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Spørgsmål:
1. Hvad koster det at flytte dele af ortopædkirurgien tilbage til Hillerød, som besluttet af koncerndirektionen før sommerferien?
2. Hvad vinder borgerne ift. kvalitet- og patienttilfredshed?
3. Hvordan er patienttilfredsheden på Hillerød på det ortopædkirurgiske område i sammenligning
med Gentofte-Herlev?
Svar:
Ad 1)
I forbindelse med flytningen af optageområderne flyttes økonomi og personaleressourcer svarende
til den flyttede aktivitet fra Herlev og Gentofte Hospital til Nordsjællands Hospital. Dette medfører
ikke umiddelbart meromkostninger, da den flyttede aktivitet kan rummes inden for de eksisterende
rammer på Nordsjællands Hospital.
Der vil være mindre omkostninger til administrativt arbejde i forbindelse med flytningen, herunder
tidsforbrug til møder og planlægningsarbejde på begge hospitaler, samt i regionsadministrationen.
Størstedelen af dette arbejde er allerede gennemført. På sigt forudsætter begge hospitaler en besparelse i budget 2018, som konsekvens af rokaden.
Ad 2)
Det giver mere hensigtsmæssige patientforløb, når der indenfor samme speciale er en ensretning af
optageområder for elektive og akutte forløb. Den aktuelle ubalance mellem akut og elektiv aktivitet
medfører derudover udfordringer i forhold til rekruttering, forskning, uddannelse og sikring af en
effektiv drift af afdelingen samt skaber en grundlæggende ubalance mellem de ortopædkirurgiske
afdelinger på tværs i Region Hovedstaden. Formålet er således at ensarte optageområderne og afhjælpe ovenstående udfordringer.

Ad 3)

Af Landspatientundersøgelsen 2016 fremgår, at der overordnet set ikke er væsentlige forskelle i patienttilfredsheden, når man sammenligner det ortopædkirurgiske område på Herlev og Gentofte Hospital og Nordsjællands Hospital.
Dog er den generelle patienttilfredshed blandt de elektivt indlagte patienter lidt højere på Herlev og
Gentofte Hospital end på Nordsjællands Hospital. På en skala fra 1-5 angiver patienterne i gennemsnit en generel tilfredshed på 4,52 på Herlev og Gentofte Hospital, mens patienter på Nordsjællands
Hospital angiver en generel patienttilfredshed på 4,3.
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