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Budget 2020 på Amager og Hvidovre Hospital
Med Budgetaftalen for 2020 Tid til patienten blev det klart, at det regionale budget til
2020 kan lægges uden at hente bidrag fra regionens hospitaler og virksomheder.
Tværtimod er der udmøntet midler til en lang række områder, som skal understøtte arbejdet med den politiske vision i regionen – herunder de fem fælles fokusområder.
På Amager og Hvidovre Hospital betyder budgetaftalen, at der tilføres godt 20 mio.
kr.. Mere end en tredjedel af midlerne er frie til egen budgetlægning, mens de resterende midler skal anvendes til styrkelse af børneområdet, overholdelse af patientrettighederne samt det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Amager og Hvidovre
Hospital modtog ingen midler til kræftområdet.

Orientering til det politiske niveau
Center for Økonomi, Region Hovedstaden har i brev af 31. oktober 2019 anmodet
Amager og Hvidovre Hospital om en redegørelse for eventuelle planlagte omprioriteringer. Redegørelsen bilægges skemaer med de enkelte spareforslag. Forslagene er forelagt LMU i de pågældende afdelinger og godkendt på direktionsmødet den 3. december 2019.
På Amager og Hvidovre Hospital er budgettet for 2020 forberedt med interne omprioriteringer for 15 mio. kr., idet vi fortsætter den planlagte gradvise tilpasning af afdelingernes driftsbudgetter til færdiggørelsen af kvalitetsfondsbyggeriet. Til den tid skal
hospitalet aflevere 85 mio. kr. i 2019-p/l.

Omprioriteringen betyder, at hospitalets interne pulje i 2020 vil udgøre 55 mio. kr.
Puljen anvendes til engangsinvesteringer i forberedelse til indflytning i nybygningen,
f.x. uddannelse, kompetenceudvikling osv, behov for investeringer til bedre arbejdsgange samt til evt. ombygninger mv. Det er således midler, der kommer klinikken til
gode i andre sammenhænge.
Rammen for besparelserne, som skulle findes i afdelingernes driftsbudgetter, var på
baggrund af budgetaftalen i regionen, at de ikke måtte påvirke de områder, som politikerne giver midler til
•
•
•

Børnenes region
Patientrettigheder
Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Direktionen har endvidere fastlagt, at besparelserne ikke må medføre afskedigelser, da
hospitalet netto får tilført midler til budget 2020.
Målt på andel af lønbudget i 2019 bidrager afdelingerne med mellem nul og 1,4 pct..
Der er taget hensyn til afdelingernes generelle mulighed for at tilpasse økonomi og aktivitet i fht. de overordnede politiske mål samt til kapacitetsanvendelsen.
I nedenstående tabel ses sparekravet fordelt på afdelingerne, andelen af lønbudgettet i
2019 samt antallet af stillinger den enkelte afdeling har nedlagt.
De tre medicinske afdelinger er friholdt af ovenstående, men er samlet set blevet tilpasset med 3 mio. kr. sfa. aftalen med PLO om, at patienter med KOL eller diabetes
skal afsluttes til praksis. Deres tilpasning fremgår i tabellen.
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Nyt
Afdeling
04 Funktions- og billeddiagnostisk enhed
07 Gastroenheden
10 Klinisk Biokemisk afdeling
14 Patologi Afdeling
16 Gynækologisk Obstetrisk afdeling
17 Ortopædkirurgisk afdeling
18 Dagkirurgisk Afdeling
19 Akutmodtagelsen
21 Klinisk Mikrobiologisk afdeling
25 Anæstesiologisk afdeling
27 Fysio- og Ergoterapeutisk afdeling
32 Medicinsk Afdeling Amager
36 Medicinsk Enhed
39 Kommunikationsenheden
58 Infektionsmedicinsk afdeling
60 Børneafdelingen
64 Klinisk Forskningscenter
71 Økonomi og Planlægning
75 Serviceafdeling
77 Direktionssekretariat
84 HR
85 Medicinsk Afdeling Glostrup
87 Patient forløb
Afdelingerne i alt

Besparelse

sparekrav til som andel af
lønbudget
2020
1.304
1.052
903
654
855
2.192
1.154
679
1.659
371
878
1.248
44
1.581
170
163
1.765
124
145
874
186
18.000

1,3%
0,4%
1,3%
1,3%
0,4%
1,4%
0,0%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
0,6%
0,6%
1,4%
0,0%
1,3%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
0,6%
1,4%

Nedlagte
stillinger
3,1
2,1
0,0
1,5
0,9
4,5
0,0
2,8
0,0
3,4
0,8
2,1
1,9
0,2
0,0
3,2
0,5
0,3
3,1
0,2
0,2
2,0
0,2
33,0

Besparelserne dækker over fortsat effektivisering på det administrative område
såvel i afdelingerne, som i stabene. Organisatoriske ændringer lokalt i afdelingerne
samt to sengelukninger i Ortopædkirurgisk Afdeling. Baggrunden for nedlukning
af to senge i forbindelse med spareplanen til 2020 er vi i løbet af 2019 har haft
lav belægning på Ortopædkirurgisk Afdeling. Det er prioriteret at foretage sengelukning frem for besparelser i ambulatoriet, som vil påvirke udredningsretten. Enkelte afdelinger afventer igangsatte analyser på den centrale operationsgang og det
funktions- og billeddiagnostiske område, før de endelige tilpasninger besluttes.

Regionen har ønsket at få spareforslagene indmeldt fordelt på fem områder.
Nedenstående ses fordelingen for Amager og Hvidovre Hospital.
Kategori

Besparelse, t. kr. Antal nedlagte
i Budget 2020
årsværk

Administrative effektiviseringer

1.766

4

Afledt effekt af optimering af arbejdstilrettelæggelse

7.487

15

Organisatorisk effektivisering

2.482

Reduktion og omlægning af forbruget af medicin og analyser

1.582

Øvrige besparelser
Hovedtotal
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4
-

1.690

4

15.007

27
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Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Amager og Hvidovre Hospital
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser:
Administrative effektiviseringer
Nærmere beskrivelse:
Akutmodtagelsen omlægger opgaver hos sekretærerne og sparer derved nogle årsværk.
De resterende administrative besparelser er fundet centralt i hospitalets stabsfunktioner.

Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over besparelse (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):
Ingen

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Der er stort fokus på, at omlægningerne ikke får betydelige konsekvenser.

Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
Der er stort fokus på, at omlægningerne ikke får betydelige konsekvenser.

Supplerende information:

(Mio. kr.)

2020

2021 og følgende år

Besparelse i alt:

1,77
1,77

1,77
1,77

3,91

3,91

Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Amager og Hvidovre Hospital
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser:
Organisatoriske effektiviseringer
Nærmere beskrivelse:
Flere afdelinger har arbejdet med opgavejustering og interne reorganiseringer for at finde
de ønskede midler.

Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over besparelse (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):
Ingen

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Der er stort fokus på, at omlægningerne ikke får betydelige konsekvenser.

Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
Der er stort fokus på, at omlægningerne ikke får betydelige konsekvenser.

Supplerende information:

(Mio. kr.)

2020

2021 og følgende år

Besparelse i alt:

2,48
1,83
0,65

2,48
1,83
0,65

4,42

4,42

Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Amager og Hvidovre Hospital
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser:
Reduktion og omlægning af forbruget af medicin og analyser
Nærmere beskrivelse:
Klinisk Biokemisk Afdeling og Klinisk Mikrobiologisk Afdeling har omlagt en række
analyser til billigere alternativer. De kliniske afdelinger har været tæt inde over i fht. sikring
af kvalitet af analysesvar.
Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over besparelse (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):
Ingen

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Der er stort fokus på, at omlægningerne ikke får betydelige konsekvenser.

Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
Der er stort fokus på, at omlægningerne ikke får betydelige konsekvenser.

Supplerende information:

(Mio. kr.)

2020

2021 og følgende år

Besparelse i alt:

1,58

1,58

1,58

1,58

Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Amager og Hvidovre Hospital
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser
Effektiviseringer afledt af optimering af patientforløb og/eller arbejdstilrettelæggelse
Nærmere beskrivelse:
Flere af de kliniske afdelinger har arbejdet med optimering af arbejdsgange og
patientforløb på det ambulante område. Endvidere er der optimeret arbejdsgange i
Patologiafdelingen, Klinisk ForskningsCenter, Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling og
Anæstesiologisk Afdeling. Ortopædkirurgisk Afdeling har lukket to senge.
Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over besparelse (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):
Ingen

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Der er stort fokus på, at omlægningerne ikke får betydelige konsekvenser.

Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
Der er stort fokus på, at omlægningerne ikke får betydelige konsekvenser.

Supplerende information:

(Mio. kr.)

2020

2021 og følgende år

Besparelse i alt:

7,49
7,49

7,49
7,49

14,81

14,81

Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Amager og Hvidovre Hospital
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser:
Nærmere beskrivelse:

Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over besparelse (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:

Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:

Supplerende information:

(Mio. kr.)

2020

2021 og følgende år

Besparelse i alt:

1,69
1,69

1,69
1,69

3,88

3,88

Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

Bornholms
Hospital

Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Bornholms Hospital, Administrationen
Besparelse (emne):
Administrative effektiviseringer
Nærmere beskrivelse:
Der nedlægges to stillinger i Administrationen, hvoraf den ene er vakant (sekretærstilling).
I forhold til den anden stilling tilbydes berørte medarbejder anden stilling på hospitalet
(lægesekretær). Budget flyttes til klinikken ud fra et ønske om at styrke området.
Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over besparelse (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):
Omprioriteringen vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser.

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Omprioriteringen sker som følge af indførelse af ændrede arbejdsgange i
Administrationen, hvorfor det ikke ses at medføre kvalitets- eller servicemæssige
konsekvenser.
Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
Samme som ovenstående.

Supplerende information:
Der er ikke tale om besparelse men alene omprioritering svarende til 0,7 mio. kr.
(Mio. kr.)

2020

2021 og følgende år

Intern omprioritering

0,70
0,70

0,70
0,70

Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

Herlev og Gentofte
Hospital

Økonomi

NOTAT
Til:

Regionsrådet

Status på omprioriteringer i budget
2019 og 2020, Herlev og Gentofte
Hospital
Regionsrådet har i budgetaftalen 2020 anmodet om en orientering på de omprioriteringer, der er gennemført eller planlægges gennemført i balanceringen
af Herlev og Gentofte Hospitals økonomi i 2019 og 2020.
Herlev og Gentofte Hospital (HGH) har i 2019 oplevet et større udgiftspres,
som forventes at resultere i et merforbrug på 25 mio. kr.
Hospitalets udgiftspres har overvejende været koncentreret omkring; fødeområdet, kræftområdet, det akutte medicinske område og det billeddiagnostiske
område, jf. bilag. Hospitalet har foretaget tilpasninger i områdernes kapacitet
og tilført midler, der bringer områder i bedre balance. Det vil ikke være muligt
at balancere indsatserne fuldt ud i 2019. Derfor vil omprioriteringsindsatserne
fortsætte ind i 2020.
Status på gennemførte og planlagte tiltag i 2019 og 2020
Herlev og Gentofte Hospital har på tværs af samtlige hospitals funktioner afholdt genopretningsmøder og konkretiseret, hvilke indsatser der kan bremse
og reducere hospitalets udgiftspres. Der er udarbejdet et samlet katalog over
indsatser, der er forankret i direktionen. Hovedparten af indsatserne er gennemført eller igangsat. Enkelte indsatser planlægges gennemført i løbet af 1.
halvår 2020. Direktionen har løbende møder med samtlige afdelinger og en
tæt dialog og samarbejde med de områder som er særligt udfordret af budgetpresset.
Der er i forbindelse med genopretningsindsatserne afskediget én medarbejder
på hospitalet (en mellemleder i Service og Logistik). Øvrige tilpasningerne er
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foretaget ved reduktion i vakante stillinger, tilpasning i faktisk arbejdstid eller
omplaceringer.
Kapacitetsjusteringer foretaget i 2019
Direktionen har i dialog med afdelingerne lukket kapacitet ned i den udstrækning, at det ikke har haft konsekvenser for udrednings- og behandlingsretten. I
skemaerne er nærmere redegjort for baggrunden for kapacitetstilpasningerne.
Følgende indsatser er gennemført i 2019 og vil fortsætte ind i 2020:
• Akutmodtagelsen har tilpasset den disponible kapacitet på Gentofte Hospital svarende til fire senge
• Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme har tilpasset fremmødet svarende til fem disponible senge på Herlev Hospital ved omlægning til dagkirurgi
• Medicinsk Afdeling har tilpasset fremmødet svarende til fem disponible
senge på Herlev Hospital
• Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensivbehandling (Herlev) har forbedret kapacitetsudnyttelsen på de dagkirurgiske lejer svarende til 1,5 operationsleje ugentligt
• Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensivbehandling (Gentofte) har tilpasset den disponible kapacitet på det ortopædkirurgiske leje svarende til
1,5 leje ugentligt
• Afdeling for Røntgen og Skanning har lukket drop-in funktionen på Gentofte
Hospital
• Afdeling for Blodsygdomme har i december 2019 reorganiseret og samlet
to sengeafsnit på én etage i behandlingstårnet på Herlev Hospital
• Fødeområdet har suspenderet ’Kendt Jordemoderordning’.
Justeringerne har reduceret hospitalets udgifter med op til 10 mio. kr. i indeværende år og vil frigøre yderigere midler til omprioriteringer i 2020.
Planlagte kapacitetsjusteringer i 2020
En række indsatser er planlagt til 2020. Det gælder:
• Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensivbehandling (Herlev) planlægger at gennemføre en organisationstilpasning, som vil reducere antallet af
ledelseslag
• Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler planlægger at reducere syv disponible senge på Herlev Hospital og analyserer samtidig mulighed for at lukke kapacitet i weekenden
• Hospitalet planlægger at gennemføre en generel behovsanalyse af disponible senge i weekenden inden for de kirurgiske områder
• Service og Logistik har implementeret det nye portørsystem (Columna) og
forventer at foretage tilpasninger i området. Området forventer samtidig at
gennemføre en tilpasning af rengøringen på Herlev Hospital efter samme
principper som Gentofte Hospital anvender
• Hospitalets foretager løbende tilpasninger som understøtter principperne i
nærhedsfinansiering
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• Klinisk Biokemi har implementeret nyt laboratoriesystem i 2019. Der er
planlagt reorganisering af prøvetagningen i KBA og i stamafdelingerne.
• Nyt madkoncept implementeres i slutningen af 2020, hvormed madspild reduceres.
Det forventes, at indsatserne som gennemføres i løbet af 2020, vil bidrage
med op til 30 mio. kr. til finansiering af omprioriteringsindsatserne på hospitalet.
Konsekvenser
Det er en fundamental overligger for indsatserne i omprioriteringsarbejdet, at
patienters rettigheder til sygehusbehandling, herunder specifik rettet til udredning og behandling ikke tilsidesættes. Direktionens og afdelingsledelserne
handlinger koncentrerer sig fortsat om at finde indsatser, der kan reducere kapacitetsbehovet uden at tilsidesætte patientrettighederne. Samtidig koordineres indsatserne med de generelle indsatser i omstillingen til nærhedsfinansiering. Dvs. at frigjort kapacitet som konsekvens af færre sygehusforløb samt
omstilling fra stationær til ambulant behandling indgår i omprioriteringsarbejdet. Arbejdet koordineres af stabsfunktionerne og der rapporteres løbende på
såvel projekter inden for helhedsledelseskonceptet og i forhold til konkrete initiativer, herunder på:
• Fremdrift i projektet
• Omfang af kapacitet/aktivitet der omstilles (reduktion i antal sengedage/besøg/telefonkonsultationer, m.fl. samt DRG-værdi, som følge af omstilling
rettet mod praksis og kommuner
Risici
Der er væsentlige risici, som kan reducere eller bremse potentialerne. Nogle
er knyttet til de processer, som indsatserne følger, andre er underlagt forhold
som hospitalet kun i begrænset omfang kan kontrollere, det gælder f.eks. de
store rekrutteringsudfordringer. Samtidig er der områder, hvor HGH har indflydelse, men også er afhængig af samarbejdet med andre aktører (det er f.eks.
tilfældet på jordemoderområdet, hvor konsekvenserne af den regionalt indgåede FEA-aftale er afhængig af samarbejdet mellem regionens fødemodtagelser).
Direktionen følger løbende udviklingen i hospitalets økonomi og de indsatser,
som er eller planlægges etableret. På de kritiske indsatser er overvågningen
intensiv og baseret på månedlig rapportering i forhold til fremdrift.
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Bilag: Status på områder med store budgetpres
Fødeområdet
I fødeområdet er der mangel på jordemødre. Herlev og Gentofte Hospital
manglede ved indgangen til 2019 omkring 35 jordemødre i det akutte fødeområde og har suppleret med såvel eksterne vikarer og FEA-aftaler til at dække
vagter.
Med udgangen af oktober 2019 har området (netto-) rekrutteret 20 nye jordemødre og har således bragt bedre balance i antallet af fastansatte jordemødre
ift. at dække de akutte vagter i fødeområdet. Hospitalet arbejder fortsat på at
reducere anvendelse af FEA-aftaler og forventer således først budgetbalance i
løbet af 1. halvår 2020.
Kræftområdet
Kræftområdet har for at overholde områdets garantier øget antallet af udrednings- og behandlingsspor. Som en konsekvens bruger området mere end 7
pct. flere læge- og plejeressourcer og forventer ved årets udgang at overskride budgettet med 12-15 mio. kr.
Området er i Budgetaftalen 2020 tilført midler fra Kræftpakke IV. Samtidig arbejder hospitalet på at tilføre området midler. Det forventes, at områdets udgiftspres kan reduceres i løbet af 2020.
Det akutte medicinske område
Det akutte medicinske område har i 2018 og 2019 haft markant højere belægning og har som en konsekvens øget pleje- og lægeforbrug. Det forventes, at
området i 2019 overskrider budgettet med 10 mio. kr. Afdelingen har styrket
arbejdet med at tilpasse kapaciteten (herunder disponible senge og ambulatorier) ift. udrednings- og behandlingsbehov. Det har medført, at området har reduceret og afviklet overarbejde via afspadsering. Området har i de seneste to
måneder haft budgetbalance på lønudgifterne.
Det billeddiagnostiske område
Det billeddiagnostiske område mangler radiologer og er et område, hvor aktiviteten generelt er i vækst (fra 2010-2017 med 10 pct. årligt, de seneste år omkring 3-4 pct.). Området mangler ressourcer til billedbeskrivelse og har indgået
FEA aftaler med egne medarbejdere og med eksterne konsulenter. Området
overskrider lønbudgettet med 6-8 mio. kr. i 2019.
Området er i 2019 tilført nye midler og der er igangsat en udredning af områdets billedbeskrivelsesfunktion med henblik på at genoprette balance i området.
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Forslag om omprioritering inden for bevilling
Hospital/afdeling:
Herlev og Gentofte Hospital
Besparelse (emne):
Effektiviseringer afledt af optimering af patientforløb og/eller arbejdstilrettelæggelse:
Reduktion i disponible senge på Akutklinikken, Gentofte
Nærmere beskrivelse:
Akutklinikkens belægning er generelt lav. Ved reduktion på fire disponible senge opnås en
belægning på 70-75 pct. hvilket fortsat er lavt ift. resten af hospitalet. Det vurderes at være
realistisk at opretholde samme service overfor borgere i Akutklinikken s optageområde
uden forringelse af kvalitet.
Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over indsatsen (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):
Ingen

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Ingen

Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
Ingen

Supplerende information:
Ingen
(Mio. kr.)

2020

2021 og følgende år

Omprioritering, i alt:

1,60
1,60

1,60
1,60

Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

Forslag om omprioritering inden for bevilling
Hospital/afdeling:
Herlev og Gentofte Hospital
Besparelse (emne):
Effektiviseringer afledt af optimering af patientforløb og/eller arbejdstilrettelæggelse:
Omlægning til dagkirurgisk behandling i Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme
Nærmere beskrivelse:
Gastroenheden omlægger kirurgisk behandling fra stationær til dagkirurgisk behandling,
hvormed afdelingen kan reducere med fem disponible senge.

Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over indsatsen (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):
Omlægningen medfører en bedre ressourceanvendelse i Gastroenhedens kirurgiske
sektion samt i Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv behandling.
Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Kortere patientforløb

Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
Ingen

Supplerende information:
Ingen
(Mio. kr.)

2020

2021 og følgende år

Omprioritering, i alt:

2,50
2,50

2,50
2,50

Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

Forslag om omprioritering inden for bevilling
Hospital/afdeling:
Herlev og Gentofte Hospital
Besparelse (emne):
Effektiviseringer afledt af optimering af patientforløb og/eller arbejdstilrettelæggelse:
Tilpasning af fremmøde svarende til fem disponible senge
Nærmere beskrivelse:
Medicinsk Afdeling arbejder med at optimere vagtplanlægningen svarende til at frigøre
bemanding af fem disponible senge (ud af en samlet normering på 202 senge).
Omprioriteringen opnås ved at reducere fremmøde samt mer- og overarbejde.
Reduktionen foretages, hvor belægningen tillader det.
Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over indsatsen (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):
Ingen

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Ingen

Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
Ingen

Supplerende information:
Ingen
(Mio. kr.)

2020

2021 og følgende år

Omprioritering, i alt:

3,00
3,00

3,00
3,00

Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

Forslag om omprioritering inden for bevilling
Hospital/afdeling:
Herlev og Gentofte Hospital
Besparelse (emne):
Effektiviseringer afledt af optimering af patientforløb og/eller arbejdstilrettelæggelse:
Tilpasning af fremmøde svarende til syv disponible senge på Afdeling for
Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler
Nærmere beskrivelse:
Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler arbejder med at optimere
vagtplanlægningen svarende til at reducerer bemanding ved at lukke syv disponible senge.
Omprioriteringen opnås ved at reducere fremmøde samt mer- og overarbejde.
Reduktionen kan gennemføres grundet lav belægning.
Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over indsatsen (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):
Tilpasningen foretages ud fra en vurdering baseret på faktisk belægning

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Ingen

Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
Ingen

Supplerende information:
Ingen

(Mio. kr.)

2020

2021 og følgende år

Omprioritering, i alt:

3,50
3,50

3,50
3,50

Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

Forslag om omprioritering inden for bevilling
Hospital/afdeling:
Herlev og Gentofte Hospital
Besparelse (emne):
Effektiviseringer afledt af optimering af patientforløb og/eller arbejdstilrettelæggelse:
Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme reducerer 8-10 normerede senge
Nærmere beskrivelse:
Fra januar 2020 forventer afdelingen at omlægge behandling af TCI patienter (patienter
med formodet hjerneblødning). Omlægningen medfører at udredningen gennemføres
samme dag patienten indlægges og forudsætter fremrykket billeddiagnostisk indsats.
Patienterne ligger i dag gennemsnitligt 3 døgn, som kan reduceres

Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over indsatsen (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):
Indsatsen belaster i spidsbelastningsperioder Afdeling for Røntgen og Skanning.
Omstillingen kan forudsætte øget omkostninger til aflønning af billeddiagnostiske services
Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Hurtigere patientforløb og hurtigere diagnostik

Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
Ingen

Supplerende information:
Ingen

(Mio. kr.)

2020

2021 og følgende år

Omprioritering, i alt:

6,00
5,50
0,50

6,00
5,50
0,50

Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

Forslag om omprioritering inden for bevilling
Hospital/afdeling:
Herlev og Gentofte Hospital
Besparelse (emne):
Effektiviseringer afledt af optimering af patientforløb og/eller arbejdstilrettelæggelse:
Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensivbehandling (Herlev) har forbedret
kapacitetsudnyttelsen på de dagkirurgiske lejer svarende til 1,5 operationsleje ugentligt
Nærmere beskrivelse:
Afdelingledelsen har optimeret planlægning og booking på de dagkirurgiske lejer, som
medfører en optimering af lejeudnyttelsen svarende til en reduktion på 1,5 ugentlige lejer.
Reduktionen gennemføres ved lavere fremmøde
Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over indsatsen (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):
Ingen

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Ingen

Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
Ingen

Supplerende information:
Ingen

(Mio. kr.)

2020

2021 og følgende år

Omprioritering, i alt:

1,50
1,20
0,30

1,50
1,20
0,30

Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

Forslag om omprioritering inden for bevilling
Hospital/afdeling:
Herlev og Gentofte Hospital
Besparelse (emne):
Effektiviseringer afledt af optimering af patientforløb og/eller arbejdstilrettelæggelse:
Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensivbehandling (Gentofte) har tilpasset den
disponible kapacitet på det ortopædkirurgiske leje svarende til 1,5 leje ugentligt
Nærmere beskrivelse:
Afdelingledelsen har optimeret planlægning og booking på de dagkirurgiske lejer, som
medfører en optimering af lejeudnyttelsen svarende til en reduktion på 1,5 ugentlige lejer.
Reduktionen gennemføres ved lavere fremmøde
Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over indsatsen (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):
Ingen

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Ingen

Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
Ingen

Supplerende information:
Ingen

(Mio. kr.)

2020

2021 og følgende år

Omprioritering, i alt:

1,50
1,20
0,30

1,50
1,20
0,30

Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

Forslag om omprioritering inden for bevilling
Hospital/afdeling:
Herlev og Gentofte Hospital
Besparelse (emne):
Organisatoriske effektiviseringer:
Afdeling for Røntgen og Skanning har lukket drop-in funktionen på Gentofte Hospital
Nærmere beskrivelse:
Gentofte Hospital har indtil august 2019 haft en drop-in funktion på Gentofte Hospital.
Denne lukker og erstattes af 20 bookbare tider dagligt til betjening af paksis

Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over indsatsen (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):
Ingen

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Samarbejdet med praksis omlægges, så praktiserende læger fremover skal booke tider på
GEH
Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
Ingen

Supplerende information:
Ingen

(Mio. kr.)

2020

2021 og følgende år

Omprioritering, i alt:

0,75
0,75

0,75
0,75

Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

Forslag om omprioritering inden for bevilling
Hospital/afdeling:
Herlev og Gentofte Hospital
Besparelse (emne):
Organisatoriske effektiviseringer:
Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensivbehandling (Herlev) reorganiserer ledelsen
Nærmere beskrivelse:
Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensivbehandling (Herlev) fjerne en
mellemlederfunktion

Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over indsatsen (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):
Ingen

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Ingen

Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
Ingen

Supplerende information:
Ingen

(Mio. kr.)

2020

2021 og følgende år

Omprioritering, i alt:

1,00
1,00

1,00
1,00

Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

Forslag om omprioritering inden for bevilling
Hospital/afdeling:
Herlev og Gentofte Hospital
Besparelse (emne):
Organisatoriske effektiviseringer:
Fælles kirurgisk sengeafsnit i weekenden
Nærmere beskrivelse:
HGH analyserer muligheden for at reducere weekendkapaciteten på de kirurgiske
sengeafsnit. Reduktionen kan foretages grundet lav belægning i weekenden, men
forudsætter at specialernes patienter uden øget risiko kan ligge på samme afsnit
Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over indsatsen (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):
Ingen

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Ikke afklaret endnu. Det er en kritisk forudsætning, at der ikke sker kvalitets- eller
servicemæssige forringelser
Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
Ikke afklaret endnu

Supplerende information:
Ingen

(Mio. kr.)

Omprioritering, i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

2020

2021 og følgende år

Ukendt
Ukendt

Ukendt
Ukendt

Forslag om omprioritering inden for bevilling
Hospital/afdeling:
Herlev og Gentofte Hospital
Besparelse (emne):
Organisatoriske effektiviseringer:
Serviceog Logistik reorganiserer portør- og rengøringsområderne
Nærmere beskrivelse:
Som konsekvens af nyt portørsystem forventer Service og Logistik at hente
effektiviseringsgevinster ift. en optimeret logistik.
Serviceniveauet mellem Gentofte og Herlev matriklerne udlignes, hvilket medfører at
rengøringsnormen på Herlev Hospital reduceres.

Ingen

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Ingen

Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
Ingen

Supplerende information:
Indsatserne vil forventeligt medfører afskedigelser

(Mio. kr.)

2020

2021 og følgende år

Omprioritering, i alt:

8,00
8,00

8,00
8,00

Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

Forslag om omprioritering inden for bevilling
Hospital/afdeling:
Herlev og Gentofte Hospital
Besparelse (emne):
Organisatoriske effektiviseringer:
Afdeling for Blodsygdomme omlægger fra indlagt til ambulant behandling
Nærmere beskrivelse:
Der sker en omlægning fra behandling under indlæggelse til mere ambulant behandling,
hvor flere patienter fremover bl.a. skal have behandling hjemme via bærbare pumper.
Med reorganiseringen kan afdelingens sengeafsnit samles på en etage (mod hidtil to).
Antallet af normerede senge reduceres fra 35 til 28 pr. december 2019
Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over indsatsen (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):
Ingen

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Afdelingen opretholder subspecialiseringen i et lymfoidt og myeloidt team for både
læger og sygeplejersker for at bevare det stærke faglige miljø til gavn for både patienter,
kolleger, elever og studerende.
Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:

Supplerende information:

(Mio. kr.)

2020

2021 og følgende år

Omprioritering, i alt:

3,00
3,00

3,00
3,00

Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

Forslag om omprioritering inden for bevilling
Hospital/afdeling:
Herlev og Gentofte Hospital
Besparelse (emne):
Effektiviseringer afledt af optimering af patientforløb og/eller arbejdstilrettelæggelse:
Generel gennemgang af hospitalets belæg/sengenormering
Nærmere beskrivelse:
Direktionen planlægger en generel gennemgang af afdelingernes sengekapacitet
(normerede senge) med henblik på at optimere vagtplanlægning og fremmøde. Indsatsen
er forankret i direktionen og forventes gennemført i 1. halvår 2020. Regukering foretages
hvor belægningen tillader det.
Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over indsatsen (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):
Ikke kendt endnu

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Ikke kendt endnu

Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
Ikke kendt endnu

Supplerende information:
Ikke kendt endnu

(Mio. kr.)

Omprioritering, i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

2020

2021 og følgende år

Ukendt
Ukendt

Ukendt
Ukendt

Forslag om omprioritering inden for bevilling
Hospital/afdeling:
Herlev og Gentofte Hospital
Besparelse (emne):
Effektiviseringer afledt af optimering af patientforløb og/eller arbejdstilrettelæggelse:
Løbende omstilling til principperne i nærhedsfinansiering
Nærmere beskrivelse:
Direktionen forventer løbende at reorganisere og omlægge patientforløb efter principperne
i nærhedsfinansiering.

Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over indsatsen (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):
Ikke kendt endnu

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Ikke kendt endnu

Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
Ikke kendt endnu

Supplerende information:
Ikke kendt endnu

(Mio. kr.)

Omprioritering, i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

2020

2021 og følgende år

Ukendt
Ukendt

Ukendt
Ukendt

Nordsjællands
Hospital

Økonomi og HR
Økonomienheden
Dyrehavevej 29
3400 Hillerød
Opgang 50 A
Afsnit Plan 4

Til:

Telefon +45 48 29 48 29
Direkte 48294829

Center for Økonomi

CVR/SE-nr: 30099869
Dato: 2. december 2019

Redegørelse for planlagte interne omprioriteringer i budget 2020 – Nordsjællands Hospital

Baggrund
I den indgåede budgetaftale for region Hovedstaden for 2020 fremgår det, at partierne i
december måned skal orienteres om hospitalernes interne omprioriteringer i budget
2020.
Nordsjællands Hospital har aktuelt et forventet internt omprioriteringsbehov på
21,5 mio. kr. som følge af udgifter til finansiering af blandt andet:







Fremskudt laboratoriefunktion i Akutmodtagelsen
Øget diagnostik
Vækst i medicinudgifter
Øgede patientnære udgifter (lægelige artikler, patientkost m.v.)
Øgede udgifter til uddannelseslæger
Øget plejebemanding på det medicinske område

Herudover er der prioriteret 10 mio. kr. til øgede investeringer i bl.a. ny teknologi, som skal understøtte en bedre patientbehandling og som skal ses i sammenhæng med hospitalets store organisationsudviklingsindsats m.m. frem
mod indflytning i det nye Nordsjællands Hospital. De 10 mio. kr. er tillige en
del af realiseringen af 8% effektiviseringskravet i fbm. indflytning i det nye hospital.
Hospitalets samlede interne budgetudfordring er således på 31,5 mio. kr. i
2020.
Intern budgetudfordring 2020 – NOH
Mio. kr.
Internt omprioriteringsbehov
Øgede investeringer
Samlet intern budgetudfordring

2020
21,5
10
31,5

Besparelsesforslag
I nedenstående oversigt fremgår Nordsjællands Hospitals besparelsesforslag mhp. at
kunne imødegå omprioriteringer for i alt 31,5 mio. kr.
Forslagene fordeler sig inden for to overordnede temaer; Effektiv kapacitetsudnyttelse
samt Øvrige forslag/besparelser.
Oversigt over forslag til besparelser
Budgettemaer
Effektiv kapacitetsudnyttelse

Forslag
”Det nye FM” (Facility Management)
Effektivisering af øre-, næse- og halsområdet

Øvrige forslag/besparelser

Budgettekniske justeringer
Reduktion af puljer på fælleskontoen
Finansiering via frie midler til hospitalerne

2020
(mio. kr.)
7,6
4,2
8,8
5,0
6,0
31,5

Total

Bedre patientflow og effektiv kapacitetsudnyttelse
Herunder foreslås besparelser som følge af:
Projekt ”Det nye FM”
Fortsat udmøntning og realisering af besparelser inden for Facility Management-området som følge af effektivisering af opgaveløsningen besluttet i forbindelse med budget 2018.
Effektiviseringerne tager afsæt i en analyse fra 2017 vedr. Facility Management (rengøring, portørtjeneste, intern forsyning, køkkenområdet og patientinformationerne),
hvor der blev identificeret et stort effektiviseringspotentiale i FM-afdelingen. Der er efterfølgende udarbejdet en plan for en ændret organisering og varetagelse af FM-arbejdsopgaverne i NOH, der muliggør realisering af det identificerede effektiviseringspotentiale i perioden 2018-2020. Denne plan er ved at blive realiseret med indhøstning af
besparelser på 6,5 mio. kr. i budget 2018, 8,9 mio. kr. i budget 2019 og yderligere 7,6
mio. kr. i budget 2020, hvorefter planen er fuldt gennemført. Besparelserne er i høj
grad drevet af omlægning af organisering og arbejdsgange for serviceassistenter, understøttet af et elektronisk bestillingssystem, som også er indført på andre hospitaler i
regionen.
Bedre kapacitetsudnyttelse i Øre-, Næse- og Halsområdet (ØNH)
Fortsat realisering af bedre kapacitetsudnyttelse i Øre-, Næse- og Halsområdet besluttet i forbindelse med budget 2019. Der vurderes et besparelsespotentiale på op mod 5
mio. kr. på helårsniveau med forsigtig opstart i 2019 (0,8 mio. kr.). Potentialet ligger i
en optimal udnyttelse af den eksisterende kapacitet i ØNH, bl.a. ved omlægning til øget
dagkirurgi.

Side 2

Øvrige forslag/besparelser
Budgettekniske justeringer
Budgettekniske justeringer, herunder helårseffekt af tidligere års besparelser,
udløb af interne bevillinger samt omfordeling på fælleskonti mv., som i alt udgør 8,8 mio. kr. i budget 2020.
Reduktion af puljer på fælleskontoen
Reduktion af direktionens pulje på fælleskontoen med 5 mio. kr. idet en reduktion i omfanget af buffere vurderes muligt set i lyset af hospitalets solide økonomi i de seneste 3
år.
Finansiering via frie midler til hospitalerne
Nordsjællands Hospital bliver i forbindelse med budgetaftalen for 2020 tilført 6 mio. kr. i
frie midler, som vil blive brugt til at imødegå hospitalets interne omprioriteringsbehov.

Side 3

Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Nordsjællands Hospital, Øre-, Næse- og Halsafdelingen
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser
Effektiviseringer afledt af optimering af patientforløb og/eller arbejdstilrettelæggelse
Nærmere beskrivelse:
Bedre patientflow og effektiv kapacitetsudnyttelse - Bedre kapacitetsudnyttelse i ØNH
Fortsat realisering af bedre kapacitetsudnyttelse inden for Øre-, Næse- og Halsområdet
besluttet i forbindelse med budget 2019. Der vurderes et besparelsespotentiale på op mod
5 mio. kr. på helårsniveau med forsigtig opstart i 2019 (0,8 mio. kr.). Potentialet ligger i en
optimal udnyttelse af den eksisterende kapacitet i ØNH, bl.a. ved omlægning til øget
dagkirurgi.
Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over besparelse (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):
Ingen.

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Ingen.

Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
Ingen.

Supplerende information:

(Mio. kr.)

2020

2021 og følgende år

Besparelse i alt:

4,2
3,33
0,83

4,17
3,33
0,83

6,67

6,67

Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Nordsjællands Hospital, Facility Management Afdelingen
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser
Effektiviseringer afledt af optimering af patientforløb og/eller arbejdstilrettelæggelse
Nærmere beskrivelse:
Fortsat udmøntning og realisering af besparelser inden for Facility Management-området
som følge af effektivisering af opgaveløsningen besluttet i forbindelse med budget 2018.
Effektiviseringerne tager afsæt i en analyse fra 2017 vedr. Facility Management (rengøring, portørtjeneste, intern forsyning, køkkenområdet og patientinformationerne), hvor
der blev identificeret et stort effektiviseringspotentiale i FM-afdelingen. Der er efterfølgende udarbejdet en plan for en ændret organisering og varetagelse af FMarbejdsopgaverne i NOH, der muliggør realisering af det identificerede effektiviseringspotentiale i perioden 2018-2020. Denne plan er ved at blive realiseret med indhøstning af
besparelser på 6,5 mio. kr. i budget 2018, 8,9 mio. kr. i budget 2019 og yderligere 7,6 mio.
kr. i budget 2020, hvorefter planen er fuldt gennemført. Besparelserne er i høj grad drevet
af omlægning af organisering og arbejdsgange for serviceassistenter, understøttet af et
elektronisk bestillingssystem, som også er indført på andre hospitaler i regionen.

Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over besparelse (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):
Ingen.

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
En bedre opgavestyring og elektronisk rekvisition af serviceassistenternes opgaver giver
en bedre serviceoplevelse i hospitalsafdelingerne.
Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
Den elektroniske opgavestyring forventes at medføre en større arbejdstilfredsstillelse for
servicemedarbejdere, som - i modsætning til tidligere - fremover vil kunne dokumentere
den leverede service over for afdelingerne.
Supplerende information:

(Mio. kr.)

2020

2021 og følgende år

Besparelse i alt:

7,55
7,55

7,55
7,55

20,05

20,05

Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Nordsjællands Hospital
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser:
Nærmere beskrivelse:
Budgettekniske justeringer, herunder helårseffekt af tidligere års besparelser, udløb af
interne bevillinger samt omfordeling på fælleskonti mv.
Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over besparelse (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):
Ingen.

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Ingen.

Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
Ingen.

Supplerende information:

(Mio. kr.)

2020

2021 og følgende år

Besparelse i alt:

8,80
3,50
5,30

8,80
3,50
5,30

Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Nordsjællands Hospital
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser:
Nærmere beskrivelse:
Reduktion af direktionens pulje på fælleskontoen med 5 mio. kr. idet en reduktion i
omfanget af buffere vurderes muligt set i lyset af hospitalets solide økonomi i de seneste 3
år.
Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over besparelse (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):
Ingen.

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Ingen.

Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
Ingen.

Supplerende information:

(Mio. kr.)

2020

2021 og følgende år

Besparelse i alt:

5,00
2,00
3,00

5,00
2,00
3,00

Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Nordsjællands Hospital
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser:
Nærmere beskrivelse:
Nordsjællands Hospital bliver i forbindelse med budgetaftalen for 2020 tilført 6 mio. kr. i
frie midler, som vil blive brugt til at imødegå hospitalets interne omprioriteringsbehov.

Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over besparelse (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):
Ingen.

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Ingen.

Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
Ingen.

Supplerende information:

(Mio. kr.)

2020

2021 og følgende år

Besparelse i alt:

6,00
6,00

6,00
6,00

Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

