.dk 

MedCom fasiliterer samarbeide mellom myndigheder, organisasjoner og private firmaer med 

tilknytning til det danske helsevesenet. Partene i organisasjonen er Danske Regioner, Ministeriet for 

Sundhed og Forebyggelse – og Kommunernes Landsforening (KL) 

MedCom er en utførende organisasjon som bidrar til utvikling og kvalitetssikring av elektronisk 

kommunikasjon og informasjon for å understøtte et godt pasientforløp – og arbeider utfra politisk 

fastsatte mål og milepæler for tverrsektoriell kommunikasjon. 

MedCom understøtter effektiv drift og trinnvis utbygging av den nasjonale IT-infrastruktur i 

helsevesenet, som er nødvendig for en sikker og sammenhengende adgang til relevante data og 

meldinger på tvers av regioner, kommuner og praktiserende leger. 



Fokusområdene i 2014-2015 er blant annet: Telemedisinsk sårvurdering og Telepsykiatri 

Portalen www.sundhet.dk gir borgere adgang til egne helsedata og helsepersonell får adgang til 

borgernes helsedata på tvers av hele helsevesenet. Sundhed.dk er samlingspunkt for internettbasert 

helseinformasjon og bindeledd for den elektroniske kommunikasjonen mellom brukere og ansatte i 

det danske helsevesenenet – og bidrar til et sammenhengende og effektivt digitalt helsevesen. 

Borgere og helsepersonell kan gå inn på brukers Sundhedsjournalen (Notater, epikriser, cave, 

medisin, laboratoriesvar mm), finne behandler, slå opp i lege- og pasienthåndboken. Min Logg viser 

all aktivitet og gir bruker beskjed når helsepersonell går inn på Sundhetsjournalen deres 

Sundhedsdata i spill og datasikkerhet 

Er en politikk om hvordan bruke sundhetsdata til å utvikle et helsevesen i verdensklasse – og 

samtidig verne om borgernes privatliv ved bruk av persondata. 

Man jobber etter følgene seks politiske målsetninger: 

 Vi bruker sundhedsdata proaktivt til å styrke behandlingskvaliteten og synliggjøre resultater 

 Vi gjør det enkelt for helsepersonell å bruke sundhedsdata til pasientbehandling 

 Vi bruker sundhedsdata til å få mere helse for pengene 

 Vi utvikler helsevesenet gjennom å bruke sundhedsdata i sundhedsforskning, innovasjon og 

offentlig-privat samarbeide 

 Vi utvikler nye digitale løsninger sammen med borgerne, som understøtter borgernes bruk av 

sundhedsdata 

 Vi håndterer borgernes sundhedsdata sikkert og transparent. 
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