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Udgangspunktet

Bl.a.:
• Behovet stiger i takt med at vi bliver ældre
• Flere og flere kan og vil selv
• Den enkeltes sygdomsbillede bliver mere og mere sammensat
• Der er konstant ny teknologi på vej
• Mange små enheder på flere adresser
• Region, Kommune og private bidrager alle
• Øget rådgivning og forebyggelse nedsætter behovet for behandling
• Rekrutteringssituationen bliver stadig vanskeligere 
mm.

……og så var der noget med et tomt hospital



Hovedformålet med det fælles sundhedshus er at indfri 
den tværsektorielle vision om et tæt samarbejde i det 
nære sundhedsvæsen, herunder at sikre 
sammenhængende og velkoordinerede sundhedstilbud af 
høj kvalitet på tværs af sektorgrænser tæt på borgernes 
eget hjem.

Fælles betyder også fællesskab i forhold til brug og drift af 
huset. (Reception, IT, Kantine, Møderum, Træningssale osv.)

Det betyder også fælles økonomi og fælles ledelse (K+RH)

Model for forbrugsafregning i stedet for måleraflæsning

Fælles Sundhedshus 
Helsingør

Afgørende!



Kommunale 
funktioner

Regionale 
funktioner

Private 
funktioner

• Rehabilitering, 
træning og 
genoptræning

• Midlertidige 
døgnpladser

• Sygeplejeklinik

• Åben rådgivning om 
sundhed, trivsel & 
egenomsorg 

• Hjælpemidler

• Frivillige og 
foreninger

• Akutklinik

• Ambulatorier

• Blodprøveklinik & EKG

• Blodbank

• Røngtenklinik

• Jordemoder-
konsultation

• Hjælpemiddel depot

• (Mulige aktører)

• Praktiserende læger

• Speciallæger

• Fysioterapeut

• Fodterapeut 

• Klinisk diætist

• Bandagist

Helt konkret…….





Helt afgørende hjørnesten

FÆLLES!

Ny teknologi  

Telemedicin

Flexibelt byggeri



Fleksibelt byggeri

1) Mulighed for tilbygning

2) Lette vægge og
standardrum 
1/1, 1/2 og 1/4

3) Multifunktionsrum / 
Standardrum og man
skal  ”kunne tåle”

(placer de tunge rum rigtigt)



Totalentreprise baseret på en massiv brugerproces

Udbud med forhandling
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Prækval

Udbudsstrategi

Hvad !

Hvordan

Mindstekrav

Detaljeret 
udbudsmateriale

Grundigt 
forhandlingsforløb



Ibrugtagning og drift

Commissioning

12 mdr
driftsaftale




