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Region Sjælland 

Hovedmålsætninger: 

 

• Et stærkt, offentligt sundhedsvæsen 

 

• Fri og lige adgang suppleret med private alternativer 

 

• Sammenhæng i patientbehandlingen 

 

• Nærhed i sundhedstilbud til regionens borgere  

 

• Patientinddragelse – patienten som aktiv partner i sit forløb 

 

• En sund økonomi gennem effektiv drift og konkurrenceudsættelse 
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Erfaringer med OPP og OPS 

 

• Praksissektoren: 

• Almen praktiserende læger, speciallæger og andre 
sundhedsaktører med overenskomst med regionerne 

 

• Ambulance og befordring 

 

• Serviceydelser 

 

• Stråleterapien på Næstved Sygehus: 

• Etablering og vedligeholdelse af bygninger og apparatur 
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Politiske mål og visioner  

Budget 2015 

 

Politisk beslutning – ”Værdi for borgeren”  

 

  

• Højest 30 dage til udredning og højest 30 dage til behandling, 

  korte ventetider til udredning og behandling, der i 2015 skal udmøntes i en 
såkaldt 30/30 aftale 

 

• Højere målopfyldelse for kræftpakkerne 

 

• Højere selvforsyningsgrad og kapacitetsudnyttelse inden for 
udvalgte specialer – det langsigtede mål er 95 % selvforsyning 
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Fra det udvidede frie sygehusvalg til en 
Strategisk Partnerskabsaftale  

 

Udvikling i samarbejdet med de private sygehuse  

 

• De første private aftaler lå prismæssigt over DRG værdien. 

 

• Efter sundhedsstrejken i 2008 gjorde regionerne brug af 
muligheden for at konkurrenceudsætte sundhedsydelser og dermed 
indgå egne samarbejdsaftaler.  

 

• Konkurrenceudsættelse medførte lavere takster, men også 
tvivlsomme aftaler indimellem. 
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Partnerskabsaftale 
Konsortium bestående af 3 virksomheder 

  

 

 Kontrakt blev indgået den 11. juni 2013 med konsortiet: 

 Aleris – Hamlet, Hospitalet Valdemar og Falck Healthcare 

 

Der blev i første om gang indgået kontrakt på:  

• Sygehusydelser leveret på leverandørens geografi 

 

• Sygehusbehandling udført af leverandøren på et sygehus i Region 
Sjælland – den såkaldte ”Næstved aftale” på smertebehandling 
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Hvordan er det så gået? 

Sygehusbehandlinger – udredning og behandling: 

• Kirurgiske specialer: ortopædkirurgi, urologi, rygkirurgi, 
plastikkirurgi 

 

• Medicinske specialer: kardiologi, neurologi, reumatologi, 
endokrinologi, lungemedicin m.m. 

 

• Billeddiagnostik inkl. mammografi 

 

• Smerteklinik på Næstved Sygehus drives af konsortiet 

 

• Dækning af lægepraksis og speciallægepraksis samt 
lægevagtsdækning er forhandlet på plads kontraktmæssigt, men ikke 
realiseret for nuværende 
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