Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Vedrørende revision af HOPP 2020, somatik
Region Hovedstaden har den 12. april 2012 sendt en revideret udgave af regionens Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring. Ifølge Sundhedslovens §
206 stk. 2 skal regionerne indhente rådgivning fra Sundhedsstyrelsen under
udarbejdelse af sundhedsplaner, herunder også hospitals- og psykiatriplaner.
Sundhedsstyrelsen tager i sin rådgivning udgangspunkt i Sundhedsloven og
de politiske målsætninger bag denne, Sundhedsstyrelsens specialeplan 2010
samt Sundhedsstyrelsens rapporter ’Styrket akutberedskab – planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen’ (2007), ’Den akutte indsats i
psykiatrien – planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen’ (2009)
og ’National strategi for psykiatri’ (2009).
Sundhedsstyrelsen har tidligere ydet rådgivning til Region Hovedstadens
forslag til hospitalsplan og psykiatriplan den 13. maj 2011, og skal henvise
til disse svar i deres helhed. Nedenfor følger Sundhedsstyrelsens rådgivning
til den reviderede udgave af HOPP 2020 for somatikken. Sundhedsstyrelsens
rådgivning til regionens reviderede HOPP2020 for psykiatrien er sendt særskilt.

Generelt
Sundhedsstyrelsen finder det positivt, at Region Hovedstaden har fokus på
løbende at tilpasse regionens sundhedsplaner til den aktuelle udvikling indenfor området, herunder udvikling i volumen- og befolkningsunderlag også
som følge af ændringer i samarbejdsaftaler med videre.
Regionens ændringer for det somatiske område er beskrevet under en række
overskrifter. Sundhedsstyrelsen vil kort kommentere på de enkelte afsnit nedenfor.
Omfordeling af opgaver mellem Herlev Hospital og Rigshospitalet
Sundhedsstyrelsen finder det positivt, at regionen vil samle diagnostik og
behandling af ovariecancer samt radiofrekvensbehandling af leverkræft på
Rigshospitalet for dermed samlet at opnå så højt et volumen som muligt.
Sundhedsstyrelsen skal orienteres når den endelige beslutning om flytning er
truffet således at specialevejledningerne kan tilrettes.
Elektiv ortopædkirurgi
Region Hovedstaden ønsker at flytte den elektive ortopædkirurgi fra visse
kommuner i planlægningsområde nord (Allerød, Hørsholm og Fredensborg)
til fremtidig varetagelse på Gentofte Hospital. Sundhedsstyrelsen har noteret
sig dette, men skal dog bemærke, at det af specialevejledningen for ortopæ-
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disk kirurgi fremgår, at såvel elektive som akutte hovedfunktioner som udgangspunkt bør varetages på samme sygehus.
Styrelsen noterer sig endvidere, at regionen planlægger eventuelt på sigt at
flytte den højtspecialiserede håndkirurgi til Gentofte Hospital. Dette vil i så
fald være en ændring af specialeplanen for ortopædisk kirurgi, hvilket vil
kræve Sundhedsstyrelsens godkendelse.
Specialiseret kardiologi
Regionen anfører, at der fremover kun skal varetages KAG på de matrikler
der også varetager PCI. Dette vil betyde, at der fremover ikke skal varetages
KAG på Bispebjerg Hospital, da hospitalet ikke er godkendt til PCI.
Sundhedsstyrelsen finder denne ændring hensigtsmæssig set i lyset af ændringer i samarbejdsaftaler samt den generelle faldende aktivitet på området.
Styrelsen forventer dog, at regionen i deres planlægning har indtænkt ændringens eventuelle indvirkning på de maksimale ventetider.
Sundhedsstyrelsen noterer sig samtidig, at regionen pga. pladsmæssige hensyn planlægger at flytte patienter fra planlægningsområde Syd fra den nuværende varetagelse på Gentofte Hospital til fremtidig varetagelse på Rigshospitalet.
Sundhedsstyrelsen skal orienteres når den endelige beslutning om flytning er
truffet således at specialevejledningerne kan tilrettes.
Fedmeopererede gravide
Sundhedsstyrelsen finder det fornuftigt, at regionen planlægger at samle behandlingen af gravide og fødende fedmeopererede patienter på Hvidovre
Hospital, som også er godkendt til varetagelse af både regions- og højtspecialiseret funktion indenfor fedmekirurgi.
Mammografiscreeningsprogrammet
Sundhedsstyrelsen noterer sig, at regionen planlægger at samle ledelsen af
mammografiscreeningsprogrammet på Herlev Hospital med udefunktion på
Bispebjerg Hospital, Hvidovre Hospital, Hillerød Hospital og Bornholms
Hospital.
Øvrige forslag
Regionen har derudover oplistet en række forslag som på nuværende tidspunkt ikke er endeligt klarlagt. Sundhedsstyrelsen har ikke kommenteret på
disse forslag, men vil forholde sig til dem såfremt de indgår i en kommende
version af regionens sundhedsplan.

Sundhedsstyrelsen står til rådighed, hvis regionen ønsker en uddybning af
ovenstående.
Med venlig hilsen
Søren Brostrøm
Overlæge, Enhedschef for Sygehuse og Beredskab
Sundhedsstyrelsen

