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Spørgsmål:
Det fremgår af flere af besparelsesforslagene, at forbruget af FADL-vagter nogen steder har været
stigende/ andre steder, at man vil spare på forbruget af FADL-vagter.
Jeg er oplyst om, at portører som fx har erhvervet suppleringskurser som fx "fast vagt", som en del
af deres vagtturnus, kan rekvireres af afdelingerne på Glostrup hospital til, at sidde fast vagt ved behov. Som jeg er oplyst om er der stor efterspørgsel på disse portører, idet de er kendte i afdelingerne, kan bidrage til at skabe kontinuitet ved, at det er samme person der møder op flere dage i træk,
ligesom de kan varetage tildelte opgaver indenfor den basale pleje i tilknytning til "vagten". Desuden sikrer de selv afløsning ved pauser, så personalet ikke belastes heraf.
Jeg vil derfor gerne høre om denne model er udbredt til- eller overvejes udbredt til- Regionens andre sygehuse?
Har denne interne dækning af "faste vagter", som indpasses i den almindelige vagtplanlægning hos
portørerne betydet en besparelse i forhold til hospitalets udgifter til fast vagt set i forhold til en alternativ rekvirering af fx FADL-vagter/vikarer på Glostrup hospital?
Svar:
Center for HR har videresendt spørgsmålet til regionens hospitaler. En opsummering af deres individuelle svar på spørgsmålet omkring anvendelse eller overvejelser om udbredelse af modellen
fremgår af nedenstående skema.
Hospital Er udbredt
AHH
Nej
BFH
BOH
HGH
NOH
RH
RHP

Ja
Ja
Ja
Nej
Ja (på Glostrupmatriklen)
Nej

Overvejes udbredt
Ja. Der afvikles i øjeblikket et pilotprojekt med henblik på
implementering i relevant omfang.

Nej
Ja, der er truffet beslutning om, at ordningen også skal anvendes på resten af Rigshospitalet.
Nej

Rigshospitalet oplyser, at det er svært at opstille en klar beregning på, hvorvidt ordningen på Glostrup Hospital har betydet en besparelse for hospitalet. Dette skyldes, at det er meget komplekst,
hvad en FADL-vagt koster, idet der er flere kategorier for denne. Det kan dog oplyses, at ordningen
på nuværende tidspunkt ikke ser ud til at give en egentlig besparelse.

Side 2

