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eHospitalets hjemmeside
(søg ”ehospitalet”)

https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/ehospitalet/Sider/default.aspx

https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/ehospitalet/Sider/default.aspx


Baggrund
I fht. andre regioner har Region Sjælland en befolkning, der

• Er ældre og mere multisyg

• Hyppigere indlægges akut 

• Har høj frekvens af genindlæggelser 

De skrøbelige borgere er 

• Ofte kendt i hjemmeplejen

• Bedst tjent med behandling i eget hjem eller nærmiljø

Borgerne ønsker

• Opfølgning og behandling i eget hjem eller nærmiljø

• Inddragelse og indflydelse på egen sygdom og behandling

Genindlæggelser

Indlæggelser /1.000 borgere



Strategierne

”Region Sjælland på forkant 2018-2021” 

• Behandle flere ældre og kronisk syge borgere inden 

for samme økonomiske rammer

”Sundhed tæt på dig”

• ”Flere sundhedsydelser skal tættere på borgeren, om 

muligt helt ud i borgerens eget hjem”



Budget og Budgetaftale 2020 - 2022

1. Call- og rådgivningscenter

2. Indkøb af udstyr til virtuelle konsultationer på sygehus og i almen praksis

3. Styrkelse af eHospitalets samarbejde om akut behandling i primærsektoren

4. Træning i stedet for operation



Så kom coronaepidemiens 1. bølge
• Borger- og Specialistrådgivning

• Regionens Corona Call Center (CCC, N > 500.000 opkald)

• IT-udstyr til praksissektor (headset, webcamera, USB hub)

• Almen praksis (Min Læge, N = 1.008)

• Psykologer og speciallæger (VDX, N = 109)

• IT-udstyr til sygehussektor

• Ambulatorier (SP-video, N ~ 100)

• Overdragelse til Digital Sundhed Øst (DSØ) d. 1. november 2o20



Så kom coronaepidemiens 2. bølge
• Borger- og Specialistrådgivning

• CCC

• ”Assistanceudskrivelse”
• Nødhospital
• Kommunale pladser og eget hjem

• ”Fremskudt Kommunal Akutfunktion”
• Indlæggelse på akutpladser

• Virtuel fysioterapeutstyret træning

• Slidgigt i knæ



Opsummering

eHospitalet 

• Er enstemmigt politisk besluttet og finansieret i Region Sjælland

• Har under coronapandemien været i funktion med

• CCC

• Patienthåndtering 

• Assistanceudskrivelse

• Fremskudt Kommunal Akutfunktion

• Har hasteudrullet videoløsninger til almen praksis, psykologer og ambulatorier
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