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Status på akutklinikken i Frederikssund
Spørgsmål:
1) Hvad er status på akutmodtagelsen på Frederikssund? Hvornår er der planlagt en genåbning, og hvorfor er der fortsat en delvis nedlukning?
2) Hvorfor ikke åbne Frederikssund akut helt op igen, for at tage lidt af trykket
fra Hillerød, som oplever et stort pres?
Svar:
Som led i håndteringen af et stigende antal indlæggelser af patienter med COVID-19 blev der ultimo 2020 truffet beslutning om et midlertidigt ophør af modtagelse af patienter med akutte intern medicinske behov i Akutklinikken på
hospitalsmatriklen i Frederikssund. Akutklinikken har ikke været lukket ned under COVID-19, men de visiterede akutte medicinske patienter (ca. 10 patienter
dagligt) er blevet initialt vurderet på Akutmodtagelsen i Hillerød og efterfølgende indlagt på hospitalsmatriklen i Frederikssund, hvis de fx er bosiddende
tæt på Frederikssund. De medicinske senge på Frederikssund er fortsat i fuld
drift. Der er samlet set 82 senge på hospitalsmatriklen i Frederikssund, og belægningsprocenten er på nuværende tidspunkt på 85 %, svarende til den belægning, der normalt planlægges med på regionens hospitaler.
Den midlertidige ordning blev iværksat pr. december 2020 og gælder udelukkende den medicinske del af akutklinikken i Frederikssund. Der henvises til
orientering til regionsrådet d. 22. december 2021.

Tidligere var der mulighed for modtagelse af akutte intern medicinske patienter med formodede lettere problemstillinger i Frederikssund på hverdage frem
til kl. 15. Den midlertidige lukning har betydet, at Akutmodtagelsen i Hillerød
siden december 2020 har modtaget alle akutte intern medicinske patienter i
optageområdet for Nordsjællands Hospital.
Ad 1. Hvad er status på akutmodtagelsen på Frederikssund? Hvornår er
der planlagt en genåbning, og hvorfor er der fortsat en delvis nedlukning?
Status er, at alle akutte intern medicinske patienter fortsat modtages på Akutmodtagelsen i Hillerød. På hospitalsmatriklen i Frederikssund indlægges visiterede stabile og afklarede patienter, og Akutklinikken behandler fortsat
voksne og børn med mindre skader, der er visiteret via egen læge eller Akuttelefonen 1813 (inden for klinikkens åbningstid).
Det har ifølge Nordsjællands Hospital været en udfordring at genåbne Akutklinikken fuldt ud som følge af vedvarende personalemæssige udfordringer på
hospitalet. Koncerndirektionen og hospitalsdirektionen har for nuværende
valgt at opretholde den midlertidige ordning. Sundhedsudvalget vil snarligt
blive orienteret herom.
Ad 2. Hvorfor ikke åbne Frederikssund akut helt op igen, for at tage lidt
af trykket fra Hillerød, som oplever et stort pres?
For at imødekomme personalemæssige udfordringer og rumme de sværere
patienter har det ifølge Nordsjællands Hospital været nødvendigt at bruge
kompetencerne fra Akutklinikken i Frederikssund på Akutmodtagelsen i Hillerød.
Det vurderes, at der tidligere – før december 2020 – blev modtaget ca. 10 intern medicinske patienter om dagen fra mandag til fredag dvs. ca. 50 patienter
om ugen i Akutklinikken i Frederikssund. Til sammenligning modtages ca.
150-180 patienter om dagen i Akutmodtagelsen i Hillerød. Derfor vurderer
Nordsjællands Hospital ikke, at det har været en udfordring at rumme det berørte antal patienter.

Status på akutklinikken i Frederikssund

Side 2

