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Spørgsmål:
Er det korrekt, at Hvidovres gæld på 38 millioner, baseret på fejl i Region Hovedstaden, kommer til
at gå ud over Amager Hospital? Hvis ja - hvordan?
Er det korrekt, iflg. forlydender på Amager Hospital, at man på grund af de omtalte 38 millioner, vil
skære i normeringen på Amager Hospital samt desuden nedlægge 13 sengepladser?
Der er i forvejen pres på de medicinske afdelinger, hvor især ældre, svage medicinske patienter indlægges.
Jeg skal derfor anmode om et budgetnotat på, hvad det vil koste at opretholde de omtalte 13 senge
samt udbede mig fyldestgørende svar på de stillede spørgsmål.
Svar:
Amager og Hvidovre Hospitaler har fremlagt en spareplan for 2013 på 38,2 mio. kr. Beløbet dækker
sparekrav vedrørende andel af de fælles besparelser (7,0 mio.kr.), finansiering af nye aktiviteter i
2013 (5,7 mio. kr.), tilførsel af ressourcer i 2012 (13,1 mio.kr.), manglende realisering af spareplan
2012 (7,1 mio.kr.) samt en tidsforskydningspulje (5,3 mio. kr.). Beløbet kan således ikke sidestilles
med Hvidovre Hospitals manglende gældsafvikling i 2012 på 37 mio.kr.
Ud af det samlede sparekrav på 38,2 mio. kr. skal Amager Hospital forholdsmæssigt spare en større
andel end Hvidovre Hospital. Det er blandt andet udtryk for, at behandlingerne samles på tværs af
de to hospitalsmatrikler, herunder at den specialiserede gastromedicin bliver flyttet til Hvidovre Hospital.
Samtidig har en gennemgang af serviceniveauet og normeringen pr. patient vist, at niveauet på
Amager Hospital - på nogle områder - er højere end på Hvidovre Hospital. Med den aktuelle besparelse er tilpasning af serviceniveauet og normering fremskyndet i forhold til det niveau, der findes
på Hvidovre Hospital.
I planerne for besparelser i 2013 bliver geriatrien og apopleksien samlet på ét afsnit, hvor sengekapaciteten øges fra 24 til 27 senge, mens et mindre afsnit med 16 sengepladser bliver nedlagt og pati-

enter svarende til 10 sengepladser flyttes til Hvidovre Hospital. Sammenlægningen følger planen fra
indflytningen af funktioner fra Hans Bogbinders Allé til Italiensvej.
Nedlæggelse af sengeafsnittet på 16 senge inkl. afsnitsledelse m.v. giver en besparelse på 9,4 mio.
kr. Hertil kommer en marginal merudgift (1,4 mio. kr.) til udvidelse af et sengeafsnit fra 24 til 27
senge, samt besparelser på fysio- og ergoterapi (2 stillinger/0,8 mio.kr.), serviceområdet (3 stillinger/1,0 mio. kr.) og varer og tjenesteydelser (1,0 mio.kr.). Samtidig styrkes den geriatriske indsats
og tidlige intervention i Amager Hospitals akutklinik med 2,0 mio.kr. Den samlede budgetkonsekvens på Amager Hospital ved at reducere 13 sengepladser til geriatri og apopleksi udgør dermed
8,8 mio.kr.

Side 2

