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Læsevejledning
Dette program er en udmøntning af konstitueringsaftalen, der med udgangspunkt i aftalen tegner
Region Sjællands vision og de handlinger, der prioriteres i 2014-2017.
Programmet er en prioriterende, men ikke en
udtømmende beskrivelse af Region Sjællands mange
indsatser og fremadrettede initiativer. Initiativerne
igangsættes løbende, og vil derfor også undervejs
blive udviklet.
Der vil sideløbende blive arbejdet med regionens
øvrige arbejdsfelter. Initiativerne som er beskrevet
i dette program, er ikke en løsreven del af Region
Sjællands øvrige indsatser og strategier. Initiativerne indgår som en integreret del i regionens virke,
både i forhold til udvalgenes arbejde og i forhold til
de kommende års budgetplanlægning.
Programmet er retningsgivende og rammesættende for Regionsrådets arbejde i forhold til Konstitueringsaftalen for Regionsrådsperioden 2014-2017.
Regionsrådet vil følge udviklingen af programmet
over de kommende fire år. De nedsatte udvalg vil,
ud over at arbejde politisk med hver deres temaer,
sætte fokus på tværgående tiltag som tillid, omkostningseffektivitet, mindre bureaukrati og det internationale element, hvor det er relevant.
Regionsrådet og udvalgene vil gennem sit virke
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trække på relevant viden, der skal bidrage til at udvikle og realisere initiativerne for sammenhængende, innovative løsninger. Formålet er at tilvejebringe
synergi i indsatserne i en tæt kobling til udvalgenes
arbejde og i samspillet med interessenter og relevante samarbejdspartnere.

Programmets to dele
Del I består af Region Sjællands vision med
dertilhørende strategiske hovedmålsætninger
med udgangspunkt i Konstitueringsaftalen. I Del I
beskrives også forudsætningerne for robusthed i
økonomien baseret på hovedkonklusionerne i en
analyse, der er tilknyttet programmet.
DEL II konkretiserer disse strategiske målsætninger i en handlingsplan. Handlingsplanen er
bygget op om afsnit, der beskriver formål, konkrete
initiativer og sigtelinjer. Handlingsplanen vil være
med til at danne grundlaget for at leve op til visionen
og dens strategiske målsætninger.
Programmet er ikke adskilt fra de handleplaner
og strategier, som Region Sjælland allerede har
igangsat og vedtaget. Det bygger videre på disse
initiativer.
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A. Vision og strategiske
målsætninger
Region Sjællands vision udtrykker vores ideale mål
og regionens ledestjerne.
Visionens ambitioner udmøntes i en række strategiske målsætninger, jfr. nedenfor. I handlingsplanen, der følger i DEL II, beskrives de konkrete
indsatser nærmere indenfor hver af de strategiske
målsætninger.
Sammen med borgerne, kommunerne og erhvervslivet har vi kunnet sætte fokus på en høj brugertilfredshed i kontakten med egen læge og andre
behandlere. Vi har opbygget et stabilt sygehusvæsen
og udviklet en helhedspsykiatri, der er præget af god
tilgængelighed og kapacitet. Vi har udviklet højtspecialiserede sociale tilbud.
Vi har sat fokus på vækst i regionens virksomheder. Det er bl.a. sket gennem et kompetenceløft og
øget samspil mellem uddannelses-, forsknings-, og
vidensinstitutioner og virksomhederne. Vi har også
arbejdet for en bæredygtig trafikal sammenhæng i
regionen og et bedre miljø.
Det vil vi fortsætte med.
Visionen er

»Sammen
skaber vi udvikling,
nye muligheder og bedre
sundhed – Region Sjælland
er til for dig«
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I et stærkt forankret samarbejde med borgerne,
kommunerne, erhvervslivet og andre samarbejdspartnere, har vi sat fokus på en bedre udvikling og
sundhed hvor:
1. vi skaber gode rammer for udvikling af
regionens erhvervsmæssige styrkepositioner
i tæt samspil med regionens virksomheder,
for at skabe flere arbejdspladser
Formålet er
•	at sikre virksomheder optimale vækstvilkår
•	at vækstindsatsen tager afsæt i Region Sjællands
erhvervsmæssige styrkepositioner
•	at skabe varige regionale arbejdspladser, og det
regionen skal leve af i fremtiden
2. vi udnytter de offentlige anlægsinvesteringer og offentlige virksomheder i regionen til
at udvikle erhvervslivet og skabe varig vækst
og beskæftigelse
Formålet er
•	at sikre vækst, beskæftigelse og højere uddannelsesniveau gennem bedre samspil mellem
erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen
•	at gøre Region Sjællands virksomhed til drivkraft
i den regionale udvikling via indkøb, samarbejde
og innovation
•	at sikre innovationspotentialerne udnyttes fuldt
ud i de offentlige anlægsinvesteringer
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3. vi sætter borgerne først og tager lederskab for et aktivt og levende demokrati, hvor
borgere, patienter, pårørende og frivillige er
aktive partnere og medspillere, i udviklingen
af regionens sundhedsvæsen og i spørgsmål
om den enkeltes sundhed og sygdom
Formålet er
•	at gøre det nemmere for patienten at blive inddraget i egen behandling som aktiv partner
•	at styrke kvaliteten i patientforløbene
•	at få mest sundhed for de tilgængelige
ressourcer
4. vi videreudvikler et sammenhængende
sundhedsvæsen, der er til for dig. Borgerne
skal opleve integrerede forløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksis. Det sker ved,
at vi fastholder og styrker almen praksis
Formålet er
•	at styrke, fokusere og forenkle samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren
•	at den psykiatriske patient oplever et mere sammenhængende forløb med en samtidig indsats
•	at give borgerne et godt og nært sundhedstilbud
•	at praksisområdet, herunder almen praksis, skal
styrkes gennem et særligt fokus på samarbejde,
udvikling, kvalitet og tilgængelighed
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5. vi videreudvikler et højt specialiseret sygehusvæsen, hvor kvaliteten og patientsikkerheden er i top, og hvor den enkelte patient
kommer rettidigt og hurtigt til udredning og
behandling
Formål er
•	at øge kvaliteten i behandlingen på sygehusene
•	at forbedre patientsikkerheden, blandt andet
gennem spredning af projektet »Patientsikkert
Sygehus« til alle regionens sygehuse
•	at nedbringe ventetiden til udredning og behandling for både somatiske og psykiatriske
patienter
•	at fortsætte hjemtagningen af specialiseret behandling
6. medarbejderne er det vigtigste aktiv
i Region Sjællands virke
Formålet er
•	at tillid skal understøttes ved at styrke en tillidsskabende ledelseskultur i Region Sjælland
•	at tillid skal være en bærende værdi i samarbejdet mellem kolleger om kerneopgaverne i Region
Sjælland
•	at tillid skal realiseres ved kun at registrere og
kontrollere, hvor det giver mening og skaber
værdi, eller hvor loven påkræver det. I sidstenævnte tilfælde overvejes konkret, om dette
tages til efterretning eller skal udfordres
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B. A
 nalyse af robusthed i økonomien
– hovedkonklusioner
Realiseringen af Regionsrådets visioner og målsætninger for de kommende år afhænger bl.a. af robustheden i økonomien.
Der er derfor udarbejdet en analyse af regionens
økonomiske robusthed i de kommende år. Analysens
hovedelementer og konklusioner gennemgås her.
Når robustheden skal vurderes, er der to forhold,
som har betydning:
• Udgiftspresset i regionen
•	De økonomiske rammevilkår, som fastlægges i
budgetlov og økonomiaftaler
Analysens vurderinger af udgiftspresset bygger på
allerede trufne politiske beslutninger, samt vurderinger af realvækst på udvalgte områder. Der er således ikke indarbejdet eventuelle nye tiltag, hverken i
forhold til drift eller investeringer.
Analysen er følsom i forhold til forudsætningerne
om de økonomiske rammevilkår. Resultatet af den
kommende tids økonomiforhandlinger har således
stor betydning for analysens konklusioner.
Sundhedsområdet og Regional Udvikling har
hver deres rammevilkår og udgiftspres. Resultatet
af robusthedsanalysen på de to områder er derfor
forskellig.
Socialområdet indgår ikke i analysen, da området
er fuldt finansieret af kommunerne. De økonomiske
udfordringer, der knytter sig til socialområdet, vedrører alt overvejende spørgsmål i relation til kommunernes efterspørgsel efter pladser på de regionale
tilbud.

Hovedkonklusioner Regional Udvikling
Budgetrammen til Regional Udvikling er, for regionerne under ét i henhold til Økonomiaftalen for
2014, reduceret med 20 mio. kr. Region Sjællands
andel heraf udgør 4 mio. kr. Reduceringen på
20 mio. kr. skyldes et forhold af teknisk karakter,
idet der ved fastsættelsen af udgiftsloftet ikke er
taget højde for særlige finansieringsforhold mellem
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Region Hovedstaden og Bornholms regionskommune.
Det forudsættes i analysen, at fejlen omkring
bloktilskudsberegningen genoprettes varigt fra 2015
og frem, så der igen er balance mellem udgifter og
finansiering.
Udgiftspresset på kollektiv trafik stiger i de kommende år.
Der er to årsager hertil:
Trafikstyrelsen har besluttet at omlægge den kompensationsordning, der er tilknyttet ungdomskortet
(rabatordning for 16-19-årige i og udenfor uddannelse). Baggrund herfor er et ønske om at harmonisere
takststrukturen. Omlægningen betyder, at Region
Sjælland vil miste ca. 7 mio. kr. årligt fra 2015.
Regionerne modtager et direkte investeringstilskud
til lokalbanerne. Region Sjælland modtager 33 mio.
kr. i investeringstilskud i 2014. Dette tilskud omlægges fra 2016 til bloktilskud.
Da regionens andel af bloktilskuddet er lavere end
vores andel af baneinvesteringer, forventes, at Region
Sjælland vil modtage ca. 21 mio. kr. i bloktilskud.
Omlægningen vil således betyde et tab på ca.
12 mio. kr.
En tredje faktor, som spiller ind, er afdrag på lån
vedr. baneinvesteringer, som varierer fra år til år.
Når man sammenstiller udgiftspresset med det forventede bloktilskud bliver konklusionen, at budgettet
er i ubalance allerede i 2015. Behovet for tilpasning
er på ca. 5,5 mio. kr. Ubalancen stiger til godt 10 mio.
kr. i 2016 og frem. Differencen mellem den mistede
indtægt og behovet for tilpasning skyldes afdragsprofilen på lån til investeringer på lokalbanerne er tilrettelagt, så afdragene bliver mindre fra 2016.
Det er således nødvendigt at gennemføre en
betydelig tilpasning alene for at opnå balance i de
kommende år.
Tilpasningsbehovet øges, hvis der skal skabes rum
til realiseringen af nye tiltag.
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Hovedkonklusioner
Sundhedsområdet
Konklusionerne bygger på følgende forudsætninger omkring de økonomiske rammevilkår:
•	Driftsloftet stiger med minimum 0,5 % årligt
•	De to sygehusplanbyggerier i Nykøbing F. og
Slagelse kassefinansieres ud over anlægsloftet
•	Anlægsloftet for 2015 og frem fastlægges
svarende til pejlemærket i økonomiaftalen for
2014 (300 mio. kr. for Region Sjælland)
•	Der gives fuld bloktilskudsdækning for driftsanlægs- og renteudgifter
Med ovenstående forudsætninger er hovedkonklusionerne følgende:
Sygehusplanen
Det er en forudsætning for sygehusplanen, at de
tilknyttede byggeprojekter kan gennemføres som
planlagt. Region Sjælland har med både den tidligere og nuværende regering en fælles forståelse,
om de særlige, uomgængelige behov for byggeri i
Nykøbing F. og Slagelse. Gennemførelsen af byggeprojekterne på de to sygehuse er afgørende for
implementeringen af sygehusplanen.
Regionens kassebeholdning er tilstrækkelig robust til, at det er muligt at likviditetsfinansiere de
to sygehusplanbyggerier i Nykøbing F. og Slagelse.
Det samlede kassetræk fra 2015 til 2017 vil være
på ca. 1,2 mia. kr. Der er et budgetteret kassetræk i
2014 på 0,3 mia. kr.
Anlægsudgifter i øvrigt
Den vedtagne investeringsoversigt er alene udtryk
for de investeringer, hvor Regionsrådet allerede
har truffet konkret beslutning om et projekts gennemførelse.
Nødvendige fremtidige anlægsbehov, f.eks. til
modernisering af regionens eksisterende bygningsmasse, indgår således ikke.
Med et anlægsloft på 300 mio. kr. vil det være
umuligt at igangsætte og gennemføre nye tiltag i
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2015 og 2016. Anlægsloftet er allerede nået med de
igangværende investeringer.
Hvis regeringen, på trods af den fælles forståelse
med både den tidligere regering og den nuværende regering om uomgængeligheden af byggerierne i Slagelse
og Nykøbing F., beslutter at sygehusbyggerierne skal
afholdes inden for det samlede anlægsloft, vil det ikke
være muligt at gennemføre de igangværende investeringer i henhold til planen.
Driftsudgifter
Med en stigning i driftsloftet på 0,5 % vil det være
muligt at overholde basisbudgettet i de næste 2 år. De
forventede driftsudgifter vil dog overstige loftet i 2017.
I handlingsprogrammet indgår en række politiske
målsætninger under overskrifterne
• Patienten som partner
• Et sammenhængende og nært sundhedsvæsen
• Et specialiseret sygehusvæsen inden for regionen
Hvis realisering af målsætningerne forudsætter øgede ressourcer, vil disse skulle indgå i budgetlægningen
for 2015, ligesom tiltag som led i arbejdet med fortsat
effektivisering af driften kan imødegå udgiftspresset
på lidt længere sigt.

Analysens følsomhed
- økonomiaftalen for 2015
Som nævnt er ovenstående konklusioner omkring
robustheden følsom overfor indholdet i de kommende
års økonomiaftaler.
Det er af afgørende betydning, at der er fuld finansiel dækning for udgiftsniveauet i økonomiaftalen.
Det er ligeledes af afgørende betydning, at de to
sygehusbyggerier i Nykøbing og Slagelse kassefinansieres ud over anlægsloftet.
Vækst i driftsloftet på minimum 0,5 % årligt er en
nødvendig forudsætning for realisering af handlingsprogrammet.
Resultatet af økonomiforhandlingerne for 2015 er
kendt medio juni, og den realisering af de konkrete
indsatser i handlingsprogrammet kan således indgå i
budgetlægningen for 2015.
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1. Vi skaber gode rammer for udvikling af regionens
erhvervsmæssige styrkepositioner i tæt samspil med regionens
virksomheder som grundlag for at skabe flere arbejdspladser

Fokuseret sjællandsk
erhvervsudvikling
Det er Region Sjællands ambition, at vi gennem en
fokuseret sjællandsk erhvervsudvikling understøtter øget økonomisk aktivitet. Formålet er at sikre
optimale vækstvilkår for virksomheder med afsæt i
erhvervsmæssige styrker samt skabe varige regionale arbejdspladser, som regionen skal leve af i fremtiden. Det skal være med til at gøre Region Sjælland
til en tilgængelig og attraktiv region i vækst.
Indsatserne gennemføres i tæt samspil med regionale partnere, herunder erhvervsfremmeaktører,
uddannelsesinstitutioner, kommuner mv. inden for
rammerne af de treårige vækstaftaler, der er indgået
mellem Vækstforum og fem konsortier af regionale
aktører. Den vækstpolitiske indsats gennemføres
desuden inden for rammerne af STRING samarbejdet, der er en fælles politisk og strategisk platform
for udvikling af Femern Bælt vækstkorridoren, som
søges fokuseret endnu mere på vækst. De nye Interreg-programmer rummer mulighed, for at private
virksomheder kan deltage i projekter, og regionen vil
arbejde for, at det kommer til at ske.
Den regionale Vækst- og udviklingsstrategi,
som udarbejdes i 2014, og vil udgøre det samlede
strategiske fundament for arbejdet med vækst
og udvikling i Region Sjælland. Vækst- og udviklingsstrategien vil bl.a. adressere natur og miljø,
kompetenceudvikling, trafik og sætte rammen for
erhvervsudviklingen ved at styrke det regionale
erhvervsklima, bl.a. gennem offentligt-privat samarbejde. Derudover vil strategien forholde sig til de
rammer, der er for at bo og leve i både byer og landdistrikter i regionen. Strategien vil blive udarbejdet
og implementeret i tæt samarbejde med bl.a. de 17
kommuner.

a. Vækst
Indsatser
Vækstinitiativer
Region Sjælland vil i stigende grad benytte vækstaftaler og lignende som metode til at understøtte
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samarbejde på tværs, både med regionale og nationale partnere for udførelse af vækst- og beskæftigelsestiltag.
Fokuseret Vækst-dagsorden
Væksten i metropolen Copenhagen skal styrkes.
Derfor er Region Hovedstaden, Region Sjælland,
KKR Hovedstaden, KKR Sjælland og Københavns
Kommune (forventes udvidet til også at omfatte
Region Skåne og kommunerne i Region Skåne) gået
sammen om et målrettet samarbejde. Samarbejdet
fokuseres på en række indsatsområder, som infrastruktur, fælles branding og besøgstjeneste og en
række vigtige erhvervsfremme indsatser i forhold til
turisme og fødevarer. En væsentlig udfordring er, at
vidensniveauet og dermed værditilvæksten i produkterne fra virksomhederne uden for København er for
lavt. Det skal arbejdet medvirke til at forbedre.
Team Vækst Sjælland
Der vil med start i 2015 blive etableret 2-3 nye centre for danske og globale elite iværksættere/supergazelle virksomheder. Hvert center vil huse 5-10
potentielle globale super-gazelle virksomheder, der
har ekstraordinært vækstpotentiale. Virksomhederne vil blive rekrutteret nationalt og globalt. Centrene
opbygges omkring regionale spidskompetencer i fx
Kalundborg (Symbiose) og Roskilde (Cleantech).
Modellen baserer sig på succesrige erfaringer fra
Israel, USA, Chile og Danmark.
Ressource-effektivitet
Inden for rammerne af Regionrådets »grønne
satsning« vil der blive sat yderligere fart på indsatser, der kan hjælpe virksomheder i regionen med at
nedbringe omkostninger til vigtige ressourcer i deres
produktion (bl.a. energi) og skabe nye vækstmuligheder.
Region Sjælland vil styrke sin indsats i at understøtte udbygning af den regionale (og nationale)
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1. Vi skaber gode rammer for udvikling af regionens
erhvervsmæssige styrkepositioner i tæt samspil med regionens
virksomheder som grundlag for at skabe flere arbejdspladser

symbioseindsats; etablering og udbygning af partnerskaber mellem virksomheder, energiselskab(er)
og kommuner om energieffektivitetsindsatser og
nye indsatser rettet mod at udnytte de betydelige
biomasse- og affaldsressourcer i regionen.

Sigtemål
• V
 æksten i regionens erhvervsliv styrkes, så der er
mindst 210.000 beskæftigede i den private sektor i
2020
		 –	Baseline (2012): 196.000 beskæftigede i den
private sektor
• Der er rekrutteret 20 iværksættervirksomheder,
inden for rammerne af Team Vækst Danmark, der
samlet frem til 2017 vil skabe 180 nye jobs og markant værditilvækst i regionen
		 –	Baseline (2013): 0 givet at dette er et nyt initiativ
• I 2020 har Fokuseret Vækstdagsorden skabt et
internationalt knudepunkt for investeringer og viden herunder er værditilvæksten i Region Sjælland
steget, idet der er etableret 15 konkrete indsatser,
der understøtter de øvrige sigtemål
• Symbiose- og energieffektiviseringsindsatser der
skal øge virksomhedernes ressourceanvendelse og
omkostningseffektivitet, omfatter mere end 200
virksomheder
–	Baseline (2013): 60 virksomheder

b. Kompetenceudvikling
Indsatser
Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse
Med udgangspunkt i regeringens kontanthjælpsreform og erhvervsuddannelsesreform igangsættes i
regi af Kompetenceparat 2020 en målrettet ungeindsats i samarbejde med Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, Region Hovedstaden og gerne
kommunerne i de to regioner.
Målet med en fælles regional ungeplan er, at der
skal ske et uddannelsesløft, og at flere unge skal
have en erhvervskompetencegivende uddannelse
som en forudsætning for, at de på sigt kan klare sig
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selv. I den anledning skal der arbejdes for, at det rette
grundlag for praktikpladser bliver skabt. Det gælder
særligt for erhvervsuddannelserne.
Tilgængelighed til uddannelse
Nordvestsjælland udvikles til spydspids i forhold til
e-læring og andre aktiviteter, som kan understøtte
unge, der ikke er mobile i forhold til at rejse efter en
videregående uddannelse, eller er motiverede for en
e-læringsuddannelse.
Gennem en regional facilitering styrkes samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne i Region
Sjælland. Formålet med indsatsen er, at overgangene
mellem uddannelser lettes, og at der etableres forpligtende samarbejder som muliggør forlagt undervisning på andre institutioner rundt om i regionen.
Regionen vil gå i tæt dialog med regionale uddannelsesinstitutioner for at sikre optimale praktikmuligheder. Region Sjælland er selv et stort praktik- og
uddannelsessted, hvor der årligt er mange elever og
studerende i praktik. Regionsrådet vil fortsat prioritere at være et attraktivt praktik- og uddannelsessted,
hvilket også kan føre til, at de uddannede efter afsluttede uddannelser bliver boende i Region Sjælland.
Videregående uddannelser
Der sættes fokus på at tiltrække teknisk videre gående uddannelse til regionen, bl.a. i form af ingeniøruddannelse.

Sigtemål
• 1
 0 % flere borgere fra Nordvestsjælland tager en
uddannelse evt. via e-læring i 2016 ift. 2013
• Antallet af unge, som gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse, øges med 15 % inden 2020.
		 –	Baseline (2010): 5500 på grunduddannelse og
5000 på hovedforløb
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2. Vi udnytter de offentlige anlægsinvesteringer og offentlige
virksomheder i regionen til at udvikle erhvervslivet og skabe varig
vækst og beskæftigelse

Offentlige anlægsinvesteringer
og innovation
Der skal være sammenhæng mellem de arbejdsmarkeds-, erhvervsmæssige og uddannelsesmæssige
områder for at udnytte potentialerne i de offentlige
anlægsinvesteringer.
Vi vil udnytte Region Sjællands virksomhed
som drivkraft i den regionale udvikling og som afsæt
for innovation. Væksten skal skabes på et bæredygtigt og socialt ansvarligt grundlag. De offentlige
institutioner skal sættes i spil, hvor det er muligt og
hvor det giver mening. Formålet er at sikre højere
vækst gennem bedre samspil. Det betyder, at Region
Sjælland skal være drivkraft i den regionale udvikling, og at innovationspotentialerne udnyttes fuldt
ud i de offentlige anlæginvesteringer og i driften af
de offentlige virksomheder. Der lægges bl.a. vægt
på, at de store anlægsinvesteringer i sygehuse og
infrastruktur udnyttes til at skabe varig vækst og
beskæftigelse. Herunder understøtte det private
erhvervsliv og give gode muligheder til de brancher,
hvor regionen allerede er stærk: fødevarer, turisme,
cleantech og sundhedsinnovation.
I de kommende år er opmærksomheden rettet
mod de mange store anlægsprojekter i regionen:
broer, veje, jernbane, fængsel og de store byggeprojekter, regionen selv står for: Universitetssygehus
i Køge og byggeprojekter på Slagelse og Nykøbing
F sygehuse. Disse projekter giver ikke kun arbejdspladser i byggeperioden, men skal være afsæt for
innovation og dermed for langsigtet vækst og varig
beskæftigelse, der hviler på et socialt ansvarligt
grundlag. Det er et mål, at væksten skabes på en
bæredygtig og social ansvarlig måde, hvor der bl.a.
stilles krav gennem sociale klausuler herunder uddannelsesaftaler i udbudsmaterialer og kontrakter.
Det vil medvirke til at styrke uddannelsesniveauet.
Virksomhederne i regionen skal have gode rammer, der sikre, at de erhvervsmæssige styrkepositioner og virksomhedernes vækstpotentialer kan
udnyttes optimalt. Det skal ske gennem styrket
innovatyion og produktivitet, der bl.a. vil tage afsæt i
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nye Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP), OffentligPrivat-Innovation (OPI) og Offentlig-Private-Samarbejder (OPS), hvor det giver mening.

a. Offentlige anlægsinvesteringer
Indsatser
Quick Start
Der etableres et forpligtende samarbejde mellem
Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, KKR
Sjælland og Region Sjælland for at skabe mest mulig
vækst og beskæftigelse af de store anlægsinvesteringer
frem mod 2021.
Quickstart er en paraplyindsats med tre fokusområder:
1) erhvervsudvikling/vækstindsatsen (virksomhederne i Region Sjælland får de bedste vækstmuligheder ud af de kommende års store anlægsinvesteringer),
2) arbejdsmarkedsindsatsen(en stærkere profilering
af de fremtidsmuligheder der er som følge af byggerierne for de ledige) og
3) kompetenceudviklingsindsatsen (udvikling af
specielle og generelle uddannelsesforløb, der både
indeholder grunduddannelser, efter- og videreuddannelser samt praktikforløb).
Femern Bælt forbindelsen
– Danmarks største innovationsprojekt
Ved bygningen af Femern forbindelsen bringes globalt
førende virksomheder og banebrydende viden til
regionen. Der er herved et innovationspotentiale, der
går langt ud over det konkrete anlægsprojekt. Der vil
blive gennemført flere initiativer, der samlet set skal
sikre, at Femern byggerier bliver en løftestang for den
bredere innovation i dansk erhvervsliv.
Der vil bl.a. inden for rammerne af det dansk-tyske
Interreg program blive igangsat et projekt.Projektet
skal gennem etablering af et antal innovationsplatforme, der understøtter innovation i nye teknologier
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2. Vi udnytter de offentlige anlægsinvesteringer og offentlige
virksomheder i regionen til at udvikle erhvervslivet og skabe varig
vækst og beskæftigelse

og materialer, medvirke til at sikre, at innovationspotentialerne i Femern Bælt byggeriet udnyttes til at
skabe varig beskæftigelse, generelt videnløft og spinoff virksomheder. Projektet er forberedt gennem
afholdelse af et Femern Symposium for en række
nationale og regionale nøgleaktører.
Gennem dette og andre kommende initiativer
som opfølgning på symposiet, vil Region Sjælland
tage regionalt lederskab på, at Femern byggeriet
bliver løftestang for den bredere innovation i dansk
erhvervsliv.

Sigtemål
• 1
 /4 af alle underentrepriser på de kommende års
anlægsprojekter i Region Sjælland udføres af virksomheder lokaliseret i Region Sjælland
		 –	Baseline (2013): 0 givet at dette er et nyt initiativ
• 1/3 af de virksomheder (indenlandske eller udenlandske), som i anlægsfasen etablerer en afdeling
i Region Sjælland, benytter regionens opkvalificeringsmuligheder for mere kvalificeret arbejdskraft
og dermed bidrage til et bedre kompetenceniveau i
regionen
		 –	Baseline (2013): 0 givet at dette er et nyt initiativ
• Antallet af ufaglærte ledige i Region Sjælland
mindskes i perioden 2016-2021.
		 –	Baseline (2013): 7850 ufaglærte ledige
• Etablering af organisation med 4-7 innovationsplatforme, som kan tiltrække virksomheder, videnog forsknings- og uddannelsesinstitutioner
		 –	Baseline (2013): 0 givet at dette er et nyt initiativ
• Tiltrækning og aktivering af nationale innovationsressourcer til Danmarks største innovationsprojekt,
herunder etablering af iværksættermiljøer
• Baseline (2013): 0 givet at dette er et nyt initiativ
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b. O
 ffentlige virksomheder som driver
for vækst og innovation
Indsatser
Indkøb og innovation
Region Sjælland vil være bedst som aktive medskabere og medproducenter af den service, der er brug
for.
Gennem anvendelse af offentlig-privat samarbejde
(OPS) og offentlig-privat innovation (OPI) arbejdes
der for at udvikle innovative løsninger, som kan øge
sygehusenes produktivitet og forbedre patienternes
sikkerhed og livskvalitet og mulighed for at tage ansvar for eget helbred. Det skal bl.a. ske sammen med
regionens virksomheder.
Regionen vil gennem konkrete indsatser styrke
samarbejdet mellem sygehusene og forsknings- og
uddannelsesinstitutioner, herunder fremme mulighederne for, at nye ideer og viden, fra de studerende
kan inspirere til sundhedsinnovation. Som et element i fastholdelsen efter endt uddannelse arbejdes
systematisk med muligheder for at gennemføre
ph.d. forløb, deltagelse i udviklingsprojekter, herunder at styrke innovationskulturen på sygehusene.
Der arbejdes for at anvende indkøb som afsæt for
innovation, i forhold til varer og til tjenesteydelser
bl.a. i form af funktionsudbud og andre udbudsformer, hvor der er grundlag og behov for det. Der
arbejdes ud fra et princip om værdiskabende indkøb.
Det indebærer, at det ud over den økonomiske målsætning om at minimere de totale enhedsomkostninger ved indkøb af varer og tjenesteydelser også
vil være en målsætning om at tilføre Region Sjælland
yderligere værdi i driften, fremme miljø- og energirigtige indkøb, hensyn til social ansvarlighed og etik,
samt hensynet til et godt og sundt arbejdsmiljø.

program

Vision Handlingsplan

2. Vi udnytter de offentlige anlægsinvesteringer og offentlige
virksomheder i regionen til at udvikle erhvervslivet og skabe varig
vækst og beskæftigelse

Flere forpligtende samarbejder med private
Erfaringerne fra bl.a. regionens strategiske samarbejde med en privat partner på sundhedsområdet
skal bruges som afsæt til at udvikle yderligere samarbejder med private parter, hvor det giver mening
og merværdi for regionen. Med tæt tilknytning til
indkøbsopgaven forestår i de kommende år gennemførelse af et OPS for et centralt lager af varer
til regionen. Det skal medføre et kvalitetsløft i den
samlede logistik og bidrage til en øget sporbarhed
af varer, der er vigtig for at have et højt niveau for
patientsikkerhed.

Sigtemål
• R
 egion Sjælland indgår i flere forpligtende samarbejder med private parter omkring udviklings- og
driftsopgaver
• Der igangsættes 2-3 nye OPI projekter årligt, der
årligt evalueres
• Der gennemføres 2 pilotforsøg med funktionsudbud, efter forhandling i 2014-2015, som kan danne
grundlag for en mere systematisk indsats på området.
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3. Vi sætter borgerne først og tager lederskab for et aktivt og
levende demokrati, hvor borgere, patienter, pårørende og frivillige
er aktive partnere og medspillere, i udviklingen af regionens
sundhedsvæsen og i spørgsmål om den enkeltes sundhed og sygdom

Patienten som partner
Med strategien »Patienten som partner« lægger Regionsrådet en klar og ambitiøs retning for den videre
udvikling af regionens samlede sundhedsvæsen.
Gennem et målrettet samarbejde mellem patienter
og pårørende, sættes der fokus på at øge kvalitet
og patientsikkerheden. Målet er at øge brugernes
indflydelse og tilfredshed, og bidrage til kvalitet og
effektivitet i sundhedsvæsenet. Det skal være nemmere for patienten at blive inddraget i egen behandling som aktiv partner.
Indsatserne i handlingsplanen for patienten som
partner falder i to kategorier »a. Individuel patientinddragelse« og »b. Brugerinddragelse i udviklingen
af sundhedsvæsenet«, samt initiativet for »c. Styrket
samarbejde med frivillige«.

a. Individuel patientinddragelse
Den direkte patientinddragelse handler om patientens mulighed for indflydelse på eget forløb. Brugerinddragelse i eget forløb foregår dagligt i kontakten
mellem bruger og den sundhedsfaglige. Patientuddannelse, egenbehandling og telemedicin er eksempler på, hvordan patientens involvering i eget forløb
kan øges. Indsatsen har flere målgrupper: Borgere,
patienter og pårørende, samt ledelse og medarbejdere. Det betyder, at flere områder og metoder kommer i spil i udviklingsarbejdet.
»Patienten som partner« skal drive en kulturændring i regionen. Medarbejdere skal i højere grad
se patienter som aktive medansvarlige borgere. Det
indebærer, at vi skal bevæge os fra det speciale-specifikke kikkertsyn til det hele menneske, fra faglig
afmålthed til service, fra sygdom til sundhed og fra
en tro på, at »alt kan behandles« til, at patienter i
mange tilfælde skal lære at leve med sygdom. Det er
en forandring, der allerede er i gang, men som skal
udvikles yderligere.
»Patienten som partner« er en udviklingsindsats,
der både rummer kompetenceudvikling og oplys-
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ningskampagner. Patienternes tilfredshed med
patientinddragelsen vil løbende blive målt.

Indsatser
•	Der udarbejdes en handleplan for udvikling og
implementering af »Patienten som Partner«,
hvor fremdrift og konkrete mål drøftes i forbindelse med budgetaftalen 2015
•	Der igangsættes en kulturkampagne med fokus
på formidling af »Patienten som partner«-tankegangen. Kampagnen målrettes såvel borgere
som medarbejdere
•	Der udvikles ét samlet koncept for klar og tydelig
patientkommunikation i Region Sjælland
•	Der gennemføres patienttilfredshedsundersøgelser både lokalt og på afdelingsniveau, på sygehusene og for regionen som helhed. Herudover
gennemføres fokusgruppeinterviews inden for
udvalgte indsatsområder
•	Der iværksættes virtuelle patientnetværk, hvor
patienter virtuelt kan samles
•	Telemedicinske løsninger udbredes
yderligere, og samtidig vil regionen leve op
til nationale målsætninger på det telemedicinske
område
•	Der nedsættes en tværsektoriel arbejdsgruppe,
der skal fremme fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland
•	Der arbejdes for, at hjemmesiden »Helbredsprofilen«, som gør det muligt for borgere med
KOL at monitorere data til eget brug, skal
videreudvikles til brug for borgere med
hjertesvigt, bl.a. via patientuddannelse i
Region Sjælland, der skal understøtte, at borgere
med kronisk sygdom, der har behov for det,
får tilbudt en patientuddannelse af høj faglig
kvalitet
•	Den elektroniske patientjournal »Sundhedsplatformen« udvikles til at være borgernes indgang
til behandling
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3. Vi sætter borgerne først og tager lederskab for et aktivt og
levende demokrati, hvor borgere, patienter, pårørende og frivillige
er aktive partnere og medspillere, i udviklingen af regionens
sundhedsvæsen og i spørgsmål om den enkeltes sundhed og sygdom

Sigtemål
• D
 er fastsættes konkrete sigtemål bl.a. relateret
til den årlige Landsdækkende Undersøgelse af
Patienttilfredshed (LUP), som drøftes i forbindelse
med Driftsaftalen 2015 i relation til handlingsplanen for »Patienten som partner«
• Region Sjælland vil hurtigst muligt og senest i løbet
af 2015 få gennemført de nye kræftopfølgningsprogrammer
• Et sundhedsvæsen med lettere og mere fleksibel
tilgængelighed, som understøtter at undersøgelse
og behandling tilrettelægges sammen med patient
og pårørende
• Patienterne oplever at få hjælp til at kunne mestre
livet med sygdom via initiativerne for egen behandling
• Patienter med livstruende sygdomme oplever at
have en kontaktperson/gennemgående figur i deres
behandlingsforløb
• Fortsat høj patienttilfredshed med regionens sundhedsvæsen, der måles via LUP
• Udbredelse af telemedicinske løsninger for patienter i Region Sjælland, idet regionen i 2014
systematisk vil indhente erfaringer og læring fra
igangværende storskalaforsøg i andre regioner
såvel nationalt som internationalt
• Borgere med KOL og borgere med hjertesvigt kan
monitorere data til eget brug ved hjælp af hjemmesiden »Helbredsprofilen«
• Det er målet, at »Helbredsprofilen« og dens monitoreringsværktøjer skal indgå i undervisningen på
patientuddannelser
• Borgernes indgang til behandling og dialog med vores sundhedspersonale bliver forenklet og dermed
forbedret ved hjælp af den elektroniske patientjournal »Sundhedsplatformen«
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b. B
 rugerinddragelse i udviklingen af
sundhedsvæsenet
Der skal tænkes i nye metoder og nye fora for at sikre, at sundhedsvæsenet udvikles i en retning, hvor
patienternes erfaringer, ideer og ønsker bidrager til
nye løsninger af høj faglig kvalitet.

Indsatser
•	Der udvikles et koncept for brugerinddragelse,
der omfatter modeller for brugerråd, brugerworkshops, brugerpaneler mv., som kan benyttes
i planlægning af initiativer og projekter
•	Der arbejdes for, at brugervenligheden på regionens hjemmeside øges løbende gennem brugerinddragelse
•	Der nedsættes et patientinddragelsesudvalg med
brugerrepræsentanter

Sigtemål
• D
 er afholdes årlige, brugerworkshops og , brugerpaneler, som evalueres med henblik på at øge
brugerinddragelsent og forbedre initiativer herfor

c. Frivillige
Region Sjællands politik for frivillige giver sygehusene og regionens institutioner mulighed for at
samarbejde med frivillige om opgaver, der supplerer
de sundhedsfagliges arbejde. Formålet er at sikre
borgere, patienter og pårørende den bedst mulige
hjælp og støtte.

Indsatser
•	Der påbegyndes en ordning, hvor der ansættes
en frivillighedskoordinator på alle regionens
sygehuse, og der etableres et netværk af koordinatorer
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3. Vi sætter borgerne først og tager lederskab for et aktivt og
levende demokrati, hvor borgere, patienter, pårørende og frivillige
er aktive partnere og medspillere, i udviklingen af regionens
sundhedsvæsen og i spørgsmål om den enkeltes sundhed og sygdom

Sigtemål
• A
 lle sygehuse skal have frivilligkoordinatorer inden
udgangen af 2014
• Regionen skal kendes på sit samarbejde med frivillige ved, at antallet af frivillige øges, og ved at
frivillige indgår i nye sammenhænge på sygehusene
• Antallet af frivillige øges, og der udarbejdes lokale
mål og indsatser på frivilligområdet, som indskrives
i driftsaftalerne
- Baseline: 0 givet det er en ny indsats.
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4. Vi videreudvikler et sammenhængende sundhedsvæsen, der
er til for dig. Borgerne skal opleve integrerede
forløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksis. Det sker
ved, at vi fastholder og styrker almen praksis

Et sammenhængende
sundhedsvæsen
Samarbejdet mellem region, kommuner og almen
praksis omfatter i dag en lang række områder, der er
af central betydning for borgere i regionen. Regionsrådet vil styrke og forenkle samarbejdet, øge sammenhængen i alle forløb og sikre samtidighed i de
psykiatriske patienters forløb og give borgerne øget
kvalitet i sundhedstilbuddene med fokus på kvalitet
og styrke samarbejdet på almen praksisområdet.
Det er et mål, at der er en indgang for den akutte
patient i sundhedsvæsenet i Region Sjælland
Indsatsen i handlingsplanen for et sammenhængende sundhedsvæsen sker i fire kategorier
»a. Sundhedsaftalen«, »b. Den tværsektorielle
pulje«, »c. Psykiatrien« og »d. Vision for praksisområdet«.

a. Sundhedsaftalen
Sundhedsaftalen udgør rammen for det tværsektorielle samarbejde. Denne ramme kan styrkes, når der
udarbejdes en sundhedsaftale for 2015-2018. Den
nye Sundhedsaftale skal være godkendt af Regionsrådet og kommunalbestyrelserne inden udgangen af
2014.

Indsatser
•	Der udarbejdes en ambitiøs og fokuseret
sundhedsaftale for 2015-2018 i samarbejde
med kommuner og almen praksis, idet der
fastlægges konkrete regionale mål i 2014 for
samarbejdet
•	Der udarbejdes en plan for implementering med
mål for konkrete indsatsområder
•	Der gennemføres en midtvejsevaluering, der skal
svare på, om aftalen bliver brugt efter hensigten,
og om hvorvidt den kan dokumentere bedre
sammenhængende patientforløb
•	I den kommende sundhedsaftale arbejdes der på
at iværksætte forsøg med økonomiske incitamenter sammen med kommuner og de praktiserende læger
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Sigtemål
• S
 undhedsaftalen skal kunne dokumentere en bedre
sammenhæng i patientforløb for patienter med
såvel somatisk som psykisk sygdom

b. Den tværsektorielle pulje
Regionsrådet afsætter i forbindelse med budgettet
midler til at styrke det tværsektorielle samarbejde på
sundhedsområdet.
For at styrke og udvikle den tværsektorielle indsats er der igangsat en lang række udviklingsprojekter. Projekterne vedrører det somatiske såvel som
det psykiatriske område, nogle projekter er flerårige.
I forbindelse med udarbejdelse af den politiske
del af Sundhedsaftalen og dens implementering,
bliver der lagt en række tværsektorielle
udviklingsspor, der skal pege frem mod prioritering
af en række indsatser, der sikrer efterlevelse af
de politiske målsætninger i aftalen, samt
styrker samarbejdet med kommunerne og almen
praksis.

Indsatser
•	Der vil være en styrket og fortsat fokus på
forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser
af ældre medicinske patienter, herunder implementering af opfølgende hjemmebesøg i hele
regionen og forsøg med følge hjem-ordning på
Nykøbing Falster Sygehus og tele hjem-ordning
på Roskilde Køge Sygehus
•	Der sikres en styrkelse af de målrettede indsatser, som skal sikre sammenhængende forløb
for patienter med flere kroniske sygdomme
(multisygdom) herunder patienter, der både har
psykisk og somatisk sygdom
•	Der sikres en styrkelse af sammenhæng og samtidighed i patientforløbene, herunder skal der
arbejdes med erfaringerne fra forsøg med fælles
ledelse af forløbsprogrammer
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4. Vi videreudvikler et sammenhængende sundhedsvæsen, der
er til for dig. Borgerne skal opleve integrerede
forløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksis. Det sker
ved, at vi fastholder og styrker almen praksis

•	Der udvikles og implementeres evidensbaserede
indsatser i forbindelse med »Broen til bedre
sundhed«, som er et tværsektorielt program og
partnerskab, med det formål at fremme lighed
i sundhed på Lolland-Falster gennem en lang
række indsatser inden for de enkelte sektorer og
på tværs af disse. Den indhentede viden og erfaring vil løbende blive spredt til andre tilsvarende
områder i regionen
•	Der gennemføres en bred vifte af forskningsprojekter bl.a. relateret til »Broen til bedre sundhed«, herunder en større 3-årig befolkningsundersøgelse
•	Der udvikles nye, fælles indsatser i samarbejde
med kommuner og almen praksis i forbindelse
med implementering af Sundhedsaftalen
•	For at øge det tværsektorielle samarbejde iværksættes fælles teams og jobrotationer for at skabe
mere sammenhængende forløb for patienter og
mere sundhed for pengene
•	Vi skal forsat være i front med det fælles medicinkort (FMK), herunder hurtig inddragelse af
kommuner i FMK.
•	Der gennemføres et fokuseret forebyggelsesprojekt med fokus på patienter, der har det højeste
ressourcetræk på sundhedsvæsenet, »storforbrugere«.

Sigtemål
• D
 et er Region Sjællands mål, at der er én indgang
for den akutte patient i sundhedsvæsenet
• Der er iværksat forebyggelse af uhensigtsmæssige
indlæggelser af ældre medicinske patienter, herunder implementering af opfølgende hjemmebesøg i
hele regionen og forsøg med følge hjem-ordninger
og tele hjem-ordning
• Der er sikret sammenhængende forløb for patienter  
med flere kroniske sygdomme (multisygdom) herunder patienter, der både har psykisk og somatisk
sygdom
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• R
 egion Sjælland er i front med anvendelse af FMK
og inden udgangen af 2014 anvendes FMK fuldt
ud på regionens sygehuse og hos de praktiserende
læger
• 1-2 af udviklingsprojekterne relateret til »Broen til
bedre sundhed« kan overgå til drift og implementeres over hele regionen
• Der er iværksat bedre dokumentation af kvalitet og
effektivitet på tværs af sektorer i Regionsrådsperioden
• Der er øget patientkvalitet, mere rettidig
	behandling og højere ressourceeffektivitet
gennem fokuseret forebyggelse for særlige målgrupper

c. Den regionale psykiatri
Der gennemføres på det psykiatriske område en lang
række tiltag for at styrke samarbejdet mellem kommuner og praktiserende læger. Et af satsningsområderne retter sig mod en tættere integration mellem
region og kommune, hvor patienterne møder et
behandlings- og rehabiliteringstilbud uden sektorgrænseproblemstillinger, og hvor der er en højere
grad af samtidighed i de forskellige tilbud til den
psykiatriske patient.

Indsatser
•	Der udvikles et projekt om Integreret Psykiatri
i 2014 som en ny måde at sikre mere sammenhængende og samtidig behandling
•	Der igangsættes en styrket indsats for »dobbeltdiagnostiserede«, dvs. psykisk sygdom og
misbrug
•	Der igangsættes en indsats i samarbejde med en
kommune med udgangspunkt i at afprøve metoder, der kan øge patientkvalitet, give rettidig
behandling og ressourceeffektivitet for særlige
målgrupper gennem fokuseret forebyggelse. Indsatsen igangsættes primært for storforbrugere
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4. Vi videreudvikler et sammenhængende sundhedsvæsen, der
er til for dig. Borgerne skal opleve integrerede
forløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksis. Det sker
ved, at vi fastholder og styrker almen praksis

(patienter, der har det højeste ressourcetræk på
sundhedsvæsenet)
•	Der sættes fokus på »SPIR« (Et samarbejde om
sammenhængende indsatser for psykosocial
rehabilitering), samarbejdsprojekt med Slagelse
Kommune
•	Der sættes fokus på »Sammen om psykisk udfordrede unge«, samarbejdsprojekt med Vordingborg Kommune
•	Der sættes fokus på »Udgående psykiatrisk
akutteam«, samarbejdsprojekt med Odsherred
Kommune

Sigtemål
• 1
 -2 af udviklingsprojekterne kan overgå til drift
og/eller implementeres over hele regionen
• Færre sektorgrænseproblemstillinger og højere
grad af samtidighed i de forskellige tilbud til
den psykiatriske patient

d. Vision for praksisområdet
Regionsrådet vedtog i december 2013 en politisk
vision for praksisområdet. Formålet var at sætte en
retning for de kommende års regionale indsatser,
og for at understøtte udviklingen af et godt og nært
sundhedstilbud.
Visionen har fokus på følgende fem strategiske
»overskrifter«:
• »Døren til mere sundhed står åben for alle«
• »Sund livsstil et fokus for alle«
• »Patienten som medspiller«
• »Fælles kvalitetskultur«
• »Gode sundhedstilbud på rette tid og sted«
Visionen er styrende for de kommende års regionale indsatser, for at give borgerne et godt sundhedstilbud på praksisområdet.
Region Sjælland indtager en central rolle i denne
proces, både som initiativtager, facilitator og i visse
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tilfælde også via finansiering af initiativerne. Alle
initiativer skal udvikles og gennemføres i et samarbejde med en bred vifte af interessenter. Det gælder
praksisområdet, kommunerne, uddannelsesinstitutioner m.v.

Indsatser
•	I samarbejde med PLO integreres vagtlægesystemet med det øvrige akuttilbud.
•	Indgåelse af lokalaftaler, der understøtter almen
praksis (eksempelvis i forhold til IT, rekruttering
m.v.)
•	Der indgås dialogmøder med speciallæger og andre sundhedspersoner om samarbejde på tværs,
eksempelvis psykiatri, så patienten oplever et
sammenhængende sundhedsvæsen
•	Der etableres flere forløbsprogrammer. Antal og
fokus skal afklares i dialog med sygehuse, almen
praksis og kommuner
•	Almen praksis, speciallæger, fysioterapeuter
m.v. deltager i den »tværfaglige idégruppe«, som
Region Sjælland faciliterer, og kommer efterfølgende med forslag til konkrete initiativer
•	Der etableres/udbygges netværk, som det er
sket med speciallæger i psykiatri og psykiatrien i
Region Sjælland
•	Der arbejdes for en smidig henvisning af patienter fra almen praksis til billeddiagnostisk udredning på regionens sygehus med særligt fokus på
CT- og MR-scanning til gavn for patienten
•	Der afprøves muligheder for andre organisationsformer i almen praksis
•	Der iværksættes erfaringsudveksling med Region
Skåne (kvalitet og styring), der kan tjene som inspiration for Region Sjælland med det formål at
forbedre kvaliteten i sundhedstilbud for borgere
i Region Sjælland
•	Der skabes en tættere dialog om lænde-/
ryg, med almen praksis og fysioterapeuter/
kiropraktorer

21

4. Vi videreudvikler et sammenhængende sundhedsvæsen, der
er til for dig. Borgerne skal opleve integrerede
forløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksis. Det sker
ved, at vi fastholder og styrker almen praksis

•	Der igangsættes aktivitetstilpasningsinitiativer
f.eks. på høreapparatområdet
•	Der afholdes en konference i samarbejde med
Region Skåne om kvalitet og styring i 2014
Regionsrådet har besluttet at iværksætte et arbejde
omkring en rekrutteringsstrategi for almen praksis.
Rekrutteringsstrategien udarbejdes i samarbejde
med øvrige aktører på området. Med rekrutteringsstrategien er der mulighed for at tænke langsigtet og
med brede og mere generelle indsatser.
Der arbejdes indledningsvist med:
•	At rekruttere flere yngre læger til almen praksis
til Region Sjælland
•	At støtte tiltag, der gør det mere attraktivt at
arbejde i almen praksis
•	At gennemføre særlige tiltag for afgrænsede
geografiske områder
•	Der arbejdes for, at almen praksis udfylder sin
funktion som tovholder for patienten i komplicerede sygdomsforløb
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Sigtemål
• D
 er er én indgang for den akutte patient i sundhedsvæsenet
• Samarbejdsudvalgene på praksisområdet kommer
med konkret input til videre proces/konkrete initiativer i 2014
• Der etableres udviklingsspor for alle fem strategiske indsatsområder
• Patienten får bedre udviklingsforløb, herunder
mere smidig henvisning fra almen praksis til billeddiagnostisk udredning på regionens sygehus,
særligt i forhold til CT- og MR-scanning
• Arbejdet med »nye praksisformer« via samarbejdet
med udlandet og skabe nye initiativer for mere
kvalitet og styring
• For at fremme forskning indenfor almen praksis
opslås og besættes et professorat i almen medicin i
Region Sjælland i 2014/2015
• For at fremme forskning, uddannelse og rekruttering etableres universitetsklinik i Region Sjælland
inden udgangen af 2014
• Almen praksis udfylder sin funktion som tovholder
for patienten i komplicerede sygdomsforløb
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5. Vi videreudvikler et højt specialiseret sygehusvæsen, hvor
kvaliteten og patientsikkerheden er i top,
og hvor den enkelte patient kommer rettidigt og hurtigt
til udredning og behandling

Et specialiseret sygehusvæsen i
Region Sjælland
Sygehusvæsnet i regionen er i en rivende udvikling
med implementering af sygehusplanen fra 2010,
kvalitetsfondsbyggerier, hjemtag, reduktion af
ventetider, øget kvalitet og patientsikkerhed. Alt
sammen til gavn for patienter og pårørende. Denne
udvikling skal fortsætte. Formålet er at øge kvaliteten i behandlingen på sygehusene, forbedre patientsikkerheden, nedbringe ventetiden og fortsætte
hjemtaget af specialiseret behandling.
Indsatsen i handlingsplanen for et specialiseret
sygehusvæsen i regionen falder i følgende kategorier
»a. Patientsikkert sygehus«, »b. Sikker psykiatri«,
»c. Synlighed i kvalitet«, »d. Sygehusplan«, e. Hjemtag og »f. Reduktion af ventetid«.

a. Patientsikkert Sygehus
»Patientsikkert sygehus« er et projekt, hvis formål
er at reducere antallet af dødsfald og utilsigtede
skader ved eksempelvis at reducere antallet
af hjertestop, eliminere en række hospitalsinfektioner, reducere forekomsten af tryksår og
forebygge medicineringsfejl på sygehusene.
»Patientsikkert Sygehus« skal udrulles til alle regionens somatiske sygehuse i 2014-2015. Målet er, at
en markant øgning af patientsikkerheden udbredes
til alle somatiske sygehuse i Region Sjælland med
udgangspunkt i opnåede erfaringer fra tidligere
initiativer.

Indsatser
•	Udrulningen af »Patientsikkert sygehus«, ved at
gennemføre kompetenceudvikling til sikring af
en fælles arbejdsmetode og et fælles »mindset«
for en proaktiv kvalitets- og sikkerhedskultur
hos ledere og medarbejdere på alle niveauer
•	Der udarbejdes en kommunikationsplan, der
sikrer, at alle har et bredt kendskab til projektet
og dets resultater, både blandt borgerne i regionen og på landsplan
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Sigtemål
• » Patientsikkert Sygehus« er gennemført på alle
regionens somatiske sygehuse inden udgangen af
2015
• 10 % reduktion af dødelighed
• 20 % reduktion af skader

b. Sikker Psykiatri
Psykiatrien indgår i perioden 2014-2016 i et
fællesregionalt initiativ »Sikker Psykiatri«.
»Sikker Psykiatri« har til formål at reducere
antallet af patienter, der skades i forbindelse med
ambulant eller stationær behandling, og at
reducere overdødeligheden blandt psykiatriske
patienter.

Indsatser
•	Deltagelse i det fællesregionale initiativ »Sikker
Psykiatri«
•	Der udarbejdes pakker for hver af projektets
indsatsområder i Psykiatrien: Selvmordsforebyggelse, Reduktion af tvang, Reduktion af somatisk
sygelighed og dødelighed, Sikker medicinering,
Øget inddragelse, Aktiv ledelse af forbedringsarbejdet

Sigtemål
• P
 rojekt »Sikker Psykiatri« igangsættes i Psykiatrien
Syd inden udgangen af 2014 og er udrullet over
hele regionen inden udgangen af 2018

c. Synlighed i kvalitet
Kvaliteten i behandlingen på sygehusene skal være
synlig for borgere og medarbejdere. Formålet med
de mange registreringer er at højne den faglige kvalitet i patientbehandlingen. Herudover ligger der en
vigtig opgave i at formidle resultaterne til borgerne
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5. Vi videreudvikler et højt specialiseret sygehusvæsen, hvor
kvaliteten og patientsikkerheden er i top,
og hvor den enkelte patient kommer rettidigt og hurtigt
til udredning og behandling

for at kunne understøtte deres valg af behandlingssted. Derfor er der brug for en øget åbenhed og
videndeling om kvalitetsdata.

Indsatser
•	Der arbejdes for øget åbenhed og videndeling
omkring kvalitetsdata via offentliggørelse af
relevant data på regionens hjemmeside
•	Der igangsættes i regi af »Sundhedsplatformen«
fælles normer og standardiseringer for kvalitetsudviklingen i samarbejdet mellem Region
Sjælland og Region Hovedstaden

Sigtemål
• S
 ynlighed i kvalitet styrkes via offentliggørelse af
årsrapport for kvalitetsområdet og af mere detaljerede kvalitetsdata inden udgangen af 2014
• Det er et mål, at kvalitet er til stede hele døgnet,
hele året på alle sygehuse i regionen
• Kvalitet sikres via aktiv brug af data og via løbende
offentliggørelse af kvalitetsdata på regionens
hjemmeside

d. Sygehusplan
Der arbejdes for en hensigtsmæssig fremrykning af
sygehusplanen for at skabe det bedst mulige grundlag for optimering af patientbehandling i forhold til
kvalitet, drift, økonomi og klinisk faglig udvikling.

Indsatser
•	Mulighederne for fremrykning af Sygehusplanen
afdækkes
•	Det iværksættes en vurdering af hvilke muligheder realiseringen af byggeprojekterne på Nykøbing F. samt Slagelse Sygehuse giver for fremrykning af Sygehusplanen
•	Parallelt med den fortsatte planlægning af Universitetssygehuset i Køge (USK) vil Sygehuspla-
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nens samlede fordeling af aktivitet på regionens
sygehuse blive vurderet. Herunder skal potentialet for tidligere etablering af universitetssygehusfunktioner på Køge Sygehus undersøges
•	I relation til planlægningsarbejdet for den kommende Specialeplan og planlægning af yderligere opbygning af specialiseret behandling i
Regionen, vil mulighederne for fremrykning
af sygehusplanen blive inddraget. Dette for at
udnytte muligheden for at samle funktioner, understøtte faglig udvikling samt skabe fysisk plads
til hjemtag af funktioner. Derved kan midlertidig
etablering af specialiserede funktioner ske, hvor
det er hensigtsmæssigt, med henblik på senere
flytning til USK
•	Fremdrift i sygehusplan skal udnyttes til rekruttering af speciallæger
•	Opbygning af specialiserede funktioner skal udnyttes til rekruttering af speciallæger i et sådant
omfang, at de øvrige akutssygehuse kan understøttes, så specialiserede funktioner kan tilrettelægges som udefunktioner på akutsygehusene
•	I takt med udbygning af specialiserede funktioner opbygges forskningen, herunder faste
forskerstillinger.

Sigtemål
• S
 ygehusplanen fremrykkes, hvor det er hensigtsmæssigt
• Byggerierne i Slagelse og Næstved skal muliggøre
hurtig omstilling i Næstved til varigt specialsygehus i denne Regionsrådsperiode
• Der sikres bæredygtigt akuttilbud i Næstved og
Roskilde
• Opbygningen af de specialiserede funktioner é
t sted i regionen skal sikre tilbud til patienten i
hele regionen, eksempelvis i form af
udefunktioner på akutsygehusene for at underbygge at universitetsklinikken dækker hele geografien
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5. Vi videreudvikler et højt specialiseret sygehusvæsen, hvor
kvaliteten og patientsikkerheden er i top,
og hvor den enkelte patient kommer rettidigt og hurtigt
til udredning og behandling

e. Hjemtag
Region Sjælland har en målsætning om gradvist
at udvide sin selvforsyningsgrad, så regionen kan
tilbyde specialiseret udredning og behandling i eget
sygehusvæsen til regionens borgere.
Hjemtag er betinget af en række faktorer, bl.a.
adgang til at rekruttere det nødvendige personale og
til den nødvendige fysik. Indsatsen er todelt, da den
omhandler både de områder, der kan hjemtages inden for den eksisterende specialeplan samt tildeling
af nye regionsfunktioner, der kræver Sundhedsstyrelsen godkendelse.

Indsatser
•	Der fastlægges en strategi for den fremtidige
specialiserede behandling i Region Sjælland med
udgangspunkt i den eksisterende sygehusplan
•	Der iværksættes konkrete samarbejdsprojekter
med Region Hovedstaden og Region Syddanmark om yderligere opbygning af specialiserede
funktioner på regionens sygehuse

Sigtemål
• H
 jemtag, der ligger inden for den eksisterende
specialeplan, skal årligt udgøre en DRG-værdi
af ca. 75 mio. kr. opgjort over hele perioden
• Hjemtag af 2-4 større specialiserede
funktioner

f. Reduktion af ventetid
Regionen har i de seneste år haft et særligt fokus på
at nedbringe ventetiden til udredning og behandling.
I forlængelse heraf er der igangsat en række kort- og
langsigtede initiativer, som fortløbende effektueres.
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Nogle krav er lovbestemt og skal overholdes, andre
fastsættes regionalt.
Region Sjælland har med virkning pr. 1. januar
2014 besluttet, at de psykiatriske patienters ventetid
til første samtale ikke må overstige 30 dage.
Fokus på styrkelse af patientrettigheder og incitamenter til reduceret ventetid fx behandlingsgarantier. Konkrete initiativer herfor aftales i forbindelse
med Budgetaftalen 2015

Indsatser
•	Der iværksættes en fortsat udbygning af samarbejdet mellem sygehusene bl.a. gennem fælles
visitation
•	Der arbejdes med udgangspunkt i en løbende
tilpasning af eksisterende samarbejdsaftaler med
offentlige og private sygehuse i konkurrence med
egne sygehuse
•	»Lean i Stor Skala«, der styrker arbejdsgange og
effektivitet, gennemføres
•	Der arbejdes for øget rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på regionsniveau

Sigtemål
• V
 entetid til behandling og udredning reduceres for
både somatiske patienter og patienter med psykiatriske lidelser
• Alle relevante afdelinger har indført målstyringstavler senest primo 2016
• En moderne patientjournal »sundhedsplatformen«
indføres sidst i regionsrådsperioden og den vil
smidiggøre arbejdsgange og afskaffe dobbeltindtastning
• Forløbstiderne for kræft- og hjertepakkerne skal
overholdes
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6. Medarbejderne er det vigtigste aktiv i Region Sjællands virke

Tillid og afbureaukratisering
Vi ønsker at afbureaukratisere, herunder fremme
tillid, fordi det er en forudsætning for en effektiv
opgaveløsning. Det giver mulighed for nye måder at
løse opgaverne på, og sparer ressourcer til unødvendig dokumentation og registrering. Tillid skal være
en bærende værdi i samarbejdet mellem kolleger
om kerneopgaverne i Region Sjælland. Tillid skal
realiseres ved kun at registrere og kontrollere, hvor
det giver mening.
Tillid skabes i samarbejdet på arbejdspladsen og
er et gensidigt emne, der forpligter både ledere og
medarbejdere til at bidrage. Region Sjælland vil
fremme en tillidsdagsorden, fordi den kan skabe
større arbejdsrum for medarbejderne og give mulighed for nye måder at løse opgaverne.
I det daglige arbejde er det vigtigt at fastholde
fokus på kerneopgaven samtidig med, at der er rum
for opfindsomhed og metodevalg. Det giver ledere
og medarbejdere et særligt ansvar for at udvikle
en kultur, hvor troen på, at man kan og vil arbejde
konstruktivt, er til stede.
Det gælder for afbureaukratisering og de tillidsunderstøttende initiativer, at de skal realiseres tæt
på praksis og skal tilpasses, så de kan anvendes af
ledere og medarbejdere i en travl hverdag, hvor det
er muligt.
Indsatsen retter sig mod ledere og medarbejdere
og mod deres indbyrdes samspil og fælles ansvar for
kvaliteten af deres arbejde.
Indsatsen falder inden for kategorierne »afbureaukratisering« og »tillid«.
Tillidsdagsorden skal gennemsyre hele organisa-
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tionen, indadtil og udadtil, såvel som nedenfra som
oppefra. Det betyder, at det er væsentligt, at Regionsrådet baserer sin ledelse af Region Sjælland på
at udstikke mål og retningslinjer, og ikke detaljerede
proces- og procedureregler.

Indsatser
Afbureaukratisering
•	Der laves en undersøgelse af bureaukratiske
barrierer med henblik på forenkling af nødvendige registreringer og fjernelse af unødvendige
registreringer på afdelingsniveau og sygehusniveau. Hvis unødvendige registreringer skyldes
lov- og myndighedskrav, skal det i hvert tilfælde
vurderes, om dette skal tages til efterretning eller
om det skal udfordres
•	Der udvikles og igangsættes en model for afbureaukratisering ud fra en bottom up-tilgang,
hvor den enkelte arbejdsplads kommer med konkrete forslag til, hvor de kan mindske bureaukratiseringen, og afprøve ideerne i praksis. Dette
som en del af et nationalt udviklingsprojekt
•	Der udvikles et regionalt projekt med initiativer, der kan fordre afbureaukratisering på
områder, der forhindrer effektiv opgaveløsning
herunder uhensigtsmæssige dokumentations- og
registreringsprocesser, strukturer, standarder
og arbejdsgange. Projektet forventes at blive
forankret på et af regionens sygehuse
•	Der igangsættes en gennemgang af og oprydning i kvalitetsdata. Der vil i tilrettelæggelsen og
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indførelsen af den nye sundhedsplatform, som
planlægges gennemført på Region Sjællands
sygehuse inden udgangen af 2017 være øje for,
at data standardiseres og dobbeltregistreringer
afskaffes
•	Der gennemføres forsøg efter aftale med de
relevante faglige organisationer om dispensation
fra overenskomstmæssige barrierer for enklere
procedurer og arbejdsgange
•	»Idélinjen« styrkes som et vigtigt redskab til
at få afbureaukratiseringsforslag fra de, der er
berørt af regler og registreringer i dagligdagen.
Mulighed for at indarbejde Idélinjen i udrulning
af Lean i stor skala tages op
Tillid
•	Tillid indarbejdes i regionens personalepolitikker og ledelsesgrundlag
•	Der iværksættes et projekt med særligt fokus
på konkrete og tillidsunderstøttende initiativer,
med overskriften »Tillid og samarbejde«. Initiativerne består af kursusforløb i »Tillidsskabende
ledelse« i 2014-2015, udvikling af tillidsfremmende kursus-, proces- og temaforløb.
Initiativerne realiseres tæt på praksis som
tilbud til de enkelte enheder, afdelinger
og afsnit i regionen
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Sigtemål
Afbureaukratisering
• Der skabes mere tid til patienten ved at fjerne unødige registreringer og omlægge unødige arbejdsgange
• Unødvendige procedurer afskaffes
• Forsøg med at forenkle procedurer og arbejdsgange ved dispensation af overenskomstmæssige
barrierer evalueres med henblik på at blive fulgt op
af varige forenklinger i regionens virksomhed, hvor
det er muligt og relevant
• Der indkommer mindst 10 brugbare ideer og forslag til »Idélinjen«, der kan iværksættes indenfor
det første år
Tillid i samarbejdet
• Tillid er et element i trivsels-, APV-, og LEV målinger. Tillidsdimensionen i målingerne stiger med
10%
• Målingerne i trivselsundersøgelsen, der vedrører
den Sociale Kapital, dvs. oplevelsen af samarbejde
– tillid – retfærdighed stiger 10%
• Tillid indgår i regionens personalepolitikker
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Regionsrådets politikker og strategier
Regional udvikling
• Regional udviklingsstrategi 2012-2015
(2011)
• Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2015
(Vækstforum Sjælland, 2010)

SundhedSomRådet
i øvRigt
• Psykiatriplan for Region Sjælland (2007)
• Præhospital Plan (2011)
• Sundhedsaftale 2010-2014 (2010)

• Kompetenceparat 2020
(i samarbejde med KKR, 2012)
• Sjælland baner vejen frem
(i samarbejde med KKR, 2012)
• Vision for banetrafikken på Sjælland
(i samarbejde med KKR, 2013)
• Strategi for jordforurening (2007)
• Regional klimastrategi (2009)
• Råstofplan 2012-2023 (2012)
SundhedSomRådet
– Somatikken
• Region Sjællands sygehusplan 2010 (2010)
• Specialeplan (Regionsrådet søger om varetagelse af specialiserede funktioner, mens den
endelig plan vedtages af Sundhedsstyrelsen,
2011)

• Politik og strategi for borgere
med længerevarende sygdom (2010)
• Brugerpolitik for sundhedsvæsnet
i Region Sjælland (2011)
• Politik for frivillige (2013)
• Region Sjællands forskningsstrategi (2011)
• Strategi for sundhedsinnovation (2013)
SocialomRådet
og almen pRakSiS
• Strategi for socialområdet (2012)
• Udviklingsstrategi 2014 for det specialiserede social- og undervisningsområde
(i samarbejde med KKR, 2013)
• Vision for praksissektoren (2013)

• Visioner for fremtidens sygehusvæsen (2012)

økonomi

• Strategi for styrkelse af patientens rolle i
egen behandling (2013)

• Finansiel politik for Region Sjælland (2010)
• Region Sjællands forsikringspolitik (2011)
• Udbudsstrategi 2010-2013 (2011)
• Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015
(2012)
• Politik for offentligt privat samarbejde
(2012)
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