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Indmeldelse af forslag til besparelser og omprioriteringer til budget 2019 Amager
og Hvidovre Hospital
Center for Økonomi, Region Hovedstaden har i brev af 21. juni 2018 anmodet Amager og Hvidovre Hospital om at bidrage med 28,43 mio. kr. til regionens ubalance i
budgetplanlægningen.
Lokale forhold på Amager og Hvidovre Hospital
På Amager og Hvidovre Hospital vurderer vi, at det vil være nødvendigt at forberede
budgettet for 2019 med en yderligere reduktion som følge af mindreaktivitet i 2018.
Der planlægges med en reduktion af bevillingen på 15 mio. kr..
Der til kommer et behov for interne omprioriteringer i hospitalets budget på 15 mio.
kr. til udbygning af NAHH-puljen samt udgiftspres i afdelingernes budget på 5,7 mio.
kr.. Fra 2019 vil NAHH-puljen således udgøre 40 mio. kr.. Amager og Hvidovre Hospital prioriterer dette for at ruste hospitalets økonomi bedst muligt til de kommende år
med forberedelse til i ibrugtagning af det nye byggeri og de nyrenoverede sengestuer
og ambulatorier. Det vil kræve betydelige engangsudgifter til uddannelse, træning,
klargøring, flytning og indkøb af apparatur.
Bevillingen for 2018 på Amager og Hvidovre Hospital er ikke udmøntet fuldt ud,
hvorfor det er muligt at reducere bevillingen med 7,3 mio. kr. uden at mindske det
udmøntede budget. Endvidere tyder prognoserne for medicinforbruget i 2018 på et
mindreforbrug. Styringsmodellen tilsiger, at hospitalet må beholde 20 pct. af et mindreforbrug på medicinrammen. Det forventes at kunne bidrage med 3 mio. kr..
Samlet sparebehov
Samlet betyder ovenstående, at Amager og Hvidovre Hospital skal finde midler til
besparelser, mindreaktivitet og interne omprioriteringer for i alt 53,64 mio. kr..
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Budgetpres 2019
Andel for hospitalet af den regionale besparelse
Hospitalets interne omprioriterings pres
Samlet i alt

Beløb mio. kr.
28,43
25,21
53,64

Håndtering af sparebehov
På Amager og Hvidovre Hospital foreslås sparebehovet at blive håndteret ved et fortsat fokus på at nedbringe forbruget til fast vagt i afdelingerne. Samlet set forventes at
finde 6 mio. kr. ved denne øvelse.
De parakliniske afdelinger er blevet bedt om at bidrage forholdsvist mest til NAHHpuljen, da disse afdelinger i mindre grad blev anmodet om besparelser i 2018. Direktionen afventede anbefalinger i den diagnostiske analyse. Afdelingernes forslag omhandler primært omlægning af analyser, restriktion på bestilling samt automatisering
ved hjælp af robotter.
Det resterende sparebehov er fordelt på samtlige afdelinger med skelen til afdelingernes bidrag til nedbringelse af fast vagt og NAHH-puljen. Gennemsnitligt svarer sparehovet til en gennemsnitlig reduktion i lønbudgettet på 2,6 pct.. Der er i alt indkommet
58 spareforslag fra afdelingerne. Besparelserne findes overvejende direkte i patientbehandlingen og betyder nedlæggelse af 78 stillinger. Det er forventningen per 20. august, at det vil medføre ca. 30 medarbejdere skal søges omplaceret eller afskediges,
hvis ikke omplacering er mulig. Direktionen beklager de mange kliniknære besparelser, som findes nødvendige, da det ikke har været muligt at pege på større strukturelle
besparelser til budget 2019, da den pågående ombygning af det eksisterende hospital
fordrer, at der skal være lokaler til rådighed for genhusning af afdelinger, der skal
ombygges og da arbejdet med fremtidens struktur i Planlægningsområde Syd afventer
politiske beslutninger i forbindelse med HOPP2025.
Der foreslås nedlæggelse af fire senge på Ortopædkirurgisk Afdeling. Dette er muligt
sfa. omlægning af patientforløb og vil ikke medføre lavere aktivitet på afdelingen.
Amager og Hvidovre Hospital vil fremover drive Familieambulatoriet med fokus på
de gravide misbrugere. Da SATS-puljen vedr. Børnesporet, hvor der børn tilbydes
screening, bortfalder ved årets udgang, foreslås at ophøre med dette tilbud. Det er et
tilbud, der ikke har dokumenteret effekt og kun i meget ringe grad tages imod af familierne. Der er i øvrigt allerede en række kommunale tilbud til disse familier og børn.
Direktionen har ikke kunnet friholde Gastroenheden for indmeldelse af spareforslag til
trods for, at området på flere områder er tydeligt presset. Amager og Hvidovre Hospital har foranstaltet en analyse af afdelingen mhp. at finde de bedst mulige effektiviseringsløsninger.
Regionen har ønsket at få spareforslagene indmeldt fordelt på seks områder. Nedenstående ses fordelingen for Amager og Hvidovre Hospital. Det bemærkes, at der ikke
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er foreslået besparelser pba. Benchmark, da det regionale arbejde med benchmarkanalyser er sat på stand by.
Område
Antal spareforslag Beløb i 1000 kr. Antal årsværk
Administrative effektiviseringer
14
6.988
13
Effektivisering afledt af optimering af patientforløbog/eller arbejdstilrettelæggelse
23
29.893
44
Organisatorisk effektivisering
8
9.912
14
Reduktion og omlægning af forbruget af medicin og analyser10
3.673
3
Øvrige besparelser
3
3.177
5

Hovedtotal

58

53.643

78

Spareforslag og præstationsbudget
Amager og Hvidovre Hospital har ikke forslag, der medfører ændringer i drgindtjeningen sfa. omlægning fra stationær til ambulant aktivitet.
Aktivitetsstyring
Amager og Hvidovre Hospital afventer med stor interesse resultatet af den politiske og
administrative proces hen mod at få fastlagt styringsmodellen i regionen fra 2019.

Indmeldelse af forslag til besparelser og omprioriteringer til budget 2019 Amager og Hvidovre
8
Hospital

Side 3

Region Hovedstaden
Center for Økonomi

Høringssvar til budgetforslag 2019 fra Amager og Hvidovre Hospitals VMU
Virksomheds MED-udvalget (VMU) på Amager og Hvidovre Hospital har behandlet
Regionrådets budgetforslag for 2019, samt hospitalets forslag til udmøntning af disse
besparelser d. 14. og 16. august 2018. Forslagene blev taget til efterretning med følgende kommentarer fra VMU.
AHH’s samlede besparelse for 2019 er 53,64 mio. kr., hvoraf de 28,43 mio. kr. udgør
de af Regionsrådet udmeldte krav, og de 25,21 mio. kr. udgør AHH’s interne udgiftspres bl.a. i forbindelse med Nyt Amager og Hvidovre Hospital.
VMU har drøftet den intern besparelse og Regionsrådets udmeldte sparekrav under et,
idet det er vurderingen, at det er nødvendigt at tage højde for AHH’s forventede udgiftspres.
Spareforslag
Den udmeldte besparelse er udmundet i 58 spareforslag fra afdelingerne. Besparelserne findes overvejende direkte i patientbehandlingen, dog uden patientkritiske forhold til følge, men med indikation af serviceforringelser for patienterne og påvirkning
af arbejdsmiljøet. VMU konkluderer, at det store antal spareforslag er et udtryk for, at
det i stigende grad er vanskeligt at identificere større sammenhængende besparelser i
lyset af de tidligere års besparelser, og det derfor er nødvendigt at sammensætte besparelserne af mange delelementer.
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Spareforslagene for AHH fordeler sig som følgende:
Område
Administrative effektiviseringer
Effektivisering afledt af
optimering af patientforløb
Organisatorisk effektivisering
Reduktion og omlægning
af forbruget af medicin
Øvrige besparelser
Hovedtotal

Antal spareforslag
14

Beløb i 1000 kr.
6.988

23

29.893

8

9.912

10

3.673

3
58

3.177
53.643

VMU udtrykker stor bekymring for, at spareforslagene medfører negative konsekvenser for det nuværende serviceniveau for hospitalets patienter. Samtidig er VMU stærkt
bekymret for spareforslagenes mulige negative påvirkning af arbejdsmiljøet for hospitalets ansatte, grundet risikoen for øget arbejdspres for den enkelte som følge af medarbejderreduktionen.
VMU gør derudover opmærksom på, at det kan være en kortsigtet løsning at skære
yderligere i de lokale fremmødeplaner, idet der er risiko for, at udgifterne til dækning
af vagter fx i forbindelse med sygdom og vakancer kan udhule besparelsen.
VMU er samtidig bekymret for, at de foreslåede reduktioner i medarbejderstaben vil
medføre en risiko for at andre vigtige opgaver som fx uddannelsesopgaven ikke i
samme grad kan varetages, idet kerneopgaven skal prioriteres. Medarbejderrepræsentanterne efterlyser derfor fortsat ledelsesmæssigt fokus på prioritering af arbejdsopgaver og arbejdsmiljø.
Medarbejderrepræsentanterne påpeger endvidere, at der blandt medarbejderne er en
oplevelse af, at personalet betaler prisen i form af medarbejderreduktioner for at kunne
prioritere nye behandlingstilbud og dyr, nyudviklet medicin.
VMU vil i øvrigt opfordre Regionsrådet til at prioritere og gennemføre strukturelle
ændringer indenfor sundhedsområdet, der kan bidrage til at reducere det tilbagevendende økonomiske pres på hospitalerne i fremtiden.
Det bemærkes med tilfredshed, at 2 % aktivitetskravet er bortfaldet, og VMU bemærker, at det kan være vanskeligt at forholde sig til budget 2019, så længe der ikke er taget konkret stilling til betydningen af indholdet af de nye økonomistyringsinitiativer
fra økonomiaftalen.
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Med ovennævnte bemærkninger tager VMU spareforslagene til budget 2019 til efterretning.

Birgitte Rav Degenkolv
Formand

Elsebeth Bjørnkjær
Næstformand
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Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Amager og Hvidovre Hospital
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser:
Administrative effektiviseringer
Nærmere beskrivelse:
I alt 14 tiltag er kategoriseret under administrative effektiviseringer. Der er tale om reduktioner af
stabsfunktioner og sekretariatsbetjening i afdelingerne, omlægning af opgavefordeling og
stillingskategorier. Enkelte forslag påvirker erfarings- og/eller serviceniveau for opgaveløsningen.

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

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Effektiviseringen kan ikke udelukkes at medføre servicemæssige konsekvenser.

Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
Effektiviseringen kan medføre arbejdsmiljø konsekvenser i form af et øget arbejdspres for nogle
personalegrupper.
Supplerende information:

(Mio. kr.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:
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2019

2020 og følgende år

6,99
6,49
0,50

6,99
6,49
0,50

12,96

12,96

Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Amager og Hvidovre Hospital
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser:
Organisatoriske effektiviseringer
Nærmere beskrivelse:
Der er otte spareforslag, der vedrører organisatoriske effektiviseringer. Disse omhandler
reorganisering af sekretæropgaver, sammenlægning af funktioner på plejeområdet og ny
organisering af stuegang i Akutmodtagelsen.

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

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Effektiviseringen kan ikke udelukkes at medføre servicemæssige konsekvenser.

Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
De konkrete forslag forventes ikke at medføre konsekvenser for arbejdsmiljøet.

Supplerende information:

(Mio. kr.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

2019

2020 og følgende år

9,91
8,83
1,09

9,91
8,83
1,09

13,72

13,72
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Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Amager og Hvidovre Hospital
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser:
Reduktion og omlægning af forbruget af medicin og analyser
Nærmere beskrivelse:
Der er foreslået en række områder, hvor analyser kan reduceres eller omlægges. Flere
biokemiske analyser nedlægges eller der foretages en tidsmæssige restriktioner på analyser. Nyt
apparatur giver mulighed for besparelser på reagenser.

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

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Effektiviseringen kan ikke udelukkes at medføre servicemæssige konsekvenser.

Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
De konkrete forslag forventes ikke at medføre konsekvenser for arbejdsmiljøet.

Supplerende information:

(Mio. kr.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

14

2019

2020 og følgende år

3,67
1,09
2,59

3,67
1,09
2,59

2,62

2,62

Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Amager og Hvidovre Hospital
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser
Effektiviseringer afledt af optimering af patientforløb og/eller arbejdstilrettelæggelse
Nærmere beskrivelse:
Stort set alle afdelinger anfører forslag om effektiviseringer af personaleanvendelse /
arbejdstilrettelæggelse, hvor aktiviteterne opretholdes med færre ressourcer. Der er endvidere
forslag til effektiviseringer på sekretærområdet og lægeområdet . Disse effektiviseringer
udmøntes ved lavere bemanding eller ved konkrete omlægninger af arbejdsgange. Ligeledes
fortsættes den fokuserede indsats med at nedbringe forbruget af faste vagter ved omlægning af
arbejdsgange.
Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over besparelse (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):
Ingen direkte økonomiske konsekvenser for andre.

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Effektiviseringen kan ikke udelukkes at medføre servicemæssige konsekvenser.

Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
Effektiviseringen kan medføre arbejdsmiljø konsekvenser i form af et øget arbejdspres for nogle
personalegrupper.
Supplerende information:

(Mio. kr.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

2019

2020 og følgende år

29,89
24,97
4,92

29,89
24,97
4,92

44,02

44,02
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Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Amager og Hvidovre Hospital
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser:
Nærmere beskrivelse:
Disse besparelser omhandler tre områder: effektivisering af vagtplanlægning, en mindre ændring
af tilbud i Familieambulatoriet samt reduktion af uklassificerede lægestillinger. Ændringen i
familieambulatoriet vil ikke få direkte patientpåvirkning, da patienter varetages i andre regier.

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

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Effektiviseringen kan ikke udelukkes at medføre servicemæssige konsekvenser.

Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
De konkrete forslag forventes ikke at medføre konsekvenser for arbejdsmiljøet.

Supplerende information:

(Mio. kr.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:
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2019

2020 og følgende år

3,18
3,18

3,18
3,18

4,70

4,70

2. BISPEBJERG OG
FREDERIKSBERG
HOSPITAL
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Økonomi
Bispebjerg Bakke 23
Opgang 20D, 2. sal
Direkte 3863 5125

Center for Økonomi
Journal-nr.: 18025580
Dato: 20-08-2018

Spareplan 2019
I forbindelse med budgetlægningen for 2019 har Center for Økonomi indkaldt forslag
til besparelser på i alt 198 mio. kr., heraf 23,25 mio. kr. til Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.
Det er samtidig Direktionens vurdering, at det er nødvendigt at finansiere ekstra 27,35
mio. kr. pga. lokalt budgetpres vedr. udgifter til opdrift, vækst i medicinforbrug og
radioaktive midler, ibrugtagning af Lab/log-bygning samt udviklings- og omstillingspulje. Den samlede budgetudfordring udgør således 50,6 mio. kr. i 2019 og 49,1 mio.
kr. varigt:

Direktionen har gennem foråret vurderet, om det vil være muligt at pege på centralt
besluttede strukturelle besparelser for at minimere en ”grønthøsterbesparelse”. Resultatet heraf er blevet, at der foreslås en række strukturelle besparelser, og at det resterende beløb fordeles forholdsmæssigt.
Efter drøftelser med Koncerndirektionen blev det besluttet, at Bispebjerg og Frederiksberg Hospital fremlægger 2 alternative spareplaner. De 2 sæt spareplaner skal
fremsendes til Regionsrådet, og først ved den politiske budgetvedtagelse i september
bliver det besluttet, hvilke spareforslag der gennemføres.
Den primære spareplan er spareplan A, hvor overflytning af de sidste 75 senge på
Frederiksberg Hospital foreslås fremrykket til 2019 i stedet for at vente til 2023. Dette
giver en række faglige, kvalitetsmæssige og økonomiske gevinster, som dermed kan
realiseres 4 år tidligere end oprindeligt planlagt.
Ved overflytningen til BBH fusioneres afdelingerne fra Frederiksberg med de tilsvarende afdelinger på Bispebjerg. Fagligt set vil mindre enheder derved kunne styrkes.
18

Eksempelvis vil de 7 geriatriske senge blive samlet med de 30 tilsvarende senge på
BBH. Generelt vil specialerne blive samlet og styrket ved at alle geriatriske senge, alle
intern medicinske senge og alle kardiologiske senge ligger på samme matrikel. Det
samme gælder de medicinske modtagesenge, hvor der nu er hhv. 30 og 40 senge på de
to matrikler.
Økonomisk set er det ikke rationelt at opretholde så få senge på en matrikel, hvor en
række kliniske og ikke-kliniske servicefunktioner skal opretholdes for at kunne betjene de sengebærende enheder. Det drejer sig bl.a. om en række FM-funktioner så som
portørtjeneste, port, logistik, rengøring samt anæstesiberedskab. Sådanne funktioner
vil kunne reduceres da de findes tilsvarende på BBH. Samtidig vil sammenlægningen
af afdelingerne i sig selv kunne effektivisere indlæggelsesforløb og reducere overflytninger.
Flytningen af sengemassen er vurderet til at kunne medføre besparelser på ca. 22 mio.
kr. i 2020 og frem, men da der vil være en vis forsinkelse, regnes med færre besparelser i 2019. I de 22 mio.kr er indregnet besparelser på ca. 8 mio. kr. i de tværgående
afdelinger, som rent teknisk indregnes i effektiviseringsgevinsterne ved Nyt Hospital
Bispebjerg. Sidstnævnte indgår ikke i selve spareplanen, men vil frigøre op til 8 mio.
kr. årligt i 4 år.
Udover denne besparelse foreslåes andre strukturelle besparelser på ca. 23 mio. kr.
heriblandt effektivisering af operationsgangen, sengereduktioner i afd. K og kapacitetstilpasning i Anæstesiologisk Afdeling Z.
For at nå det samlede sparebehov på 50,6 mio. kr. manglede ca. 20 mio. kr. i 2019 og
13 mio. kr. i 2020, som findes ved forholdsmæssigt fordelte besparelser i 2019 og
2020, og som i 2019 suppleres med engangsbesparelser.
Samlet set fordeles de foreslåede besparelser på følgende måde i 2019 og på helårsniveau i 2020.

Frederiksberg - BBH
øvr. strukturelle besparelser
Engangsbesparelser 2019
Forholdsmæssigt fordelte besparelser
Total

Spareplan A
2019
2020
7.644
12.993
23.046
23.046
7.209
12.700
13.061
50.600
49.100

Spareplan B
2019
2020
27.742
7.209
15.649
50.600

27.742
21.358
49.100

Den grundlæggende forskel på spareplan A og B er, at spareplan A indeholder overflytning af de stationære senge fra FRH til BBH, medens spareplan B ikke indeholder
dette element og derfor medfører større forholdsmæssigt fordelte besparelser og større
øvrige strukturelle besparelser. Derudover realiserer plan B ikke den fremrykkede
effektivisering på godt 8 mio.kr årligt i 4 år.
Afdelingernes forslag til varige effektiviseringer i de to planer falder i flg. hovedgrupper:

Spareplan 2019
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Plan A, 2020
Øvrige effektiviseringer
Administrative effektiviseringer
Benchmark
Organisatoriske effektiviseringer
Omlægning af analyser mv.

mio kr.
2,06
2,15
11,93
2,40

Effektiviseringer vedr. arbejdstilrettelæggelse

20,03

Øvrige effektiviseringer

10,53

I alt

49,10

Plan B, 2020
Øvrige effektiviseringer
Administrative effektiviseringer

mio kr.
2,16

Benchmark

2,15

Organisatoriske effektiviseringer

5,00

Omlægning af analyser mv.

2,40

Effektiviseringer vedr. arbejdstilrettelæggelse

23,04

Øvrige effektiviseringer

14,33

I alt

49,10

Nedenfor beskrives afdelingsvis hvorledes spareforslagene er udmøntet
Varige besparelser
Administration
Der reduceres med en engangsbesparelse i 2019 på
1,3 mio. kr. og en varig reduktion på 600.000 kr.
Q/AKM
Ved overflytning af afd. Q’s 55 senge til BBH fordeles 7 geriatriske senge til geriatrien, som udvides
med yderligere 3 senge. De 18 intern medicinske
senge samles med afd. I og de 30 modtagesenge
sammenlægges med AKM’s 40 medicinske modtagesenge, hvor der sker en reduktion på 10 senge
(ressourcemæssigt 7). Netto reduceres med 5 senge
ved overflytningen
Q/AKM:
Efter den planlagte rokadeplan vil AKM bestå af
60 medicinske modtagesenge, hvoraf 20 senge planlægges lukket om natten. Dette sikres gennem visitation af de tidligt på dagen indlagte patienter med
forventet liggetid under 1 døgn, således at hoved-
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Stillinger Mio.
kr. A

Mio.
Kr. B

1,0

0,6

0,6

11,0

5,3

0

5,6

2,6

0
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Varige besparelser
parten vil være udskrevet ved aftenvagtens slutning.
Arbejdsmedicin:
Ud over en engangsbesparelse på 1 mio. kr. sparer
afdelingen 500.000 i plan A og 650.000/875.000 i
plan B.
Besparelsen opnås ved at undlade at genbesætte
ledige stillinger. Foreløbig 1 sekretærstilling
Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
Besparelsen findes ved at overflytte ¼ stilling til
forskningskonti. Alternativt nedsat arbejdstid
Dermatologi og Sårheling:
De 2 sengeafsnit fusioneres til et afdelingssygeplejerskeområde. Mere hensigtsmæssig udnyttelse af
sengekapaciteten forventes at kunne reducere sengebehovet med 5 senge. Enkelte indlagte patienter
konverteres til ambulante forløb
FM:
FM’s spareplan på i alt 8 mio. kr. består af en række
større og mindre enkeltforslag på de 5 hovedområder i FM:
Reduktion i antal sandwich til visse ambulatorier.
Endvidere henvises Yngre Læger til kiosk og automater i aften og nat.
Besparelse på administrative ressourcer, reduktion i
forbruget af porto og linned, nedlæggelse af 3/5
portørstillinger, besparelse ved rengøring af færre
operationslejer, kaffe til møder i administrationen,
besparelse på rengøringens driftsmidler, rengøring
og affaldstømning i personalerum reduceres til 1 x
pr. uge. Reduktion i FM’s puljemidler til lønudgifter, herunder 6. ferieuge. I spareplan B endvidere
reduktion i ledergruppen samt tilsynsførende inden
for rengøring.
FM-diætist
Hospitalets diætister samles i en enhed under Køkkenet, og der reduceres med 2 stillinger
Fysio- og ergoterapi
Nedlæggelse af 1,2 henholdsvis 1,5/2,1 stilling som
afstemmes med hospitalets øvrige spareforslag
Endokrinologisk Afdeling I
Afdelingen sparer forholdsmæssigt på 1.res.læge,
sosu, projektsygepl., sekretær.

Spareplan 2019

Stillinger Mio.
kr. A

Mio.
Kr. B

0,5

0,650/
0,875

0,25

0,325/
0,438

3,5

1,695

2,1/
2,6

9,9/
14,1

8,0

8,0

2,0

0,87

0,87

1,2
1,5/2,1

0,5

0,65/
0,875

0,95
1,2/

0,5

0,65/
0,875

1,0
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Varige besparelser
Abdominal Center K
Som konsekvens af operationsgangsanalysen lukkes
3 lejer ugentligt. Bedre udnyttelse af operationsgangen kan omvendt øge risiko for aflysninger.
Det seneste års arbejde med omlægning af patientforløb fra indlagte til ambulant og dagkirurgi medfører, at der kan lukkes 6 sengepladser.
KBA
Ud over engangsbesparelse på 2,5 mio. kr. af afdelingens opsparede midler spares i plan A og B 1,9
mio. kr. på lønbudgettet. Endvidere kan der med det
nye apparatur i Lab/Log-bygningen spares 2,4 mio.
kr. på reagenser.
KFNM
Der nedlægges 1 vakant lægesekretærstilling
Ortopædkirurgisk Afdeling M
Afdelingen foreslår sammenlægning af 2 sengeafsnit til ét sengeafsnit med 1 afdelingssygeplejerske.
Netto nedlægges herved 1 seng.
De ”lange operationslejer” reduceres med 1 time og
det akutte leje med 2 timer. Aftenstuegang omlægges og afvikles i højere grad i dagtiden.
Neurologisk Afdeling
Afdelingen foreslår lukning af 4 senge på N11.
Endvidere færre kontroller i amb og flere henvisninger til egen læge.
I forslag B suppleres med optimering af daghospital
samt optimeret brug af SP
Palliativ Afdeling
Der gennemføres en generel besparelse på mindre
andele af en række stillinger: sygeplejerske, overlæge, fysioterapeut, reservelæge og psykolog samt
sekretær i plan B.
Parker
Omlægning af arbejdsgange
Medicinsk og Geriatrisk Afdeling Q
I forbindelse med omorganiseringen, herunder
sammenlægning af afdelingens funktioner med
andre afdelinger kan der, reduceres med 2,3 mio. kr.
Afdelingsledelse Medicinsk og Geriatrisk Afdeling Q
I f.m. fusionen af afd. Q og P nedlægges en afdelingsledelse
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Stillinger Mio.
kr. A

Mio.
Kr. B

9,2

4,648

4,648

4,0

1,9

4,3/4,3

1,0

045

0,45

6,3
7,1/8,0

3,3

3,6/4,1

4,7
5,8/6,3

2,0

2,6/3,5

0,1

0,975/
1,313
0,13/
0,18

4,4

2,3

2,3

2,0

1,5

1,5

1,2

0,750
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Varige besparelser
Røntgen
Der undlades genbesættelse af ledige stillinger svarende til 2,8 stilling i plan A.
I Plan B reduceres med i alt 4,7 stilling ved bl.a. at
nedlægge den tilførte forstærkning i vagten. Afdelingen er bekymret for, at gennemførsel af plan B
vil medføre problemer med akutflowet på hospitalet
og øgede ventetider.
Socialmedicin
Der reduceres med en engangsbesparelse på 1 mio.
kr. i 2019
Hjerteafdelingen Y
I forbindelse med flytning af senge fra FRH til BBH
reduceres med 4 hjertemedicinske senge, hvilket
giver en besparelse på ca. 3 mio. kr. fordelt på reservelæger, plejepersonale og sekretær.
Endvidere foreslås en reduktion på det ambulante
område på 2,4 mio. kr. gennem kortere og mere
komprimerede forløb, kortere konsultationer og
flere patienter pr. dag. Endvidere vil holdundervisning blive øget. Reduktionerne kan betyde længere
ventetid i receptioner og mindre fleksibillitet.
I spareplan B øges besparelserne i ambulatorierne
og ulemperne øges
Anæstesiologisk Afdeling Z
Som konsekvens af lukning af lejer og reduktion af
lange lejer i afd. K og M spares tilsvarende anæstesibemanding på lejerne. Endvidere forventes hjemtagning af ortopædkirurgiske patienter at kunne
medvirke til opnåelse af besparelser. Endelig planlægges med mere fleksibel kapacitet på Intensivafsnittet med reduceret kapacitet i lavaktivitetsperioder.
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Stillinger Mio.
kr. A

Mio.
Kr. B

2,8/
4,7

1,5

2,0/
2,625

9,9
6,2/8,4

5,5

3,3/4,4

3,9

3,0

3,0
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Sengemæssige konsekvenser
Planlagte reduktioner ved overflytning af senge fra FRH til BBH
nu
forslag
+/Q geriatri
37
40
3
Q int. Medicin
18
20
2
Q med. Modtage
30
20
-10
Y hjertemedicin
64
60
-4
Medicin i alt
149
140
-9
Gastrokirurgi
Planlagt i alt

89

83

-6
-15

Yderligere forslag
nerurologi
66
62
-4
dermatologi/sårheling
30
25
-5
ortopædkirurgi
60
59
-1
i alt
-10
Endvidere natlukning af et medicinsk modtageafsnit fra FRH

Den geriatriske sengekapacitet med 30 senge fra BBH og 7 fra Q10 på FRH samles i
40 senge i 2 afsnit på samme etage i Lersøbygningen. Der overflyttes ressourcer fra
Q31 og Q10. De resterende 18 intern medicinske senge på Q10, FRH, overflyttes til et
sengeafsnit på 20 senge på samme etage som det eksisterende I - afsnit. Det Akutte
Modtageafsnit Q50 på FRH planlægges overflyttet til et sengeafsnit med 20 senge i
Lersøbygningen på BBH på samme etage som et andet MMA afsnit. Et af de 3 MMA
afsnit planlægges natlukket. Y20 fra Frederiksberg flyttes til Lersøbygningen, og den
samlede kardiologiske kapacitet reduceres fra 64 til 60 senge.
I forbindelse med den fysiske omorganisering i Abdominalcenter K planlægges en
reduktion på 6 senge. Derudover omlægges som nævnt ovenfor behandling i henholdsvis afd. N, D/S til mere ambulant behandling og praktiserende læger. Ortopædkirurgisk Afdeling M reducerer ved sammenlægninger netto med 1 seng.
Stillingsreduktioner og afskedigelser
Spareplan A medfører en stillingsreduktion på ca. 86 stillinger og plan B en reduktion
på ca. 80 stillinger. Hospitalet forventer dog under 10 egentlige afskedigelser.
Udover ovenstående medfører den fremrykkede effektivisering på tværgående afdelinger en stillingsreduktion i plan A på 19,4 stilling, men også her forventes væsentligt
færre afskedigelser.

Stefan Hochstrasser
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Direktionen
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV

NOTAT
Til:

Opgang Indgang 20D, stuen
Direkte 30544441

Center for Økonomi
Dato: 20. august 2018

Forslag til besparelser ifm. budget 2019 (spareplan A) – særligt mhp. rokader og
sammenlægninger af afdelinger.
Nærværende notat giver en supplerende beskrivelse af de besparelser, der vedrører
flytning af senge fra Frederiksberg matriklen og rokader på BFH.
I forbindelse med budget 2019, hvor hospitalet samlet set skal spare 50,6 mio. kr., har
direktionen søgt at identificere centrale sparemål for at reducere de forholdsmæssigt
fordelte besparelser (”grønthøsterbesparelser”). Direktionen har i den forbindelse
identificeret en række områder, der mere grundlæggende ændrer på nogle af de nuværende strukturer og organiseringer og taler ind i Nyt Hospital Bispebjerg.
Forslagene understøtter hospitalets arbejde de kommende år med at afprøve nye samarbejdsflader, arbejdsgange og måder at organisere afdelinger og arbejdet på. Endvidere giver forslagene mulighed for at for at tilnærme patientforløb og arbejdsgange til
rammepapiret på akutområdet - hvilket alt sammen vil lette indflytningen i det nye
akuthospital.
Forslagene omfatter en række større rokader af funktioner, og samling af funktioner
internt på BBH samt flytning af akutte funktioner fra FRH (75 senge) på BBH. Disse
optimeringer af driften vurderes ikke mulig i de nuværende fysiske rammer.
Der er alene tale om forslag, der er besluttet i HOPP 2020, der er blot tale om en fremskyndelse af en del af denne plan. Der er alene tale om en flytning af senge; ikke akutklinik og ambulatorier.
Forslagene er uddybet nedenfor.
1. Styrkelse af det akutte område frem mod nybyggeriet
BFH er landets næststørste akuthospital målt på optageområde og adskiller sig fra
flertallet af akuthospitaler ved at have en fuldt fragmenteret akutmodtagelse. Der modtages således de næste 5 år patienter i op til 9 lokaliteter. Der er altså modtagefunktioner på et stort antal afdelinger.
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I løbet af Q1 2019 kommer der som en del af byggeprojektet en ny røntgen-satellit i
umiddelbar nærhed af Akutmodtagelsen, herunder kvadratmeter, der kan benyttes til
enten undersøgelses- eller venterum. Den nye røntgen-satellit giver mulighed for at
indarbejde et tættere samarbejde mellem røntgen og Akutmodtagelsen, før det implementeres i Akuthuset, ligesom der vil være mulighed for at få erfaringer med en mere
zoneopdelt (fast track/behandlerspor, vurderingsspor og venteområder) AKM.
Direktionen ønsker at tage skridtet videre og bruge dette som en løftestang til at samle
flere af de akutte funktioner. Konkret ønsker direktionen at flytte den kirurgiske modtagelse (KMO), så den placeres lige over den nuværende akutmodtagelse. Hermed
samles de to største akutte modtagefunktioner over hinanden, og vi er således et skridt
nærmere en fælles AKM.
De trange fysiske rammer og den spredte fysik frem mod det nye akuthus udfordrer et
optimalt og effektivt flow samt smidige patientforløb. Det ønsker direktionen at afhjælpe med etablering af et visitationsafsnit, der skal modtage hovedparten af de tidlige indlæggelser og derved aflaste MMA.
Samtidigt lægges der op til at samle de to medicinske modtageafsnit (MMA1 og 2), så
de placeres i umiddelbar forlængelse af hinanden. De to afsnit er i dag placeret i to
forskellige bygninger. Rokaderne medfører ikke yderligere pladser, men vil i stort
omfang forbedre logistikken og medføre effektiviseringer i vagten.
Opsummerende giver de foreslåede ændringer mulighed for at styrke de akutte funktioner på BFH, optimere flow og arbejdsgange samt mulighed for at forberede og øve
sig på opgaveløsningen i et setup, der minder mere om de fremtidige fysiske rammer
og den organisatoriske struktur, der vil være gældende fra 2023. Samtidig vil der være
en hurtigere og mere effektiv realisering af de regionale tanker om de nye akutmodtagelser, som er kommet til udtryk i det vedtagne regionale rammepapir på akutområdet.
2. Optimering af sengekapacitet
Direktionen ønsker at samle alle sengeafsnit på BBH-matriklen. Forslaget indebærer
en overflytning af samtlige FRH sengeafsnit til BBH. Der er i dag 75 medicinske senge på FRH fordelt på Y20 (20 senge), Q50 (30 senge) og Q10 (25 senge). Det vurderes, at det vil være muligt at styrke både det faglige niveau samt hente driftseffektiviseringer ved at samle alle senge på BBH-matriklen.
Det forventes, at anvendelsen af senge og plads kan optimeres i forbindelse med rokaderne, hvorved der vil kunne frigøres senge på BBH, hvilket muliggør, at samtlige
FRH-senge kan flyttes til BBH. Denne øvelse taler direkte ind i fremtidens opgaveløsning centreret omkring en samlet fælles akutmodtagelse med de bedste forudsætninger
for at understøtte sammenhængende patientforløb, hvor patienterne rent logistisk flyttes rundt så lidt som muligt.
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Foruden en overflytning af senge, medfører de forventede effektiviseringer, at vi helt
kan lukke 17 senge, heraf 11 medicinske senge. Det vil være forsvarligt fordi:
 Der med en samtidig styrkelse af akutområdet er en klar forventning om, at
der vil være færre indlæggelser fra Akutmodtagelsen til de akutte medicinske
afdelinger.
 Det betyder, at presset på de medicinske senge i modtagende-/stamafdelinger
lettes.
 Vi på BFH har velfungerende og effektive arbejdsgange for kapacitetskoordination, der sikrer optimal udnyttelse af sengekapacitet.
 Rokaderne medfører færre akutte modtagesenge, men flere geriatriske og internt medicinske senge.
BFH har det seneste år haft en gennemsnitlig belægningsprocent på 82% (kl. 23) og en
maksimal belægningsprocent på 95%. Samtidig kan samarbejdet med Københavns
Kommune om hjemtagning af færdigbehandlede medicinske patienter optimeres.
Denne patientgruppe optog i vinterhalvåret ca. 15 senge pr. dag. Københavns Kommune har netop åbnet 17 nye pladser for midlertidigt akut ophold i ”Kirsebærhaven”.
Direktionen ønsker i samme forbindelse at arbejde videre med en større omlægning til
daghospitaler, dagkirurgi samt subakutte tider for herved at lette presset på akutmodtagelsen og sengeafsnittene.
Det bør understreges, at den beskrevne overflytning er besluttet i HOPP 2020 og uanset vil blive en realitet senest i 2023, hvor det nye akuthus står færdigt.
Hospitalet er i dialog med Rigshospitalet om afledte konsekvenser i forhold til dialysen og reumatologien, ligesom Region Hovedstadens psykiatri er orienteret om forslagene.
3. Styrkelse af den ambulante profil på Frederiksberg matriklen
De ovenfor foreslåede rokader betyder en nedlukning af senge på FRH-matriklen. Det
betyder dog ikke en tidligere lukning af FRH matriklen. FRH vil fortsat være et udviklingslaboratorium for nye idéer og tværsektorielt samarbejde, og der etableres i løbet
af 2018 et fælles medicinsk ambulatorium. Dertil kommer, at der er et meget stort
hjerteambulatorium på matriklen, andre ambulante funktioner samt Socialmedicinsk
enhed og Center for Komplekse Symptomer. Desuden vil der fortsat være et meget
stærkt forskningsmiljø, bestående af bl.a. Parker Instituttet, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Tværsektoriel Forskningsenhed og Østerbroundersøgelsen samt
eksterne institutioner som RKKP og Dansk Selskab for Patientsikkerhed samt Frederiksberg Kommunes døgnrehabilitering.
Der er den 17. august afholdt møde med Frederiksberg Kommune med deltagelse af
Frederiksberg Kommunes borgmester og regionsrådsformand Sophie Hæstorp Ander-
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sen. På den baggrund arbejdes på et fælles hensigtspapir om det fremtidige samarbejde
mellem region og kommune.
4. Business casen
Samlet set vil flytningen af sengemassen medføre besparelser på ca. 22 mio. kr. i 2020
og frem (16 mio. kr. i 2019). Heri er indregnet besparelser på ca. 8 mio. kr. i de tværgående afdelinger (afledte besparelser ift. anæstesi, rengøring, diagnostiske funktioner
samt hjælpefunktioner), som er planlagte effektiviseringer ifm. nybyggeriet og som
rent teknisk indregnes i effektiviseringsgevinsterne ved Nyt Hospital Bispebjerg.
Flytningerne har således – også efter en nærmere udredning af behovet for flytte- og
anlægsudgifter – en god business case.
Ved en forventet udflytning i Akuthuset første halvår af 2023 vil der blive frigjort 22
mio. kr. i ca. 4 år, svarende til 88 mio. kr. Samtidig forventes afholdt flytte- og anlægsudgifter for ca. 17 mio. kr. Hertil kommer frigivelse af ca. 12 mio. kr. kvalitetsfondsmidler til renovering af bygning 6. Disse midler skulle under alle omstændigheder anvendes.
5. Anlægs- og flytteudgifter ved fysiske rokader
Der er til både spareplan A og spareplan B knyttet en række flytte- og anlægsudgifter.
Der forelægges Regionsrådet en særskilt sag om frigørelse af kvalitetsfondsmidler til
renovering af særligt bygning 6 (en af de gamle pavilloner, der fraflyttes af klinisk
biokemisk afdeling). For så vidt angår øvrige anlægsudgifter, forventes disse umiddelbart – efter drøftelse med CEJ - at kunne holdes indenfor de midler til løbende vedligeholde hospitalet råder over.
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Direkte 3863 6060
Web www.bispebjerghospital.dk
www.frederiksberghospital.dk

Region Hovedstaden
Koncern Økonomi

Dato: 21. august 2018

Høringssvar fra VMU ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital vedr.
budgetforslag 2019

VMU på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har på møde den 17. august 2018 behandlet budgetforslag for 2019.
Et samlet VMU er enige om at anbefale Regionsrådet at tiltræde den af Direktionen
foreslåede Spareplan A, idet denne plan, trods store besparelser, giver en række udviklingsperspektiver frem mod Nyt Hospital Bispebjerg. Derudover er der, særligt i et
perspektiv frem mod 2020, færre grønthøsterbesparelser ved Spareplan A.
Der blev dog fra medarbejdersiden udtrykt stor bekymring over, at der efterhånden i
mange år i træk er foretaget besparelser inden for sundhedsvæsenet. Det blev understreget, at dette medfører store udfordringer for de enkelte afdelinger og for medarbejderne, som stadig oftere giver udtryk for faglig frustration og generel afmatning.
VMU skal afslutningsvis gøre opmærksom på, at fællestillidsrepræsentanten for sygeplejerskerne på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har fremsendt et særskilt høringssvar til Region Hovedstaden på vegne af sygeplejegruppen og uafhængigt af
VMU.

Venlig hilsen

Anne Jastrup
Formand for VMU

Carina Bull Feveile
Næstformand for VMU

29

Besparelser i sundhedsvæsenet
den direkte vej mod færre ”varme hænder”
Kære regionspolitikere i Region Hovedstaden
Vi anerkender, at I som regionspolitikere står med en vanskelig opgave som følge
af stigende udgifter til sundhedsvæsenet uden, at der tilføres de nødvendige
midler centralt fra.
Med afsæt I de aktuelle spareplaner i Region Hovedstaden, og mere lokalt på
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, vil vi gerne gøre jer opmærksom på, at de
planlagte besparelser koster stillinger og sengepladser. Det koster stillinger
indenfor alle områder af hospitalets ansatte. Det betyder færre social- og
sundhedsassistenter, færre sygeplejersker, radiografer, portører,
fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere, serviceassistenter, mindre
køkkenpersonale, færre sekretærer, kontormedarbejdere og læger.
Forklaringen er ikke, at der er færre ”kunder i butikken”. Antallet af patienter
stiger derimod år efter år og vil fortsætte med det i en årrække fremad.
Den forklaring vi har fået er, at udgifterne til nye og avancerede behandlinger
stiger. Samtidig stiger udgifterne til dyr medicin. Når alt dette skal finansieres, og
der ikke tilføres tilstrækkelige midler, er der ikke andre løsninger end at lave
nedskæringer på de ”varme hænder”.
Som Kontaktudvalg er vi i tæt dialog med vores hospitalsledelse om
udfordringen. Vi ved hvor stor en indsats, de har gjort for at lave strukturelle
ændringer for at få det hele til at gå op uden at opsige for mange stillinger. For at
løse den fastlåste opgave med besparelserne, støtter vi derfor op om løsningen
med spareplan A, der forventeligt vil være den, der gør mindst ondt.
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Når det så er sagt, ønsker vi, at I som de ansvarlige regionspolitikere forstår og
anerkender at vi risikerer, at nedenstående afledte samt direkte konsekvenser
pludselig bliver hverdag i sundhedsvæsenet.
Kære Regionspolitiker/borger – næste gang du benytter vores hospital så husk
følgende:
Der er ikke noget vi hellere vil end at hjælpe og behandle dig
Men..…:
1) Når ventetiden i telefonen er lang, og telefonåbningstiden er kort, så er
det fordi, der er færre sekretærer ansat.
2) Når du skal stå I kø for at melde din ankomst i ambulatoriet, eller der er et
skilt i stedet for et menneske, så er det fordi, der er færre sekretærer
ansat.
3) Når lægen ikke længere har tid til at kigge dig i øjnene under
konsultationen, så er det fordi, der ikke længere er ansat sekretærer til at
skrive journalen.
4) Når du er indlagt og ikke får mad eller hjælp til personlig pleje og omsorg,
så er det fordi, der er færre social- og sundhedsassistenter ansat.
5) Når du må vente ekstra på at blive transporteret rundt til undersøgelser
på hospitalet, så er det fordi, der er færre portører ansat.
6) Når du skal vente til dagen efter med at få lavet din røntgen undersøgelse,
så er det fordi, der er færre radiografer ansat.
7) Når der ikke er så rent, som du kunne ønske dig på hospitalet, så er det
fordi, der er færre rengøringspersonale ansat.
8) Når du er indlagt, og der går længere tid før vi opdager, at der er sket en
alvorlig forværring i din tilstand, så er det fordi, der er færre
sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter ansat.
9) Når du er indlagt og ender med at ligge på gangen, så er det fordi, vi har
sparet sengepladser væk.
10) Når du må vente mange timer på at se en læge, så er det fordi, der er
færre læger ansat.
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11) Når du er indlagt og vigtig behandling bliver forsinket, så er det fordi, der
er færre social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker ansat.
12) Når du ved en fejl får forkert medicin, så er det fordi, der er færre
sygeplejersker ansat.
13) Når du efter flere timers ventetid forlader vores Akutmodtagelse i
skuffelse uden at være blevet set af en læge, så er det fordi, der er færre
læger ansat.
14) Når lægen i hastværk presser dig hurtigt ud af ambulatoriet igen, så er
det fordi, de er blevet bedt om at bruge kortere tid per patient.
15) Når der sker fejl i bestilling af undersøgelser og henvisninger, så er det
fordi, der er færre sekretærer ansat.
16) Når der er lang ventetid på blodprøvetagning, så er det fordi, der er færre
bioanalytikere ansat.
17) Når vi ikke kan leve op til udrednings- og behandlingsgarantierne, så er
det fordi, vi er færre ansatte, herunder kontorpersonale.
18) Når du er indlagt, og du må vente på hjælp til at få dig tilbage til normalt
funktionsniveau, så er det fordi, der er færre fysioterapeuter ansat.
19) Når du er indlagt, og der ikke er tid til at begynde arbejdet med at
genopbygge dine normale ressourcer, så er det fordi, der er færre
ergoterapeuter ansat.
Vi forventer, at I som politikere anerkender og tager ansvar for, at der sker
fortsatte nedskæringer på antallet af ”varme hænder” (samtlige ovenstående
nævnte medarbejdere) i Regionens Hospitalsvæsen.
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Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Plan A
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser:
Administrative effektiviseringer
Nærmere beskrivelse:
En række afdelinger gennemfører administartive besparelser, dels de egentlige stabsafdelinger,
men også flere kliniske afdelinger effektiviserer de administrative funktioner

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

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:

Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
Opgaver placeres på tilbageværende medarbejdere eller andre personale grupper

Supplerende information:

(Mio. kr.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

2019

2020 og følgende år

2,06
2,06

2,06
2,06

3,25

3,25
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Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Plan A
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser:
Benchmark
Nærmere beskrivelse:
Som konsekvens af operationsgangsanalysen nedlægges 3 operationslejer. Aktiviteten kan
dækkes af de resterende lejer som skal udnyttes mere effektivt.

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

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Øget risiko for aflysninger og mindre buffer ved udsving i antallet af akutte patienter

Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:

Supplerende information:

(Mio. kr.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:
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2019

2020 og følgende år

2,15
2,15

2,15
2,15

3,55

3,55

Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Plan A
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser:
Organisatoriske effektiviseringer
Nærmere beskrivelse:
Medicinsk og Geriatrisk Afdeling Q sammenlægges med tre afdelinger, henholdsvis Palliativ
Afdeling, Endokrinologisk Afdeling I og Akutafdelingen AKM. Herved spares afdelingsledelser. Al
stationær aktivitet samles på Bispebjergmatriklen, hvorved patientforløb kan effektiviseres,
endvidere kan der ved flytningen spares kliniske og ikke kliniske servicefunktioner på
Frederiksberg, så som anæstesi, rengøring og portørfunktioner. Diætiskområdet samles under
FM køkken, hvorved der spares 2,4 stilling.
Ved overflytning af afd. Q’s 55 senge til BBH fordeles 7 geriatriske senge til geriatrien, som
udvides med yderligere 3 senge. De 18 intern medicinske senge samles med afd. I og de 30
modtagesenge sammenlægges med AKM’s 40 medicinske modtagesenge, hvor der sker en
reduktion på 10 senge. Netto reduceres med 5 senge ved overflytningen. Desuden
sammelægges sengeafsnit inden for Dermatologi og Sårheling.

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.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

B

2020 og følgende år

8,00
7,78
0,22

11,93
11,49
0,44

24,46

24,46
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Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Bispebjerg Og Frederiksberg Hospital Plan A
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser:
Reduktion og omlægning af forbruget af medicin og analyser
Nærmere beskrivelse:
Klinisk biokemisk afdeling sparer på reagenser ved ibrugtagning af nyt udstyr

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.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:
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2019

2020 og følgende år

0,00

2,40
2,40

Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Plan A
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser
Effektiviseringer afledt af optimering af patientforløb og/eller arbejdstilrettelæggelse
Nærmere beskrivelse:
En række ændrede arbejdsgange og patient forløb, heriblandt: Kortere liggetider, som medører
reduktion af senge indenfor neurologi og kirurgi. Effektivisering af personale anvendelse på en
række områder bla. FM området. Endvidere sker der omlægning til ambulant behandling
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.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

2019

2020 og følgende år

18,52
17,83
0,69

20,03
19,34
0,69

39,53

39,53
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Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Plan A
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser:
Administrative effektiviseringer
Beløbet i 2019 indeholder engangsbesparelser på i alt 8,894 mio. kr. derudover har en række
afdelinger spareforslag inden for 'øvrige besparelser', hvor de bl.a. nedlægger ledige stillinger og
fordeler opgaver på det øvrige personale.
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.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:
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2019

2020 og følgende år

19,87
6,42
13,45

10,53
5,92
4,61

15,48

15,48

Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Plan B
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser:
Administrative effektiviseringer
Nærmere beskrivelse:
En række afdelinger gennemfører administartive besparelser, dels de egentlige stabsafdelinger,
men også flere kliniske afdelinger effektiviserer de administrative funktioner

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

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:

Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
Opgaver placeres på tilbageværende medarbejdere eller andre personale grupper

Supplerende information:

(Mio. kr.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

2019

2020 og følgende år

2,05
2,05

2,16
2,16

3,05

3,14
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Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Plan B
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser:
Benchmark
Nærmere beskrivelse:
Som konsekvens af operationsgangsanalysen nedlægges 3 operationslejer. Aktiviteten kan
dækkes af de resterende lejer som skal udnyttes mere effektivt.

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

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Øget risiko for aflysninger og mindre buffer ved udsving i antallet af akutte patienter

Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:

Supplerende information:

(Mio. kr.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:
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2019

2020 og følgende år

2,15
2,15

2,15
2,15

3,55

3,55

Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Bispebjerg og Fredeiksberg Hospital Plan B
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser:
Organisatoriske effektiviseringer
Nærmere beskrivelse:
Medicinsk og Geriatrisk Afdeling Q sammenlægges med tre afdelinger, henholdsvis Palliativ
Afdeling, Endokrinologisk Afdeling I og Akutafdelingen AKM. Herved spares afdelingsledelser.
Diætiskområdet samles under FM køkken, hvorved der spares 2,4 stilling. Desuden
sammelægges sengeafsnit inden for Dermatologi og Sårheling.
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.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

2019

2020 og følgende år

4,44
4,44

5,00
5,00

8,71

8,71
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Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Plan B
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser:
Reduktion og omlægning af forbruget af medicin og analyser
Nærmere beskrivelse:
Klinisk biokemisk afdeling sparer på reagenser ved ibrugtagning af nyt udstyr

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.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:
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2019

2020 og følgende år

2,40

2,40

2,40

2,40

Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Plan B
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser
Effektiviseringer afledt af optimering af patientforløb og/eller arbejdstilrettelæggelse
Nærmere beskrivelse:
En række ændrede arbejdsgange og patient forløb, heriblandt: Kortere liggetider, som medører
reduktion af senge indenfor neurologi og kirurgi. Effektivisering af personale anvendelse på en
række områder bla. FM området. Endvidere sker der omlægning til ambulant behandling.
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.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

2019

2020 og følgende år

19,60
18,88
0,72

23,05
22,25
0,80

40,60

44,77
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Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Plan B
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser:
Nærmere beskrivelse:
Beløbet i 2019 indeholder engangsbesparelser på i alt 8,894 mio. kr. derudover har en række
afdelinger spareforslag inden for 'øvrige besparelser', hvor de bl.a. nedlægger ledige stillinger og
fordeler opgaverne på det øvrige personale.
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.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

44

2019

2020 og følgende år

19,96
9,01
10,95

14,33
11,85
2,48

19,76

20,22

3. BORNHOLMS HOSPITAL

45

46

47

48

49

Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Bornholms Hospital, Direktionen, Kvalitet og Uddannelse, Kirurgisk afd samt Anæstesiologisk
afd.
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser:
Administrative effektiviseringer
Direktionen reducerer bemanding svarende til et årsværk, Nedlæggelse af 1 stilling samt
ledelseseskonsulent på hhv. kirurgisk og anæstesiologisk afdeling.
Nærmere beskrivelse:
Konsulent bistand til direktionen og ovenstående afdelinger.

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

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Besparelsen vil betyde at arbejdet med idriftsættelse af dele af udviklingshospitalets initiativer
og arbejdet med "udviklingshospital version 2" vil forudsætte tilvejebringelse af eksterne midler.
Opgaveporteføljen skal tilpasses den reducerede normeringer. Det betyder reduceret bistand til
hospitalets arbejde med driftsmålsstyring, understøttelse af forbedringsarbejde samt
understøttelse af arbejdsmiljø, hvor hospitalet fik påbud i sommeren 2018.
Ændringen vil medføre øget belastning af driftsledelses opgaven for afdelingsledelsen. Dette skal
ses i sammenhæng med samtidig reduktion af afdelingsledelsessekretær og reduktion af
bemanding i Kvalitet og Uddannelse. Samtidig betyder nedlæggelsen tilbageskridt for arbejdet
med at opkvalificere den analytiske og økonomiske viden omkring afdelingsledelsen.
Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:

Supplerende information:

(Mio. kr.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:
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2019

2020 og følgende år

1,582
1,582
0,000
0,000
2,50

1,582
1,582
0,000
0,000
2,50

Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Bornholms Hospital / Kvalitet og Uddannelse (K&U) samt Kirurgisk afdeling
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser:
Organisatoriske effektiviseringer
Nedlæggelse af chefstilling i kvalitet og uddannelse. I 2019 og 2020 forsøg med nedlæggelse af
1 afdelingssygeplejerskestilling i hver af følgende afdelinger: Operations/ Endagskirurgisk
afdeling samt i Kirurgisk ambulatorie
Nærmere beskrivelse:
Ordningen på kirurgisk afdeling skal følges tæt og evalueres.

Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over besparelse (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):
Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Region Hovedstaden har som strategi at arbejde for mindre styring og mere ledelse.
Nedlæggelse af en chefstilling er i tråd med dette.
Konsekvensen vil være sammenlægning med en anden afdeling og dermed øget belastning af
ledelsen i denne. Den faglige ledelse af kvalitetsområdet vil med denne løsning skulle varetages
af vicedirektøren. Der forventes behov for konsulentbistand til at understøtte øget selvledelse i
såvel denne afdeling, som den modtagende afdeling.
Ændringerne på kirurgisk afd. betyder at afdelingen vil have behov for konsulentbistand
/coaching mhp implementering af selvledelse. Samtidig har afdelingssygeplejersken i et vist
omfang deltaget i driften og dette bortfalder. Ændringen vil kunne påvirke arbejdsmiljøet, især
overgangen til øget selvledelse.
Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:

Supplerende information:
Der igangsættes en analyse til efteråret for at vurdere det samlede område i afdelingen
(OP/dagkirurgi, ambulatorie og sengeafsnit). Den endelige udmøntning kan derfor blive
poåvirket, men beløb og personalereduktion fastholdes.
(Mio. kr.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

2019

2020 og følgende år

1,530
1,530
0,000
0,000
2,50

1,530
1,530
0,000
0,000
2,50
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Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Bornholms Hospital / Kirurgisk afdeling, Medicinsk afd., Anæstesiologisk afd., Diagnostisk afs.,
Ergo og Fys samt Ventet og Velkommen
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser
Effektiviseringer afledt af optimering af patientforløb og/eller arbejdstilrettelæggelse
Nedlægges en 37 timers stilling i Kir. amb. Lønsumreduktion i kir. afd. Tilpasning af ansættelse
på med. afd. 50 % reduktion af gæstedialyse , udvikling af pacemakerkontroller. Reduktion af
plejepersonale med. afd.. Bedre tilrettelæggelse af patienttransporter Strammere planlægning
for læger, udvikling af faste lægers ambulatorietider, frikøb af geriater til hukommelsesklinik,
indtægt, arbejdsplanlægning og lønindberetning, opsigelse af koordinatorfunktion for nefrologer.
Ændring af Akuthjælpen mio. kr.). Optimering på operationsområdet med effektivt redskab til
styring. Reducere sygepl. vagtberedskab på anæstesiologisk afdeling om natten, mellem 22:3007:45. Reduktion af bioanalytikernormering og radiografnormering på hver 0,75 stilling.
Omlægning af biokemisk konsulentfunktion. Reduktion af vikardækning for radiologer (0,200
mio. kr.). 2 stillingsreduktioner i Ergo- og Fys. Stillingsreduktioner i Ventet og Velkommen
Nærmere beskrivelse:
Forudsættelse af effektivisering af arbejdsgang mhp. kortere indlæggelser og mere ambulant
aktivitet.
Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over besparelse (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):
Det skal bemærkes, at det forudsættes hospitalet tilføres midler svarende til reelle omkostninger
ved at flytte kontroller af ICD pacemakere til Bornholms Hospital.
Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Hospitalet gør hvad der er muligt for, at besparelserne ikke påvirker overholdelse af
udredningsretten, overholdelse af behandlingsgaranti og patienttilfredsheden. Men vil gå i dialog
med de øvrige hospitaler, hvis der opstår udfordringer i forhold til overnstående, således at der
etableres fællesregionale løsninger, der tilgodeser bornholmernes behandlingsbehov.
Der vil være mindre fleksibilitet ved ferie og sygdom med risiko for aflysninger med kort varsel.
Der kan komme mindre fokus på uddannelsesforpligtelsen.
Gæstedialyse: fremover vil feriegæster på Bornholm kun kunne tilbydes et mindre antal
gæstedialyser eller må afvises.
Ændringen vedr. Akuthjæpen vil medføre øget kompetenceniveau i Akutmodtagelse gennem
øget tilstedeværelse af bagvagter om aftenen og i weekenden med deraf følgende øget
supervision af yngre læger. Dette kan dog tage tid fra andre BV opgaver.
Patienterne og borgere vil i større grad opleve at blive tilset af en yngre læge, som superviseres
af en speciallæge i stedet for i dag normalt at blive set af erfaren speciallæge. Supervisionen
giver en øget arbejdsbyrde for speciallægerne, og kan resultere i længere ventetider for patienter
og borgere. Der vil blive arbejdet på udvikle en fordeling således at patienterne visiteres efter
behov til sygeplejerske, yngre læge eller speciallæge.
Idet antallet af henvendelser til Akuthjælpen er meget svingende kan forslaget medføre øget
ventetid i Akutmodtagelsen, især for patienter visiteret via 1813.Ændringens
uddannelsesmæssigt øgede kvalitet forudsætter en stabil bemanding med speciallæger.
Ændringen skal evalueres tæt.
Stillingsreduktion på Ergo- og fys vil betyde reduktion i ydelser til indlagte patienter således at
flere patienter, herunder palliative patienter vil få et reduceret tilbud om træning 2-3 gange om
ugen og flere patienter, der før blev tilbudt træning, vil fremover kun få en vurdering og en
genoptræningsplan. Den udkørende palliative funktion skæres til, så der ikke anvendes flere
ressourcer end tildelt.
Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
Risiko for reduceret arbejdsmiljø - afsnittene på kir. og med. afd. er for nylig fusioneret og
dermed i forvejen udsat.
Supplerende information:
Det vil indledningsvist blive undersøgt om reduktionen kan effektueres ved, at der er personale,
der frivilligt ønsker at gå ned i tid. Og ellers vil det effektueres ved forlængelse af vakancer.
Vedr. Akuthjælpen vil der være særlig fokus på øget tilstedeværelse af speciallæge (bv) i
akuthjælpens åbningstid. Formålet er til dels at give øget supervision til yngre læger samt tilse
udvalgte patienter.
(Mio. kr.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:
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2019

2020 og følgende år

8,260

8,260

7,435

7,435

0,300

0,300

0,525

0,525

15,600

15,600

Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Bornholms Hospital / Diagnostisk Enhed
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser:
Reduktion og omlægning af forbruget af medicin og analyser
Reduktion af isolationsdage på BoH's afdelinger som følge af hjemtagning af test for influenza
samt MRSA
Gennemgang af analyser for at identificere muligheden for restriktioner på analyserne og en
mindre besparelse på øvrig drift.
Nærmere beskrivelse:
Vedr. Influenza:
Bornholms Hospital indførte marts 2018 POCT test for influenza, bl.a. for at kunne begrænse
antallet af patienter, som isoleres pga. influenza. Hermed spares en række direkte og indirekte
udgifter, fx personlige værnemidler og rengøring. En isolationsdag udløser en omkostning
mellem 3000,- kr. og 3500,-kr. Den direkte udgift til værnemidler og rengøring kunne estimeres til
1000,-kr. pr. isolationsdøgn.
Baseret på data fra Statens Serum Institut vedr. influenzasæson samt egen optælling af udførte
influenzatest, vil der formentlig skulle udføres ca. 250 test årligt. Negativraten er 80% og det
forventelige antal negative test er ca. 200 årligt.
Vedr. MRSA:
Afventer data vedr. antal mm.
Evt. restriktioner tager udgangspunkt i de massive stigninger i antal analyser generelt, den
kliniske samt biokemiske vurdering af effekt.
Fx kan kliniker få direkte besked , såfremt der foreligger et tidligere, men stadig brugbart resultat
på en blodprøve fx. HbA1c inden for 1-2 md. Besparelsespotientiale estimeres til 75.000,-kr.
Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over besparelse (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):
For Laboratoriet:
Udgiften til 250 test er ca. 75.000,-kr. som skal tilføres laboratoriet varebudget.
For BoH:
Den samlede besparelse ved hjemtagning af influenza test og MRSA test kan estemeres til ca.
200.000,-kr. finansieret gennem sparede værnemidler, rengøring mm. på BoH's afdelinger samt
rengøring
Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
Det må vurderes positivt for afdelingerne, at der er færrest mulig isolerede patienter, som kræver
specielle forholdsregler af pleje- og rengøringspersonale.
Supplerende information:
(Mio. kr.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

2019

2020 og følgende år

0,300
0,000
0,300
0,000
0

0,300
0,000
0,300
0,000
0
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Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Bornholms Hospital / Medicinsk afdeling samt Ventet og Velkommen
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser:
Reduktion i diætisttimer. Affald transport optimeres. Udbud af transportopgaver. Nedlæggelse af
postfunktion i Centraldepotet. Omstrukturering løsning af rengøring, hvor frekvenser bliver færre
på ikke kliniske-områder .
Nærmere beskrivelse:
5 timers reduktion pr. uge i diætistfunktion.
Ny billigere model for bortskaffelse vævsgenkendeligt affald.
Serviceafdeling, Logistik & Forsyning og Strategisk Indkøb udarbejder sammen udbudsmateriale
omkring den samlede affaldstransport, vare-transport og øvrig transport efterår 2018.
Postservice til de enkelte afsnit reduceres. Afsnit må selv hente post mm i Rejser & Reception,
samt bringe udgående post til Rejser & Reception inkl. prøver til øvrige region.
Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over besparelse (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Evt. længere ventetid hos diætist.
Billigere og bedre model vedr. affaldsbortskaffelse
Der forventes samme eller bedre transportservice, for færre kroner.
Alle afsnit/enheder vil opleve en serviceforringelse vedr. posten.
Medarbejder vil kunne opleve mere urene kontorer mm. på grund af færre frekvenser.
Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:

Supplerende information:

(Mio. kr.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:
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2019

2020 og følgende år

0,385
0,125
0,260
0,000
0,430

0,385
0,125
0,260
0,000
0,430

4. HERLEV OG GENTOFTE
HOSPITAL
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Dato: 21. august 2018

Forslag til besparelser/omprioriteringer i budget 2019 Herlev og Gentofte Hospital
Der planlægges besparelser og omprioriteringer på i alt 85,75 mio.kr. på Herlev og
Gentofte Hospital ved indgangen til 2019. Hospitalet har fået udmeldt en besparelse
på 43,75 mio.kr. Der er yderligere et lokalt udgiftspres på 42 mio. kr.
Fortsat stigende medicinudgifter betyder, at der er et behov for at afsætte en pulje på 8
mio.kr., svarende til hospitalets forventede medfinansiering på 20 pct. Puljen indhentes ved at reducere afdelingernes lønbudgetter. Der vil blive afsat en pulje på 5 mio.kr.
til apparaturnedbrud, og der afsættes 4 mio.kr. til forberedelse af indflytning i Nyt
Hospital Herlev. Endelig er der behov for en omprioriteringspulje på 25 mio.kr. på
hospitalet bl.a. til at imødegå udgiftspres på områder med stigende aktivitet. Den samlede besparelse er udmeldt til samtlige afdelinger fordelt efter afdelingernes lønbudgetter.
Direktionen har holdt individuelle møder med alle afdelingsledelserne, hvor afdelingernes besparelser er blevet drøftet. Forslagene fordeler sig på følgende emner:

Administrative effektiviseringer
Benchmarking
Organisatoriske effektiviseringer
Reduktion og omlægning af forbrug af medicin og
analyser
Effektiviseringer afledt af optimering af patientforløb
og/eller arbejdstilrettelæggelse
Øvrige
Samlet

1.000 kr.
12.642
0
5.356
5.010

Årsværk
15
0
8
0

Vakante
14
0
6
0

62.608

96

82

0
85.616

0
119

0
102

Forslagene betyder nedlæggelse af ca. 110-20 fuldtidsstillinger. Heraf forventes det på
nuværende tidspunkt, at der for 19 medarbejdere vil være tale om omplaceringer. Erfa-

56

65
38 68 38 68
38 68 98 30
www.herlevhospital.dk
www.gentoftehospital.dk

ringsmæssigt vil antallet af omplaceringer være faldende frem mod den endelige beslutning.
Forslagene indeholder reduktion med 5 senge på gynækologisk sengeafsnit og heraf
følgende normeringstilpasning. En del patienter til dagkirurgiske indgreb starter forløb
på sengeafdelingen og afsluttes samme sted. Afdelingen vil søge at indpasse det samme antal patienter i færre senge bl.a. ved yderligere at accelerere patientforløbene.
I nefrologisk afdeling reduceres med 2 senge ved at omlægge patientforløb fra indlæggelse til 1-dagsforløb.
På Gentofte-matriklen omdannes et 7-døgns afsnit til et korttidsafsnit ved at ændre
planlægningen af de ortopædkirurgiske operationer, så patienterne kan udskrives til
weekenden. På operationsgangen lukkes 2 ugentlige lejer ved effektivisering på de øvrige lejer i løbet af ugen.
Det har for flere afdelinger været nødvendigt at foreslå reduktioner i serviceniveauet
for at nå besparelserne. Således er der bl.a. flere afdelinger, der ønsker at reducere åbningstiden i call-funktionerne. Den manglende telefontid vil i en vis udstrækning kunne erstattes via patientens mulighed for at kommunikere via Min Sundhedsplatform,
men det kan ikke udelukkes, at det vil blive oplevet som en serviceforringelse.
Herlev og Gentofte Hospital er udfordret af den fortsat stigende aktivitet på det akutte
område og der er områder i hospitalet hvor der er betydelige rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer. Det store pres fra den akutte aktivitet betyder, at der er afdelinger,
der må prioritere det akutte område på bekostning af det planlagte område. Der kan således kun ske reduktioner af bemandingen på den planlagte benigne aktivitet. Ud over
konsekvenserne for patienterne, så kan dette betyde, at mulighederne for at uddanne
speciallæger forringes. Dette vedrører besparelsesforslagene fra Børne og Ungeafdelingen, Plastikkirurgisk afdeling samt Urologisk afdeling.
Ved fusionen blev alle de gastrokirurgiske og gastromedicinske senge samlet, mens
der fortsat har været endoskopifunktion på begge matrikler. Ved at samle og reorganisere den endoskopiske funktion kan der effektiviseres svarende til et spor.
Ved siden af det faste personale, der er ansat på Akutmodtagelsen, anvendes læger fra
et bureau som supplement. Der foreslås besparelser på disse læger. Det har vist sig, at
de ressourcer der er afsat til at afslutte patienterne ved lukketid om aftenen på Gentofte matriklen ikke anvendes. Det er 1 time dagligt. Der foretages ikke ændringer i åbningstiden. Desuden tænkes disse lægers fremmødetidspunktet på begge matrikler
rykket frem fra kl. 8 til kl. 9 i weekenden.
Det forventes, at reviderede nationale retningslinjer for svangreomsorgen fremover vil
muliggøre en mere fleksibel og behovsorienteret anvendelse af jordemoderkonsultationer. Dertil kommer, at ny svangreomsorg giver mulighed for ændret planlægning af
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jordemoderkonsultationer i form af mere individuel planlægning samt implementering
af telemedicin.
Radiologisk Afdeling har forslag om besparelser på åbningstiderne:
Afdelingen reducerer åbningstiden på CT skannere samt åbningstiden på MR skannere
Åbningstiden reduceres i de timer, hvor kapaciteten er mindst udnyttet – primært i aftentimer. Forslaget forudsætter en klinisk optimeret og skarpere visitationsproces.
Åbningstiden i Drop in funktionen på Gentofte Hospital reduceres til man-fre fra kl.
12.30-14.30 (i dag er drop in funktionen åben man-fre kl. 8-14). Reduktionen svarer til
en besparelse på 1,225 mio. kr. Det er hospitalets forventning, at nedlukningen vil få
en mindre betydning for aktiviteten i drop in, som potentielt kan blive erstattet af en
øget aktivitet i privat regi.
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Høringssvar vedr. forslag til budget 2019 fra VMU på Herlev og Gentofte Hospital
Der planlægges besparelser og omprioriteringer på i alt 85,75 mio.kr. på Herlev og
Gentofte Hospital ved indgangen til 2019. Hospitalet har fået udmeldt en besparelse
på 43,75 mio.kr. Der er yderligere et lokalt udgiftspres på 42 mio. kr.
Fortsat stigende medicinudgifter betyder, at der er et behov for at afsætte en pulje på 8
mio.kr., svarende til hospitalets forventede medfinansiering på 20 pct. Puljen indhentes ved at reducere afdelingernes lønbudgetter. Der vil blive afsat en pulje på 5 mio.kr.
til apparaturnedbrud og der afsættes 4 mio.kr. til forberedelse af indflytning i Nyt
Hospital Herlev. Endelig er der behov for en omprioriteringspulje på 25 mio.kr. på
hospitalet. Den samlede besparelse er udmeldt til samtlige afdelinger fordelt efter afdelingernes lønbudgetter.
Budgetforslaget for 2019 samt hospitalets indmeldte forslag til besparelser har været
drøftet på et VMU-møde den 21. august 2018 og giver anledning til følgende bemærkninger:
VMU må med beklagelse desværre konstatere, at besparelserne betyder nedlæggelse
af ca. 110 fuldtidsstillinger. Heraf forventes det på nuværende tidspunkt, at der for 19
medarbejdere vil være tale om omplaceringer. Erfaringsmæssigt vil antallet af omplaceringer være faldende frem mod den endelige beslutning.
Hospitalet har løbende udmøntet store besparelser, realiseret fusionsgevinster og foretaget effektiviseringer. De yderligere besparelser i 2019 vil stille store krav til personalet, der hver dag yder en stor og dedikeret indsats over for patienterne. VMU må tage til efterretning, at det bliver nødvendigt at foretage reduktioner i serviceniveauet for
at nå besparelserne. Således er der bl.a. flere afdelinger, der ønsker at reducere åbningstiden i call-funktionerne. Den manglende telefontid vil i en vis udstrækning kunne erstattes via patientens mulighed for at kommunikere via Min Sundhedsplatform,
men det kan ikke udelukkes, at det vil opleves som en serviceforringelse.
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Både arbejdsmiljøet og servicen over for patienterne og deres pårørende vil risikere at
blive negativt påvirket af de reducerede ressourcer i afdelingerne, selvom alle gør deres bedste for at minimere effekterne. Der vil være færre hænder til at løfte opgaverne,
og de ansatte skal løbe betydeligt hurtigere.
Herlev og Gentofte Hospital er udfordret af den fortsat stigende aktivitet på det akutte
område og der er områder, hvor der er rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer. Det
store pres fra den akutte aktivitet betyder, at der er afdelinger, der oplever et stigende
antal opsigelser begrundet i arbejdspresset. På andre områder er der pga. vagtbelastningen, og mulighederne for at overholde gældende overenskomster, et behov for udvidelse af antallet af lægestillinger.
Den øgede akutte aktivitet samt kræftområdet kan alene imødekommes ved at tage
ressourcerne fra det elektive og benigne område, hvilket giver en stor udfordring i forhold til overholdelsen af maksimale ventetider, udredningsretten mv.
VMU ser med bekymring på, at der i forbindelse med kvalitetsfondsprojektet skal findes yderligere effektiviseringsbesparelser på ca. 80 mio.kr. i løbet af 2019 og 2020.
Den igangværende sparerunde har vist, at der er mange områder, hvor det er meget
vanskeligt/ikke muligt at finde yderligere effektiviseringsbesparelser.
Mulighederne for fremadrettet at finde strukturelle og tværgående effektiviseringsgevinster vil ikke mindst afhænge af mulighederne for at optimere behandlingslogistikken og tilvejebringe effektive arbejdsgange i og mellem afdelingerne.
VMU skal derfor kvittere for igangsætningen af en samlet renoveringsplan for det eksisterende hospital på begge matrikler, men finder det nødvendigt, at der ligeledes afsættes ressourcer til bygningsmæssige ændringer, der kan sikre en rationel udnyttelse
af begge matrikler i forbindelse med ibrugtagningen af Nybyg. VMU er vidende om
de generelt knappe ressourcer på anlægssiden i regionen, men en effektivt fremtidig
hospitalsdrift er direkte afhængig af gennemgribende renoveringer og tilpasninger af
afdelingsfunktionerne.
VMU ser frem til regionens forslag til en ny hospitalsplan for de kommende år. Kvalitetsfondsprojekterne på hospitalerne skaber ny ramme for at fremtidssikre håndteringen af både den akutte og den planlagte patient i Region Hovedstaden. VMU imødeser
den videre dialog for fremtidens sundhedsvæsen med de helt centrale temaer og rammevilkår ift. behandlingskvalitet, nærhed og effektivitet.
Herlev og Gentofte Hospital kæmper for at komme op på det aktivitetsniveau, der var
før SP. Herlev og Gentofte Hospital har været kendt for sin meget høje produktivitet.
Med den høje produktivitet med stor gennemstrømning af patienter, dvs. mange ydelser pr. dag/time har det været ekstra krævende at skulle indpasse nye arbejdsgange,
der er mere tidskrævende end tidligere.
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Der er fortsat et stort arbejde med at bringe hospitalets aktivitet tilbage til niveauet før
SP. Der er et meget stort efterregistreringsarbejde for sekretærerne, da aktivitetsdata
ikke falder ”rigtig på plads” i SP. I sekretærprojektet arbejdes målrettet mod at kvalitetssikre og smidiggøre registreringen så tidsforbruget for personalet og fejlrettelserne
minimeres.
Medarbejderne i VMU har ønsket at komme med supplerende bemærkninger til det
fælles høringssvar. De supplerende bemærkninger er vedlagt som bilag.

På vegne af VMU

Klaus Lunding
Formand

Kim Hessellund Olsen
Næstformand
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Bilag
HØRINGSSVAR vedr. RegionH Budget 2019
Høringssvar fremsendes på vegne af Herlev og Gentofte Hospitals Kontaktudvalg (KU) vedrørende forslag til Region Hovedstadens Budget 2019.
KU stiller sig positiv overfor, at produktivitetskravet på 2 pct. ophører.
Medicinudgifterne er fortsat stigende, hvilket betyder, at der afsættes en pulje
på 8. mio. hvilket svarer til hospitalets forventede medfinansiering på 20%. KU
ser det som et problem, at puljen findes i afdelingernes lønbudgetter.
Udmelding af besparelse i det kommende budgetår må være i så stort et omfang, at det vil betyde, at kvaliteten i sundhedsbehandlinger forringes.
Da besparelserne skal realiseres i lønbudgettet, er grønthøstermetoden brugt
på tværs af afdelingerne. Dette forudses at medføre negativ konsekvens for
behandlingen, og gå direkte ud over patienten og de pårørende. Vi mener ikke, det er i overensstemmelse med visionen ”Godt Behandlet”.
Besparelsen vil få konsekvenser for rekrutteringen. Vi forudser, at besparelsen
vil medføre en udfordring i mangel på høj faglighed inden for alle faggrupper,
og dermed vil hospitalets behandlingskvalitet og fokus på at opretholde sundhedslovgivning være udfordret, og kvaliteten vil være faldende.
Ved planlægningen af Lockout i foråret 2018, blev det netop tydeligt, at der
mangler personale. Således blev 66.1% af alle afdelinger undtaget, i det der
ikke kunne stilles med det anbefalede nødberedskab. Vi forudser, at besparelsen vil give et endnu større pres på arbejdsmiljøet, som i forvejen er kraftigt
udfordret.
Medarbejderne på Herlev og Gentofte hospital ønsker at RegionH anerkender
at disse besparelser medfører en serviceforringelse. Vi forventer at RegionH
laver en politisk prioritering over hvilke sundhedsmæssige opgaver, der ikke
længere kan varetages.
Spørgsmål fra Medarbejderne på Herlev og Gentofte hospital:
Hvor er Region Hovedstaden egentlig på vej hen?
På vegne af
Herlev og Gentofte Hospital
Kontaktudvalg (KU)
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Niels Steensensvej 2-4
2820 Gentofte

Dato: 20. august 2018

Udtalelse vedr. Besparelse 2019 fra LMU i Steno Diabetes Center Copenhagen

LMU på Steno Diabetes Center Copenhagen ser med alvor på den kommende besparelse for 2019 og de konsekvenser besparelsen har for standardbehandlingen af personer med diabetes i Region Hovedstaden. Besparelsen er taget til efterretning.

På vegne af LMU, Steno Diabetes Center Copenhagen

Næstformand
Lars Koch
Bioanalytiker

Formand
Allan Flyvbjerg
Centerdirektør
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Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Herlev og Gentofte Hospital
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser:
Administrative effektiviseringer
Nærmere beskrivelse:
Herlev og Gentofte Hospital reducerer og samler stabsfunktioner på afdelinger med organisering
på begge matrikler, fx it-support, visitationsfunktioner, kliniske undervisere,
kvalitetskoordinatorer, m.fl.
Afdelinger har forventninger om at reducere udgifter til vare- og tjenesteydelser ved
harmonisering af indkøbspraksis.
En enkelt afdeling har reduceret midler til intern forskning.
Hospitalet reducerer tilskudet til kantinedrift og indhenter besparelser ved øget standardisering af
vaskeriartikler
Hospitalets administrative stabe reducerer i vakante stillinger
Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over besparelse (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):
Kan få konsekvenser for rekruttering og fastholdelse

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Hopsitalet reducerer samlet med 117 årsværk, hvor af 15,1 årsværk findes ved administrative
besparelser. Det kan ikke afvises, at der vil være afledte kvalitets- og servicesmæssige
konsekvenser
Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
Antallet af stillingsnedlæggelser vil med stor sandsynlighed få arbejdsmiljømæssige
konsekvenser
Supplerende information:
Ingen

(Mio. kr.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk (vakant):
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2019

2020 og følgende år

12,64
7,02
5,62
0,00
15,1 (13,7)

12,64
7,02
5,62
0,00
15,1 (13,7)

Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Herlev og Gentofte Hospital
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser:
Organisatoriske effektiviseringer
Nærmere beskrivelse:
HGH stiller forslag om organisatorisk at effektivisere en række funktioner på tværs af hospitalets
afdelinger. Det gælder fx sammenlægning af funktioner til en matrikel, reduktion i
åbningstid/lukning af funktioner (fx call centre og drop in funktioner):
- Gastroenheden nedlægger to stillinger i call centeret (heraf er en stilling vakant)
- Hjertemedicinsk Afdeling lægger AK klinikkerne på GEH og HEH sammen
- Medicinsk Afdeling reducerer puljen til sygeplejeforskning med 300 t. kr.
- Nefrologisk Afdeling reorganiserer sengeafsnit (lukker to senge) og nedlægger 1,3 vakant
stilling
- Neurologisk Afdeling reducerer call centerets åbningstid til kl. 8-13 og sparer 0,2 stillinger
- Neurologisk Afdeling reducerer bemandingen i hukommelsesklinikken med 1 vakant stilling
- Klinisk Biokemisk Afdeling reducerer med 0,5 stillinger ved at lukke call center
- Radiologisk Afdeling reducerer åbningstiden i 'Drop in' funktionen
Konkret stilles der forslag om at lukke onkokardiologisk klinik på Hjerteafdelingen.
Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over besparelse (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):
Kan få konsekvenser for rekruttering og fastholdelse

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Mange af de organisatoriske effektiviseringer har som konsekvens, at serviceniveauet for
patienter reduceres. Det gælder fx reduktion i åbningstid og/eller bemanding af funktioner.

Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
Antallet af stillingsreduktioner vil med stor sandsynlighed få arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Supplerende information:

(Mio. kr.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk (vakante):

2019

2020 og følgende år

5,36
5,36
0,00
0,00
8,2 (6,2)

5,36
5,36
0,00
0,00
8,2 (6,2)
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Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:

Besparelse (emne):

Nærmere beskrivelse:
Herlev og Gentofte Hospital stiller et enkelt forslag om at reducere forbrug på medicn og
analyser.
Flere afdelinger stiller konkrete forslag om at reducere mængden af analyser - med
udgangspunkt i kliniske retningslinjer
Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over besparelse (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):
Hæmatologisk Afdeling opdaterer priser på analyser til praksis efter de omkostningsbaserede
principper for takstfastsættelse, da taksterne ikke er blevet reguleret i de senere år.
Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:

Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:

Supplerende information:

(Mio. kr.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:
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2019

2020 og følgende år

5,01

5,01

5,01

5,01

0,00

0,00

Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:

Besparelse (emne):
Øvrige besparelser
Effektiviseringer afledt af optimering af patientforløb og/eller arbejdstilrettelæggelse
Nærmere beskrivelse:
Størstedelen af Herlev og Gentofte Hospitals forslag til besparelser ligger inden for dette område.
Der indgår bl.a. følgende forslag om effektiviseringer, som reducerer hospitalets
behandlingskapacitet:
- Børne og Ungeafdelingen reducerer den ambulante kapacitet (3.4 mio. kr.)
- Gynækologisk Obstetrisk Afdeling reducerer med fem senge i det gynækologisk område (2,0
mio. kr.)
- Gastroenheden reorganiserer skopifunktion (1,8 mio. kr.)
- Ortopædkirurgien omlægger et 7-døgnsafsnit til 5-døgnsafsnit (4,3 mio. kr.)
- Ortopædkirurgisk Afdeling reducerer i Ortoflex ordningen på HEH og GEH
- Plastikkirurgisk Afdeling reducerer bemandingen til benigne sygdomme (1,2 mio. kr.)
- Anæstesiafdelingen på GEH reducerer med to lejer ugentligt (1,1 mio. kr.)
- Radiologisk Afdeling reducerer åbningstiden på CT-skanner og MR-skanner (4,0 mio. kr.)
- Urologisk Afdeling forventer at reducere den ambulante aktivitet inden for de benigne områder

Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over besparelse (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):
Det forventes, at kapacitetsjusteringerne ikke vil medføre aktivitetsnedgang (med undtagelse af
Børne- og Ungeafdelingen). På Børne- og Ungeområder kan der blive behov for at stramme op
på visitationskriterierne ift. at sikre at behandlingen i større udstrækning følger optageområderne
Plastikkirurgisk Afdeling forventer ligeledes, at kapacitetsjusteringen vil reducere hospitalets
aktivitet inden for benigne sygdomme

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Øget belastning af fysiske kapaciteter og personalet. Patienter vil opleve at ambulatorier m.m. er
tættere pakket. Nedbrud eller ikke-planlægte aflysninger kan få større betydning for afvikling af
dagsprogrammer.
Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
Personalet vil generelt opleve et større arbejdspres og flere opgaver som skal løses inden for
kortere tid
Supplerende information:

(Mio. kr.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

2019

2020 og følgende år

62,61
60,32
2,29

62,61
60,32
2,29

95,6 (82,5)

95,6 (82,5)
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Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Steno Diaberes Center Copenhagen (SDCC)
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser:
Nærmere beskrivelse:
Omlægning af arbejdsgange i forbindelse med indførelse af bl.a. nyt apparatur i efteråret
medfører effektivisering af arbejdsgange i klinikken svarende til 0,4 mio. kr. fordelt på flere
faggrupper. Herudover er der på det regionale budget fundet driftsbesparelse for samlet set
0,350 mio.kr. fordelt på kliniske aktiviteter, forskning og stab.
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.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:
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2019

2020 og følgende år

0,75
0,40
0,35

0,75
0,40
0,35

0,50

0,50

5. NORDSJÆLLANDS
HOSPITAL
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Til:

Center for Økonomi

Telefon +45 48 29 48 29
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CVR/SE-nr: 30099869
Dato: 21. august 2018

Nordsjællands Hospitals indmelding af besparelsesforslag i relation til budget 2019

Baggrund
I forbindelse med budgetlægningen for 2019 er der opgjort en ubalance på 198 mio. kr. i regionens økonomi. Forretningsudvalget i Region Hovedstaden har på baggrund heraf bedt hospitaler
og virksomheder om forslag til besparelser eller andre løsningsforslag for i alt 198 mio. kr.
Nordsjællands Hospital skal bidrage til løsning af ubalancen med en besparelse på 24,7 mio. kr.
Herudover har hospitalet et internt omprioriteringsbehov på 30,3 mio. kr. som følge af udgifter
til finansiering af blandt andet:
• Øgede ressourcer til hjerteovervågningsopgaven
• Sclerosebehandling
• Kirurgisk triagespor i Akutmodtagelsen
• Etablering af selvstændig kardiologisk Afdeling
• Øgede udgifter til medicin
• Øgede udgifter til uddannelseslæger
• Ny reservepulje/buffer til evt. kapacitetsudvidelser, mindreindtægter mv.
Endeligt er der prioriteret 7,7 mio. kr. til øgede investeringer i bl.a. ny teknologi, som skal understøtte en bedre patientbehandling.
Hospitalets samlede budgetudfordring for 2019 er således 62,7 mio. kr.
Budgetudfordring 2019
Mio. kr.

2019

Intern budgetudfordring

30,3

Ekstern budgetudfordring

24,7

Øgede investeringer
Samlet budgetudfordring
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7,7
62,7

Besparelsesforslag
I nedenstående oversigt fremgår Nordsjællands Hospitals besparelsesforslag mhp. udmøntningen af besparelserne på 62,7 mio. kr.
Nordsjællands Hospital har over en periode arbejdet med besparelsesforslag, der vedrører følgende overordnede temaer:
-

Bedre patientflow og effektiv kapacitetsudnyttelse
Godt købmandskab
Effektiv opgaveløsning
Færre buffere og større gennemsigtighed i anvendelsen af midler på fælleskontoen
Optimeret fremmøde i afdelingerne

Oversigt over forslag til besparelser
Budgettemaer

Forslag

Lukning af Patienthotellet
Bedre kapacitetsudnyttelse på senge- og
Bedre patientflow ambulatorieområdet
og effektiv kapaciEffektivisering af øre-, næse- og halsområtetsudnyttelse
det
Øget hjemmedialyse og self-care
Godt købmandskab Optimering af varekøb
Opgaveflytning - fra medarbejdere med
Effektiv opgaveløslang til kortere uddannelse
ning
”Det nye FM” (Facility Management)
Færre buffere og
Reduktion af puljer på fælleskontoen
større gennemsig- Budgettekniske justeringer
tighed
Optimeret fremLønsumsbesparelser – afhjulpet via optimøde
mering af fremmødeplanlægning m.v.
Total

2019
(mio. kr.)

2020
(mio. kr.)

6,6

6,6

5,0

10,0

0,8
0,3
2,5

5,0
1,0
5,0

2,0
8,9
15,0

4,0
16,4
15,0

3,7

11,2

18,0
62,7

18,0
92,1
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Bedre patientflow og effektiv kapacitetsudnyttelse
Herunder foreslås besparelser som følge af:
Lukning af Patienthotellet
Forslaget går ud på at lukke Patienthotellet, som har 16 senge, hvilket udløser en besparelse på 6,6 mio. kr. Forslaget skal ses i lyset af, at hospitalet i de senere år har oplevet et skift i retning af flere patienter med et højere pleje- og behandlingsbehov, som
vil kræve et anderledes set-up end det, der findes på Patienthotellet. Denne udvikling
ser ud til at blive intensiveret i de kommende år. Lukningen gennemføres med afsæt i
en samlet vurdering af, hvordan hospitalets ressourcer anvendes bedst muligt mhp. at
imødekomme patienternes indlæggelsesbehov. Den opnåede besparelse indgår således
i en samlet omprioritering af hospitalets ressourcer, hvor der bl.a. vil blive iværksat en
række tiltag mhp. at øge patientflowet og imødegå det ekstraordinært høje indtag af
patienter i vinterhalvåret. Hospitalsdirektionen vil i stedet afsøge mulighederne for anvendelse af lokalerne i Patienthotellet til andre patientnære formål.
Bedre kapacitetsudnyttelse på senge- og ambulatorieområdet
Via en række forskellige tiltag forventes der i budget 2019-2022 at kunne findes muligheder for bedre kapacitetsudnyttelse og kapacitetstilpasning inden for senge- og ambulatorieområdet i størrelsesorden 5 mio. kr. i 2019 og et tilsvarende beløb i 2020. Tiltagene kan på sengeområdet bl.a. være øget fokus på afslutning af indlæggelsesforløb i
Akutmodtagelsen, minimering af spild og øget patientflow, øget speciallægetilstedeværelse og bedre organisering omkring lægedækningen i Akutmodtagelsen samt øget
kommunalt samarbejde omkring gode udskrivningsforløb m.v. På ambulatorieområdet
kan tiltagene bl.a. være fokus på færre aflysninger, reduktion af kontroller og mere behovsstyrede ambulatorieforløb i tilknytning til værdibaseret styring.
Bedre kapacitetsudnyttelse i Øre-, Næse- og Halsområdet (ØNH)
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.
Øget hjemmedialyse og self-care
NOH igangsatte i 2017 et projekt vedr. omlægning af patienter fra centerdialyse til hjemmedialyse. Herudover har direktionen truffet beslutning om etablering af et selfcare-afsnit, som forventes idriftsat medio september 2018. Disse tiltag forventes at medføre en markant omlægning
af dialysebehandlingen fra centerdialyse til i højere omfang at være baseret på hjemmedialyse
og self-care m.v. Der skal på den baggrund også udarbejdes en langsigtet plan for omlægning af
patienter til hjemmedialyse og self-care. Beregningen af besparelsen på 0,3 mio. kr. i 2019 stigende til 1 mio. kr. i 2020 og frem forudsætter en fordobling af det nuværende antal hjemmedialysepatienter og en optimal anvendelse af self-care-afsnittet samt en nedlæggelse af centerdialysepladser frem mod indflytning i det nye hospital, hvor der ligeledes er dimensioneret med færre
dialysepladser end i dag.
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Godt købmandskab
Optimering af varekøb:
Fokus i dette forslag er på at identificere områder, hvor brugen af de regionale indkøbsaftaler/indkøbssystemet kan øges, at få flere varer på brik-system samt at udvælge
et eller flere konkrete områder, hvor valgmulighederne i forhold til varesortimentet begrænses. Der forventes en samlet besparelse herved på 2,5 mio. kr. i 2019, stigende til
5 mio. kr. i 2020 og frem.
Effektiv opgaveløsning
Opgaveflytning – fra medarbejdere med lang til kortere uddannelse:
Forslaget går ud på at se på mulighederne for opgaveflytning fra personalegrupper
med lang uddannelse til personale med kortere uddannelse. Det kan f.eks. være flytning af opgaver fra læger til sygeplejersker (udskrivning, medicinafstemning, ambulatoriebesøg m.v.) og fra sygeplejersker til operationsteknikere (assistance ved operationer) serviceassistenter (mere praktiske opgaver i sengeafsnittene) eller lægesekretærer
(kodning, booking af undersøgelser mv.) på udvalgte områder. Forslaget forventes at
udløse besparelser på 2 mio. kr. i 2019 stigende til 4 mio. kr. fra 2020 og frem.
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 som NOH i perioden december 2016 til
maj 2017 fik gennemført vedr. FM (rengøring, portørtjeneste, intern forsyning, køkkenområdet og patientinformationerne), hvor der blev vurderet at være et stort effektiviseringspotentiale i FM-afdelingen. Der er efterfølgende udarbejdet en plan for en
fremtidig 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 foreløbig 6,5
mio. kr. i budget 2018. I budget 2019 forventes besparelsespotentialet at være yderligere 8,9 mio. kr. stigende til 16,4 mio. kr. i 2020, hvor planen er fuldt gennemført.
Færre buffere og større gennemsigtighed
Reduktion af puljer på fælleskontoen:
Forslaget går på at reducere udvalgte puljer på fælleskontoen med 15 mio. kr. via en analyse af
det faktiske forbrug på puljerne og ved at reducere i omfanget af buffere. Gennemgangen er
samtidig grundlaget for at skabe en større gennemsigtighed i anvendelsen af midlerne på hospitalets fælleskonto.
Budgettekniske justeringer:
Budgettekniske justeringer, herunder helårseffekt af tidligere års besparelser, udløb af
interne bevillinger samt omfordeling på fælleskonti mv., som i alt udgør 3,7 mio. kr. i
budget 2019.
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Optimeret fremmøde
Forslaget går ud på at pålægge alle afdelinger en besparelse på løn- og vikarbudgettet i
2019, der blandt andet skal realiseres via bedre vagtplanlægning og indsatser rettet
mod nedbringelse af ”dyre timer” samt mindre overarbejde. Besparelsen på 18 mio.
kr. i 2019 svarer til 1,0 % af afdelingernes samlede lønsum.
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Dato: 21. august 2018

Region Hovedstadens Psykiatri: forslag til budget 2019
1. Udgangspunktet for arbejdet med Psykiatriens budget for 2019
Den 5. juni blev der indgået aftale om den økonomiske ramme for 2019 mellem Regeringen og regionerne. Aftalen indebærer, at der på landsplan reserveres 200 mio. kr. til psykiatriområdet. Af dem får Region Hovedstaden 63 mio. kr.
På Forretningsudvalgets møde den 19. juni blev det desuden besluttet, at Region Hovedstadens Psykiatri friholdes for besparelser i budget 2019 med henblik på at sikre, at Psykiatrien reelt opnår en nettotilvækst i budgettet på 63 mio. kr.
Psykiatrien oplever, på linje med de øvrige hospitaler, et løbende udgiftspres som følge af
nødvendige omprioriteringer og merudgifter. Dette beløber sig til i alt 15,1 mio. kr. i budget 2019. Merudgifterne vil blive finansieret ved besparelser på det administrative område
og ved målrettede rammebesparelser.
I dette notat redegøres for forslag til anvendelse af Psykiatriens særskilte andel af Økonomiaftalen samt for det interne udgiftspres og håndteringen af dette. For hver af besparelsesoverskrifterne er der vedlagt supplerende skemaer med en nærmere beskrivelse.
2. Forslag til anvendelse af ressourcer fra Økonomiaftalen for 2019
I økonomiaftalen står det angivet, at midlerne skal gå til en fortsat kvalitetsudvikling af
psykiatrien, herunder til nedbringelse af genindlæggelser, opbygning af kapacitet og til en
styrkelse af børne- og ungdomspsykiatrien.
Der er tale om varige midler og Region Hovedstadens Psykiatri ønsker med midlerne at
fortsætte den igangværende udvikling, hvor man på den ene side styrker de eksisterende tilbud til de sværest syge patienter, typisk med psykoser evt. i kombination med et misbrug,
og på den anden side øger udrednings- og behandlingskapaciteten i forhold til den voksende gruppe af patienter med psykiatriske lidelser af moderat sværhedsgrad med henblik
på fortsat at leve op til udrednings- og behandlingsretten.
Der er i de seneste år gennemført en udbygning af den ambulante kapacitet - både med hensyn til antal besøg i eksisterende tilbud og med hensyn til bredden af de eksisterende tilbud.
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Samtidig har der været fokus på de svært psykisk syge, som har behov for målrettede og
intensive behandlingstilbud. Målet har været at gå fra en behandling overvejende baseret på
langvarige indlæggelser med en behandling baseret på kortere intensive indlæggelser, der
supplerer og understøtter en længerevarende og sammenhængende ambulant behandlingsindsats.
Udviklingen med øget ambulant behandling stiller store krav til udviklingen i sengepsykiatrien, hvor indholdet i indlæggelsesforløbene skal understøttes gennem en bemandings- og
kompetencemæssig udvikling. Også denne indsats ønskes prioriteret.
De nye ressourcer muliggør en fortsættelse af den igangværende udvikling, som også ligger
godt i tråd med de anbefalinger som Sundhedsstyrelsen netop er kommet med i relation til
regeringens kommende psykiatriplan. Sundhedsstyrelsens anbefalinger har til formål at understøtte en udvikling, der kan bidrage til større lighed i sundhed for mennesker med psykiske lidelser. Det skal bl.a. ske ved hjælp af tidligere og mere tilgængelige indsatser, højere
faglig kvalitet i indsatserne og mere sammenhængende forløb. Den foreslåede anvendelse
af midlerne fra Økonomiaftalen vil sikre, at Region Hovedstadens Psykiatri bevæger sig i
den retning, som Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Anvendelse af nye midler (varige/engangs)

2020
og frem

2019

Nedbringelse af genindlæggelser
Pårørendeuddannelse
Styrket bemanding på sengeafsnittene
Videreførelse af aktivitetsmedarbejdere
Styrket bo lbudsbetjening gennem udvidelse af F-ACT

0,5
7,5
7,5
4,0

1,0
15,0
7,5
8,0

6,3
2,0
7,0

12,5
4,0
7,0

5,0
1,5
41,3

5,0
3,0
63,0

Opbygning af kapacitet
Udvidelse af den ambulante kapacitet
Ekstra ressourcer til interventionsteams
Regionsfinansiering af de særlige pladser

Styrkelse af børne- og ungdomspsykiatrien
Videreførelse af TUT
Styrket behandling af børn og unge med skizofreni
I alt, varige
Alarmer
Learning Lab
Foranalyse, samling af Børne- og Ungdomspsykaitrien
Forretningsmæssigt betingede bygningsmæssige ændringer
I alt, engangsudgifter

21,8

Grundet en forventet indfasningsperiode til blandt andet at rekruttere kvalificeret personale,
forventer Psykiatrien, at de nye initiativer igangsættes medio 2019, hvorfor de kun udmøntes med halvårseffekt. De midler, der ikke anvendes i 2019, vil kunne anvendes til finansiering af engangsudgifter til fx alarmer, etablering af Learning Lab, foranalyse til samling af
Børne- og Ungdomspsykiatrien samt forretningsrelaterede tilpasninger.
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2.1 Nedbringelse af genindlæggelser
Nogle psykiske sygdomme kræver langvarig behandling, og ikke alle genindlæggelser er
undgåelige eller uhensigtsmæssige, men derimod en del af en successiv udslusning til en
tilværelse i egen bolig. Ikke desto mindre arbejder psykiatrien målrettet med en nedbringelse af antallet af genindlæggelser, bl.a. gennem en fortsat styrkelse af de ambulante tilbud, herunder hurtig og intensiv ambulant kontakt efter en udskrivelse.

2.1.1 Pårørendeuddannelse
I Region Hovedstadens Psykiatri arbejdes der indgående med, at patientens pårørende og
netværk skal inddrages i de enkelte behandlingsforløb under hensyntagen til patientens ønsker og behov. Forbedringspotentialet består i at støtte og styrke de pårørende i deres rolle
som ressourcepersoner for patienten.
Psykiatrien ønsker med 1 mio. kr. årligt at igangsætte en række initiativer i forhold til at
udvikle nye recovery-orienterede guides til pårørende samt at give pårørende en uddannelse i det at være pårørende til en psykisk syg patient. Uddannelsen tænkes ind i Skolen
for Recovery.

2.1.2

Styrket bemanding på sengeafsnittene

I psykiatrien er udviklingen gået fra længerevarende indlæggelser mod kortere intensive
indlæggelser, der supplerer en længerevarende og sammenhængende ambulant behandlingsindsats. Denne udvikling stiller store krav til udviklingen af sengepsykiatrien, hvor intensive indlæggelsesforløb skal understøttes bemandings- og kompetencemæssigt.
En styrket bemanding på sengeafsnittene giver et bedre og roligere behandlingsmiljø, og
samtidig mulighed for aktiverende tværfaglige indsatser, når patienter har brug for det.
Psykiatrien har igangsat et arbejde, der sætter fokus på organisering, bemanding og kompetencer i de psykiatriske centres sengeafsnit. Bemanding og kompetence skal revurderes i
lyset af patientforløbsbeskrivelser, herunder beskrivelsernes fokus på sammenhængende
patientforløb på tværs af indlæggelse og ambulant behandling, og i forhold til den kommunale indsats.
Behovet for at øge bemandingen på sengeafsnittene er stort. Til en start ønsker Psykiatrien
at prioritere 15 mio. kr. til øget tilstedeværelse på sengeafsnittene. Selv om 15 mio. kr. er
mange penge skal det ses i lyset af, at én ekstra medarbejder i fremmøde i en dag- eller aftenvagt alle ugens 7 dage året rundt koster 1,0-1,3 mio. kr. årligt (svarende til ca. 2,5 årsværk pr. vagt) pr. sengeafsnit. Region Hovedstadens Psykiatri har 86 sengeafsnit.

2.1.3

Videreførelse af aktivitetsmedarbejdere

Under overskriften ”flere og bedre kompetencer i psykiatrien” har Region Hovedstadens
Psykiatri siden 2015 arbejdet med aktivitetsmedarbejdere på de intensive sengeafsnit, hvor
aktivitetsmedarbejdere blev ansat som ekstra personale. Fokus har særligt været på at forbedre aktivitetsmuligheder for patienter under indlæggelser. Indsatsen har været finansieret
af satspuljeaftalen for 2015-2018 og udløber med udgangen af 2018.
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Aktivitetsmedarbejderne har bidraget til at nedbringe konfliktniveauet og dermed brugen af
tvang på sengeafsnittene. Samtidig indgår det som en del af en strategi om et mere generelt
kompetenceløft på sengeafsnittene, hvor plejepersonalet søges styrket i at kunne tilbyde patienterne aktiviteter og samtaler mv. der tilsammen bidrager til at forbedre og intensivere
behandlingen. Dette tiltag prioriteres permanentgjort med et årligt budget på 7,5 mio. kr.

2.1.4

Styrket botilbudsbetjening gennem udvidelse af F-ACT

Nogle af de allersygeste patienter som behandles i Psykiatrien bor til dagligt på botilbud
rundt om i regionen. Her er der bemanding, som understøtter beboerne med hensyn til at
have et nogenlunde normalt hverdagsliv – stå op, spise, vaske sig selv og sit tøj, være lidt
sammen med andre, undgå konflikter i nærmiljøet, få pengene til at række o.l.
Botilbuddenes personale har ikke til opgave – og har heller ikke kompetencerne til - at
støtte op om behandlingstiltag og foretage behandlingsinterventioner, eller at observere for
somatiske sygdomme mv.
Derfor ønsker Psykiatrien af afsætte 8 mio. kr. årligt til at fortsætte den påbegyndte styrkelse af botilbudsbetjeningen. Det foreslås, at det sker gennem en udvidelse af eksisterende
F-ACT-teams, som netop har kompetencerne til at se begyndende medicinsvigt og bivirkninger og at tage den ofte tilbagevendende motiverende snak om medicin, reagere på symptomforværring, og at hjælpe med op- eller nedtrapning af medicin.
F-ACT teamene organiserer behandlingen omkring den enkelte patient på en måde så personale på et botilbud vil indgå i opgaveløsningen omkring patienten. Med udgangspunkt i
samarbejdsaftalerne mellem kommuner og regioner vil F-ACT teamene uddelegere opgaver til personalet på botilbud.

2.2 Opbygning af kapacitet
Under overskriften ”Opbygning af kapacitet” ønsker Psykiatrien særligt at prioritere det
ambulante område

2.2.1

Udvidelse af den ambulante kapacitet herunder flere psykoterapeutiske
behandlinger

Siden 2009 er antallet af patienter, som årligt udredes og behandles i Region Hovedstadens
Psykiatri vokset med 25 % fra 40.000 til 50.000 samtidig med, at ventetiderne er nedbragt
betragteligt. Det er en voldsom stigning i antal patienter, specielt når det tages i betragtning, at den økonomiske ramme ikke er øget i samme periode.
Væksten er hidtil imødegået ved at øge den ambulante kapacitet – både ved ressourcetilførsel (gennem omprioriteringer) og ved, at hver behandler ser flere patienter end tidligere.
For at undgå, at det øgede antal henvisninger til psykiatrisk behandling medfører længere
ventetider og/eller reduceret kvalitet, vurderes det nødvendigt at afsættes ressourcer til at
øge den ambulante udrednings- og behandlingskapacitet.
Der afsættes 12,5 mio. kr. til styrkelse af bemandingen i de eksisterende ambulante psykiatriske tilbud samt at øge udredningskapaciteten i den Centrale Visitationsenhed.
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2.2.2

Ekstra ressourcer til interventionsteam

Regionsrådet besluttede i november 2017, at der i forbindelse med budget 2018 skulle afsættes 5 mio. kr. til en videreførelse af de bæltefrie afsnit, som var blevet etableret for satspuljemidler i perioden 2014 til 2017.
Region Hovedstadens Psykiatri har de seneste år arbejdet målrettet med nedbringelse af
brugen af bæltefikseringer uden, at der sker en stigning i brugen af andre tvangsforanstaltninger. Erfaringen har vist, at en af de indsatser, der har haft den største effekt, er brugen af
interventionsteams, som er udviklet i satspuljeprojektet i Ballerup.
Psykiatrien ønsker at udrulle indsatsen til de øvrige psykiatriske centre i Region Hovedstaden, og afsætter 4 mio. kr. årligt til formålet.

2.2.3

Regionsfinansiering af de særlige pladser

Folketinget vedtog den 3. juni 2017, at regionerne skulle oprette særlige pladser på psykiatriske afdelinger primo 2018, målrettet en mindre gruppe særligt udsatte personer med
svære psykiske lidelser, udadreagerende og uforudsigelig adfærd, gentagende indlæggelse
og afbrudte behandlingsforløb samt ofte misbrug og / eller dom til behandling. Af de i alt
150 pladser på landsplan udgør Region Hovedstadens andel 47 pladser.
De særlige pladser finansieres dels via en takstmodel, hvor kommunerne (handlekommunen) betale en fast pris pr. sengedag svarende til 80 % af den samlede udgift. Regionerne
finansierer de resterende 20 %. Der er givet bloktilskud til både regionerne og kommunerne, der dog ikke dækker den samlede udgift. I forhold til de 47 pladser i Region Hovedstaden er der udgifter svarende til 7,0 mio.kr. som ikke dækkes af bloktilskuddet.
Der afsættes derfor 7,0 mio. kr. til at sikre den fulde finansiering af de særlige pladser.

2.3 Styrkelse af børne- og ungdomspsykiatrien
Cirka 9.000 børn og unge er årligt i psykiatrisk behandling i Region Hovedstadens Psykiatri. Det er en vækst på 50 % siden 2009. Som følge af stigningen i tilgangen til børne- og
ungdomspsykiatrien er der behov for at løfte området bredt set, hvilket til dels også er sket
gennem ressourcetilførsler i de seneste år. Indenfor rammerne om styrkelse af børne- og
ungdomspsykiatrien ønsker Psykiatrien at anvende midler til understøttelse af igangværende indsatser.

2.3.1

Videreførelse af Tværfagligt Udgående Team (TUT)

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center igangsatte i 2016 – finansieret af satspuljemidler,
med udløb i 2018 – en særlig indsats med henblik på at sikre en tidlig og helhedsorieneteret
behandling, som sikrer at behandling og skolegang i videst muligt omfang sammentænkes.
Dette blev til et Tværfagligt Udgående Team.
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Teamets funktion er at agere brobygger til kommunen, herunder til skole, dag- eller døgninstitution. Herudover udfører teamet også børne- og ungdomspsykiatriske udredningsopgaver, i tæt samarbejde med kommunerne, for de børn og unge, der ikke formår at komme
til udredning på centret på baggrund af deres psykiatriske udfordringer.
Der er især gode erfaringer med teamets engagement i forhold til at sikre sammenhængende forløb efter udskrivelse tilbage til barnets/den unges hverdagsmiljøer. En indsats
som også er stærkt medvirkende til at binde det børne- og ungdomspsykiatriske forløb sammen med det kommunale forløb, og undgå genindlæggelser. Psykiatrien ønsker at prioritere
en fortsættelse af denne funktion med en årlig finansiering på 5 mio. kr.

2.3.2 Styrket behandling af børn og unge med skizofreni og psykoser
I både det psykiatriske system, det sociale system og i uddannelsessystemet er der store udfordringer i forhold til at skabe en sammenhængende indsats for unge med skizofreni. Der
er derfor stor værdi i at øge behandlingskapaciteten på området.
I 2017 blev der etableret en regionsfunktion for børn og unge med debuterende psykoser i
Region Hovedstaden. Det højt specialiserede tilbud til børn og unge med skizofreni er samlet på ét afsnit, og Psykiatrien ønsker at prioritere en styrkelse af behandlingen af denne
målgruppe ved at tilføre 3 mio. kr. årligt.

3. Udgiftspres og omprioriteringer som følge deraf
Internt i Region Hovedstadens Psykiatri opleves et løbende udgiftspres i kraft af nødvendige ændringer og merudgifter. I 2019 udgør det 15,1 mio. kr.
Udgiftspresset kommer blandt andet som følge af en række mindre ændringer åbne senge
omdannes til intensive senge på flere psykiatriske centre (med henblik på at styrke kapaciteten i forhold til akutte patienter), udbygningen af regionsfunktionen samt professorat indenfor skizofreni-området, samt licenser.
Psykiatrien ønsker i størst mulig udstrækning at friholde kerneområderne for besparelser
således, at patienterne berøres mindst muligt. Besparelserne foreslås derfor fundet indenfor
det administrative område samt ved målrettede rammebesparelser.

4. Personalemæssige konsekvenser
Ressourceudvidelsen muliggør således en videreførelse af indsatser, som ellers ville være
afsluttet ved udgangen af året, hvormed medarbejderfastholdelse bliver en mulighed. Derudover indebærer tilførslen nye tiltag, som vil afstedkomme, at der vil ske en forøgelse af
den kliniske personalestab.
Det interne udgiftspres som primært vil blive håndteret via besparelser på det administrative område, vil kunne få personalemæssige konsekvenser, om end Psykiatrien i hele 2018
har haft ansættelsesstop for administrative stillinger.
Efter vedtagelsen af budgettet vil eventuelt overtallige medarbejdere med udgangspunkt i
de gældende principper for personalereduktionerne blive søgt omplaceret, blandt andet via
Region H Match.
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Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Region Hovedstadens Psykiatri
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser:
Administrative effektiviseringer
Administrative effektiviseringer, færre medarbejdere
Nærmere beskrivelse:
Der gennemføres effektiviseringer af de administrative funktioner. Der er nedsat en
arbejdsgruppe, som hen over efteråret kommer med bud på indenfor hvilke administrative
områder, der vil kunne gennemføres effektiviseringer uden at det belaster klinikken.
Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over besparelse (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Det må forventes, at der vil være administrative opgaver, som ikke længere løses. Der vil være
fokus på at gennemføre de administrative effektiviseringer uden at belaste klinikken.
Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:

Supplerende information:
Besparelsen kan have mindre personalemæssige konsekvenser til trods for at der har
været administrativt ansættelsesstop i hele 2018.
(Mio. kr.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:
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2019

2020 og følgende år

6,00
6,00
0,00
0,00
10,00

6,00
6,00
0,00
0,00
10,00

Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Region Hovedstadens Psykiatri
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser
Effektiviseringer afledt af optimering af patientforløb og/eller arbejdstilrettelæggelse
Rammebesparelse, generel effektivisering på løn og drift
Nærmere beskrivelse:
Det foreslås, at der gennemføres generelle effektiviseringer samt mindre servicejusteringer på de
psykiatriske centre for ialt 2,3 mio. kr. Med udgangspunkt i realiserede mindreforbrug i 2016 og
2017 vil enkelte psykiatriske centre blive berørt. Besparelserne vil ikke have indvirkning på
behandlingskapaciteten.
Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over besparelse (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:

Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:

Supplerende information:
Besparelsen forventes ikke at have personalemæssige konsekvenser.
(Mio. kr.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

2019

2020 og følgende år

2,30
2,30
0,00
0,00
0,00

2,30
2,30
0,00
0,00
0,00
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Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Region Hovedstadens Psykiatri
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser:
Ophør af lønrefusion for 1 år af specialpsykologuddannelsen
Nærmere beskrivelse:
Region Hovedstadens Psykiatri har i en overgangsperiode givet de enkelte psykiatriske centre en
delvis lønrefusion for første uddannelsesår fra psykolog til specialpsykolog. Denne kompensation
foreslås at ophøre fra 2019.
Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over besparelse (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Da der er tale om ophør af en eksisterende refusionsordning forventes besparelsen ikke i sig
selv at have større konsekvenser for kvalitet og service.

Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:

Supplerende information:
Besparelsen forventes ikke at have personalemæssige konsekvenser.
(Mio. kr.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:
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2019

2020 og følgende år

6,80
6,80
0,00
0,00
0,00

6,80
6,80
0,00
0,00
0,00

7. RIGSHOSPITALET
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Center for Økonomi

Hermed indmeldes Rigshospitalets forslag til realisering af sparekravet, som blev
indkaldt af Center for Økonomi den 21. juni 2018.
Rigshospitalets andel af den centralt indkaldte besparelse på udgiftsrammen på 198
mio. kr. udgør 66,88 mio. kr.
Ud over det regionale krav er der internt på tværs af Rigshospitalet behov for at omprioritere med 60 mio. kr. til uomgængelige udgiftspres i 2019. De prioriterede områder er bl.a. vækst i medicin og særydelser 2019, følgeomkostninger ved genhusning af
funktioner i forbindelse med nybyggeri, samling af skleroseforskning, udskillelse til
ny sterilcentral, intern logistik og styrkelse af flaskehalse som bl.a. intensiv. . Også indenfor de enkelte centre er der flere steder behov for omprioriteringer, som sammenlagt udgør 18 mio. kr. De centerinterne omprioriteringer neutraliseres i materialet, idet
både besparelses- og udvidelsesforslaget indgår. Det samlede indmeldte besparelsesforslag fra Rigshospitalet kommer herved op på 126,88 mio. kr.
Der blev ved indkaldelsen specificeret 6 temaer, som besparelserne skal realiseres indenfor. Fordelingen på temaer fremgår af oversigten nedenfor:
Tema
1. Administrative effektiviseringer
2. Benchmark
3. Organisatoriske effektiviseringer
4. Reduktion og omlægning af forbruget af medicin og analyser
5. Effektiviseringer afledt af optimering af patientforløb og/eller arbejdstilrettelæggelse
6. Øvrige besparelser
I alt

Årsværk
14,49
4,00
56,26
0,80
92,21
38,19
205,95

Normerede
senge
0,00
0,00
9,00
0,00
18,22
0,00
27,22

løn
8,78
2,50
34,68
1,79
45,03
6,30
99,08

øvrig drift
0,56
0,50
1,53
14,21
1,31
4,42
22,52

andre
indtægter
0,00
0,00
0,00
1,29
2,65
1,35
5,29

I alt
9,34
3,00
36,20
17,29
48,98
12,07
126,88

Forslagene er indmeldt i det vedlagte skema, hvor det overordnet er beskrevet, hvad
forslagene omfatter på tværs af hospitalet. Indmeldingen er på et meget overordnet niveau, hvor alle nuancer ikke kan beskrives. Det er dog tilstræbt at tydeliggøre de områder, hvor der er særlige strukturelle ændringer og lignende. Der er desuden vedlagt
en oversigt, der angiver besparelsens fordeling på klinikniveau
I forslagene indgår, at det normerede antal senge reduceres med i alt 27,22, senge fordelt med 10 i Neurologisk Klinik, 4 i Ortopædkirurgisk Klinik, 2 i Øre-Næse-Halskirurgisk og Audiologisk Klinik, 0,9 i onkologisk Klinik, 2 i Obstetrisk Klinik , 1,4 i
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Børnekirurgisk Klinik, 4 i den fusionerede Hepatologiske og Medicinsk Gastroenterologiske Klinik og 3 i Nefrologisk Klinik.
Sengereduktionen skal gennemføres ved:
•
•
•
•
•
•
•
•

Neurologisk Klinik: Kortere optimerede indlæggelsesforløb.
Ortopædkirurgisk Klinik: Omlægning af udvalgte operationer til dagkirurgi
Øre-Næse-Halskirurgisk og Audiologisk Klinik: Kortere optimerede indlæggelsesforløb
Onkologisk Klinik: Effektiviseret kapacitetsanvendelsen inden for udvalgte
behandlinger
Obstetrisk Klinik: Alle raske førstegangsfødende går fra tilbud om overnatning til hjemmebesøg indenfor 24 timer efter fødslen.
Børnekirurgisk Klinik: Omlægning af udvalgte operationer til dagkirurgi
Hepatologisk og Medicinsk Gastroenterologisk Klinik:Omlægning fra indlæggelse til daghospital eller ambulant behandling.
Nefrologisk Klinik: Optimerede indlæggelsesforløb

En del forslag indebærer omlægning af patientforløb, som vil få betydning for DRGværdien af behandlingen. Det forudsættes, at Center for Økonomi og Rigshospitalet i
samarbejde får indarbejdet omlægningen i aktivitetsbudgettet for 2019.
Besparelsesforslagene er sammensat af 99,1 mio. kr. på løn, 22,5 mio. kr. på øvrig
drift og 5,3 mio. kr. på egne indtægter og indebærer nedlæggelse af 205,9 årsværk.
Det forventes at en væsentlig del af stillingsreduktionen kan realiseres ved vakante
stillinger.
Da der samtidig igangsættes nye tiltag på Rigshospitalet som bl.a. ECMO og udvidet
vindue ved EVT, skal det bemærkes, at nettoeffekten af stillingsreduktionen bliver
mindre end ovenstående bruttotal. Et overordnet skøn er at de forestående omprioriteringer vil udløse i alt ca. 135 årsværk, hvorfor nettoreduktionen vil være ca. 70 årsværk.
Med venlig hilsen

Tue Jensen
Økonomi- og Planlægningschef
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VMU

Udtalelse fra VMU om budget 2019

VMU har drøftet oplægget til budget 2019 på sit møde den 17. august 2018.
VMU konstaterer, at på trods af en fornuftig økonomiaftale betyder merudgifter på
medicin, praksisområdet, sterilcentraler og digitalisering, at der pålægges hospitalerne besparelser i en størrelsesorden, som nogenlunde svarer til den vi har kendt i de
seneste år.
Som følge af regionens nye reservestrategi vil udgiftspres i forbindelse med nye behandlingsparadigmer og flere patienter, f.eks. på transplantationsområdet, betyde,
at hospitalerne er nødsaget til at skabe interne omprioriteringspuljer af større omfang end hidtil for at imødegå dette pres. For Rigshospitalet betyder dette, at der i år
skal omprioriteres alt 140 mio. kr., hvoraf de 67 mio. kr. skal tilgå regionen.
Det øger naturligvis handlemulighederne, at der i år ikke indgår et krav om at øge aktiviteten målt i DRG-værdi. Herved kan der ske tilpasninger i form af øget overgang til
ambulant behandling og modernisering af ambulatoriefunktionerne, uden at dette
belaster hospitalets evne til at opfylde aktivitetskravet.
Selvom der stadig er muligheder for at tilpasse arbejdstilrettelæggelsen, så den passer endnu bedre til patientflow, og selvom der fortsat er besparelser på logistik, mindre spild af forskellig karakter og salg af ydelser eksternt i et vist omfang, kommer vi
ikke uden om, at besparelsen ikke kan realiseres, uden at arbejdspresset øges i en
række klinikker, og at der vil blive tale om kvalitetsforringelse i forhold til nogle patientgrupper.
Dette opvejes naturligvis til en vis grad af udsigten til bedre fysiske rammer i form af
nybyggeri og renovering af de nedslidte rammer, der er visse steder på Rigshospitalet.
Per Christiansen
Formand
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Charlotte Kistrup Vallys
Næstformand

Medarbejdersiden har særskilt ønsket at udtale følgende:

Medarbejdersiden i VMU har med interesse læst budgetforslaget 2019 og må desværre konstatere, at Rigshospitalet igen står overfor en besparelse, der får personalemæssige konsekvenser. I forbindelse med budget 2019 er der udmeldt en besparelse på knap 67 mio. kr. og hertil har Rigshospitalet et internt udgiftspres på 60 mio. kr.
Med baggrund i budget 2019 estimerer Rigshospitalet, at der skal nedlægges 205
årsværk, og selv om der samtidigt påregnes ny oprettelse af 135 årsværk vil det få
mærkbare og negative følger for de af vores kolleger, der afskediges uden at få tilbudt nyt job. Det forventede slutresultat vurderes til en forventet afvikling af 70 årsværk. Et antal, som vi allerede nu ved vil få konsekvenser for det faglige niveau og for
de ydelser, som vi tilbyder, som en del af en kvalificeret behandling på Rigshospitalet.
I de netop overståede nødberedskabsforhandlinger i forbindelse med OK 18 på Rigshospitalet blev det klart, at størsteparten af klinikkerne ikke var i stand til at stille
med et nødberedskab ud fra de forhandlede kriterier, hvilket i høj grad var en illustration på, at medarbejderantallet allerede er reduceret til et minimum. Problemstillingen blev i øvrigt rejst i et samråd med sundhedsminister Ellen Trane Nørby, der
endte med løsningen alene blev lagt over på Regionerne.
I den nærmeste fremtid bliver Region Hovedstaden og dermed Rigshospitalet ramt af
betydelige rekrutteringsproblemer inden for stort set alle faggrupper. Det vil kræve
en særlig indsats at rekruttere, men også at fastholde allerede ansatte, kompetente
medarbejdere. Status er at Rigshospitalets medarbejdere allerede nu har en meget
presset hverdag med travlhed, stort opgavepres og for mange vagter. En yderligere
reduktion i personalegrupperne vil også øge belastningen for de tilbageblivende i
forhold til at få dækket vagter i sygdomsperioder og ferieperioder, hvilket er med til
at skabe yderligere et ringere arbejdsmiljø.
Et yderligere pres på personalet i form af atter en sparerunde kan meget vel have
konsekvenser for fastholdelse af personalet og dermed konsekvenser for kvalitet i
kerneydelsen/patientbehandlingen.
Det er ikke længere muligt at bevare samme kvalitet i patientbehandling og diagnostik, som følge af de årligt tilbagevendende besparelser. Vi på medarbejdersiden, er
derfor nødt til at stille krav om, at politikerne skal tage ansvar for, og meget klart påpege, de pleje- og behandlingsopgaver vi IKKE længere skal varetage.
På vegne af medarbejdersiden i VMU på Rigshospitalet:
Charlotte Kistrup Vallys
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01 Direktion og stabe
01 Direktion og stabe
01 Direktion og stabe
01 Direktion og stabe
01 Direktion og stabe
02 Diagnostisk Center
02 Diagnostisk Center
02 Diagnostisk Center
02 Diagnostisk Center
02 Diagnostisk Center
02 Diagnostisk Center
02 Diagnostisk Center
02 Diagnostisk Center
02 Diagnostisk Center
02 Diagnostisk Center
02 Diagnostisk Center
03 Serviccentret
03 Serviccentret
03 Serviccentret
03 Serviccentret
03 Serviccentret
03 Serviccentret
03 Servicecentret
04 Abdominalcentret
04 Abdominalcentret
04 Abdominalcentret
04 Abdominalcentret
04 Abdominalcentret
04 Abdominalcentret
04 Abdominalcentret
04 Abdominalcentret
04 Abdominalcentret
04 Abdominalcentret
05 Neurocentret
05 Neurocentret
05 Neurocentret
05 Neurocentret
05 Neurocentret
05 Neurocentret
05 Neurocentret
05 Neurocentret
05 Neurocentret
05 Neurocentret

Center
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET
Klinisk Biokemisk Afdeling
Klinisk Immunologisk Afdeling
Klinisk Genetik
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET
Patologiafdelingen
Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET
Centersekretariatet
Diagnostisk Center - internt udgiftspres

Sterilcentralerne
CL
Patient og brugerservice
Forsyning og Logistik
EMD
Patienttransport

Urologisk klinik D
Hepatologisk A/Med gastroenterologi CA
Karkirurgisk klinik RK
Kirurgisk gastroenterologisk klinik C
Nefrologisk klinik P
Med endokrinologisk klinik PE
Portørfunktionen
ITA
Anæstesi og Operation ANOP

CenterStab
2. Krisepsykologisk Enhed
NK
Klinik for Rygmarvsskader
Traumatisk Hjerneskade
Neurologisk Klinik
Neuroanæstesiologisk klinik
Neurofysiologisk Klinik
Neurocentret

Skema

Økonomi og planlægningsafdelingen
Tværgående RH
Forbedringsafdelingen
Sekretariat og Kommunikation

Klinik

Oversigt over forslag til besparelser for 2019, august 2018
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x
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x
x x
x
x

x x
x
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x

x

x
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x
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x x
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x
x
x x
x x
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1 2 3 4 5 6
x
x
x
x
x

Temaer

0,3
6,0
1,0
1,0
8,3
1,0
0,0
0,0
1,0
1,0
5,0
2,5
1,0
0,0
0,0
11,5
0,0
0,0
2,0
2,0
1,0
0,0
5,0
0,0
15,0
2,0
0,0
2,5
0,0
0,4
2,2
1,8
23,8
0,5
0,3
4,3
2,0
4,0
16,0
12,6
4,0
0,0
43,7

Antal
årsværk
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
10,0

Evt.
normerede
senge

2019

0,2
4,7
0,5
0,7
6,1
0,9
0,0
0,0
0,5
0,6
3,9
2,2
0,4
0,2
-2,0
6,7
0,0
0,0
0,6
0,7
0,5
0,0
1,8
0,1
9,0
1,3
0,0
1,1
0,0
0,1
1,2
1,0
14,0
0,2
0,1
2,1
1,0
1,8
7,7
6,9
2,1
-4,0
17,9

løn
0,5
0,3
0,1
0,0
0,8
0,5
1,2
3,0
0,0
0,4
0,3
0,0
0,4
0,0
0,0
5,8
0,1
0,0
0,0
0,0
1,0
0,5
1,6
0,4
0,0
0,5
1,2
0,2
0,3
0,0
0,0
0,0
2,7
0,0
0,0
0,5
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,7

øvrig drift
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
1,7
0,8
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,9
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

andre
indtægter
0,6
5,0
0,6
0,7
6,9
1,9
2,9
3,8
1,4
1,0
4,2
2,2
0,8
0,2
-2,0
16,4
0,1
0,9
0,6
0,7
1,4
0,5
4,2
0,6
9,0
1,8
1,2
1,4
0,3
0,1
1,2
1,0
16,7
0,2
0,1
2,6
1,2
1,8
7,7
6,9
2,1
-4,0
18,7
18,7

16,7

4,2

16,4

1,9

Udgiftsbe- Stillet sparesparelse i alt
krav

Økonomiske konsekvenser i 2019 besparelse i
mio. kr., 1/1 effekt
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Rigshospitalet i alt

06 HovedOrtoCentret
06 HovedOrtoCentret
06 HovedOrtoCentret
06 HovedOrtoCentret
06 HovedOrtoCentret
06 HovedOrtoCentret
06 HovedOrtoCentret
06 HovedOrtoCentret
06 HovedOrtoCentret
06 HovedOrtoCentret
06 HovedOrtoCentret
07 Finsenscentret
07 Finsenscentret
07 Finsenscentret
07 Finsenscentret
08 Hjertecentret
08 Hjertecentret
08 Hjertecentret
08 Hjertecentret
08 Hjertecentret
08 Hjertecentret
09 Juliane Marie Centret
09 Juliane Marie Centret
09 Juliane Marie Centret
09 Juliane Marie Centret
09 Juliane Marie Centret
09 Juliane Marie Centret
09 Juliane Marie Centret
09 Juliane Marie Centret
09 Juliane Marie Centret
09 Juliane Marie Centret

Center
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.8

Hæmatologisk Klinik
Onkologisk Klinik
Infektionsmedicinsk Klinik

Hjertemedicinsk Klinik
Thoraxanæstesiologisk Klinik
Thoraxkirurgisk Klinik
Centerledelsen
Hjertecentret - internt udgiftspres

Centerledelsen
Anæstesi- og Operationsklinikken
Gynækologisk Klinik
Obstetrisk Klinik
Neonatalklinikken
BørneUngeKlinikken
Klinik for Vækst og Reproduktion
Fertilitetsklinikken
Børnekirurgisk Klinik

Skema

Klinik for Ergo- og Fysioterapi
Ortopædkirurgisk klinik
Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling
Øjenklinikken
Øre-, næse- og halskirurgisk og Audiologisk klinik
Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme
Tand-, mund- og kæbekirurgisk klinik
Læbe-ganespalte Centret
Anæstesi og operationsklinikken - internt udgiftspres
Centerledelsen - internt udgiftspres

Klinik

x
x
x x

x
x
x
x

x

x
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x
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x
x
x
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x
x
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x
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x
x
x x
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x
x x
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x
x x x
x
x x
x
x
x
x

Temaer

205,9

5,3
5,7
4,2
7,3
9,9
8,0
-0,3
0,6
0,0
0,0
40,6
4,6
10,6
2,8
18,0
12,0
10,0
7,0
0,7
0,0
29,7
1,5
2,3
2,5
4,8
2,4
10,1
0,7
0,1
1,0
25,3

Antal
årsværk

27,2

0,0
4,0
0,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,0
0,0
0,9
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,4
3,4

Evt.
normerede
senge

2019

99,1

1,9
3,3
2,5
5,2
5,8
4,4
1,1
0,5
-6,9
0,3
18,0
2,7
5,6
1,0
9,3
5,5
5,0
3,2
0,4
-2,0
12,1
0,8
1,2
1,6
3,1
1,1
4,7
0,3
0,1
0,4
13,2

løn

22,5

0,4
1,1
0,0
3,0
1,7
3,8
1,2
0,0
0,0
-3,0
8,2
0,0
0,0
0,2
0,2
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,2
0,2
0,3
2,1

øvrig drift

5,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,5

andre
indtægter

126,9

2,3
4,4
2,5
8,2
7,5
8,2
2,3
0,5
-6,9
-2,7
26,1
2,7
5,6
1,2
9,5
6,0
5,0
3,2
0,4
-2,0
12,6
1,7
1,2
1,6
3,1
1,1
5,2
0,6
0,7
0,7
15,8
121,9

15,8

12,6

9,5

26,1

Udgiftsbe- Stillet sparesparelse i alt
krav

Økonomiske konsekvenser i 2019 besparelse i
mio. kr., 1/1 effekt

Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Rigshospitalet
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser:
Administrative effektiviseringer
Nærmere beskrivelse:
Der gennemføres en række besparelser på det administrative område, hvor effektivisering af
arbejdsgange og ændringer i opgaveløsningen skal gøre det muligt udføre opgaver på det
administrative område med færre medarbejdere. Der vil desuden ske en reduktion i anvendelsen
af vikarer.
Af særlige tiltag til effektiviseringer kan nævnes:
I Obstetrisk klinik vil implementeringen af kioskmodul i klinikkens abmulatorie, reducere den
administrative opgave at tjekke patienterne ind. I stedet vil de blive tjekket ind via
sygesikringskort, som vil frigive 1 årsværk.
Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over besparelse (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Besparelsen bliver tilstræbt gennemført gennem optimering af arbejdsgange, bortfald af opgaver
og tydeligere prioritering, hvorved der arbejdes på, at der bliver mindst mulige kvalitetsmæssige
og servicemæssige konsekvenser. Det kan dog ikke udelukkes, at der vil opstå længere
sagsbehandlingstid, og situationer, hvor klinikkerne får mindre assistance fra administrativ side.

Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
Besparelsen kan opleves som en belastning af det øvrige personale.

Supplerende information:

(Mio. kr.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:
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2019

2020 og følgende år

9,34
8,78
0,56
0,00
14,49

9,34
8,78
0,56
0,00
14,49

Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Rigshospitalet
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser:
Benchmark
Nærmere beskrivelse:
Vedrører personale og øvrige drift på de ikke kirurgiske områder i Øre-, næse- og halskirurgisk
og Audiologisk Klinik, hvor der vil blive gennemført en opgaveglidning til mindre løntunge
personalegrupper.
Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over besparelse (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):
Ingen

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:

Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:

Supplerende information:

(Mio. kr.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

2019

2020 og følgende år

3,00
2,50
0,50
0,00
4,00

3,00
2,50
0,50
0,00
4,00
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Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Rigshospitalet
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser:
Organisatoriske effektiviseringer
Nærmere beskrivelse:
Effektivisertingen opnås gennem en række tiltag, hvor enkelte fremhæves nedenfor.
Generelt omhandler besparelserne stillingsreduktioner.
Rigshospitalet er presset af øget efterspørgsel på de højtspecialiserede områder eksempelvis på
transplantationer, og vil i den forbindelse generelt være mere restriktive i visitationen af
hovedfunktionspatienter.
Der genneføres en fusion af Hepatologisk Klinik A og Gastromedicinsk Klinik CA:
Fusionen er begrundet i en vurdering af, at de små klinikker med egen sengekapacitet
kontirnuerligt vil opleve udfordringer med at sikre bemanding og kompetencer på plejesiden. Der
vurderes i de 2 klinikker at være et potentiale for at udvikle en mere fokuseret udredning og
omlægge aktivtet fra indlæggelse til hhv.daghospital eller ambulant behandling. Derudover vil
patienter med akut leversvigt blive behandlet på Intensiv Terapi Klinik. Der nedlægges 4
normerede senge.
Reducering af plejebemanding på Nefrologisk Klinik P:
Det vurderes det vil være muligt at reducere med 3 senge ved at effektivsere
indlæggelsesforløbene for de dialysepatienter hvor årsagen til indlæggelse skyldes andre forhold
end nefrologiske.
Øget brug af videokonferenceudstyr:
I Klinik for ergo- og fysioterapi vil de ved hjælp af øget brug af videokonferenceudstyr reducere
transporttid mellem matriklerne Blegdamsvej,Glostrup og udefunktionerne.
Lukning af 1 OP-leje pr. uge:
I Ortopædkirurgisk klinik, vil et OP-leje pr. uge blive lukket. Det lukkede leje vil blive anvendt af
andre (sub)specialer, så aktiviteten opretholdes. Desuden vil der ske en omlægning af OP-leje, til
ambulant aktivitet.
Omlægning af ambulant fødsel for alle raske førstegangs fødende:
I Obstetrisk Klinik vil en omlægning til ambulant fødsel for alle raske førstegangs fødende
betyde, at fremfor et tilbud om overnatning, vil der i stedet tilbydes opfølgende hjemmebesøg
indenfor 24 timer efter fødslen. 2 normerede senge vil blive nedlagt.
Omorganisering på Rigshospitalet:
Der gennemføres en væsentlig omorganisering på Rigshospitalet, hvor antallet af centre bliver
reduceret med 1. På det administrative område giver denne sammenlægning anledning til en
stillingsreduktion på 6 årsværk heraf 2 centerleder-årsværk.
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Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over besparelse (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):
Fusion af Hepatologisk Klinik A og Gastromedicinsk Klinik CA:
Medfører en flytning af aktivitet fra Hepatologisk Klinik til Intensiv Terapi Klinik. Inden opgørelse
af besparelsen er der taget højde for at der skal overføres budget til intensiv.
Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Der vil være risiko for, at patienter vil opleve service- samt kvalitetsforringelser. Flere
tilkendegiver, at reduktion i personale vil gå ud over kerneydelsen. Rigshospitalet vil tilstræbe, at
patienterne ikke mærker besparelsen, men det er vanskeligt at gennemføre en effektivisering i
denne størrelsesorden uden konsekvenser.
Endvidere vil der også være risiko for færre faglige drøftelser og undervisning til gene for den
faglige kvalitet. Der vil være færre i fremmøde og i spidsbelastninger giver den mindre fleksibilitet
øget risiko for overarbejde
Omlægning af ambulant fødsel for alle raske førstegangs fødende:
Nogle patienter vil opleve ændringen som en forringelse, men erfaring viser, at en god
forberedelse og fastholdelse af hjemmebesøg på 1. dagen efter fødslen vil give gode
barselsforløb i hjemmet.

Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
Nedlæggelse af stillinger, vil give en øget arbejdsbelastning. Flere tilkendegiver at arbejdsmiljøet
i forvejen er presset og en yderligere reducering i personaleantal vil alt andet lige betyde flere
vagter og færre i fremmøde.
Omlægning af ambulant fødsel for alle raske førstegangs fødende:
Der forventes øget pres på fødegangen, idet flere fødendende går hjem direkte.

Supplerende information:

(Mio. kr.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

2019

2020 og følgende år

36,20
34,68
1,53
0,00
56,26

36,20
34,68
1,53
0,00
56,26
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Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Rigshospitalet
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser:
Reduktion og omlægning af forbruget af medicin og analyser
Nærmere beskrivelse:
Effektiviseringen opnås på en lang række af områder, som forudsætter en omlægninger af
forbruget og arbejdsgange.
Besparelsen vil blandt andet ske ved følgende tiltag: Reduktion i forbruget af en række
diagnostiske ydelser, egen fremstilling af lægemidler, som medfører en driftsbesparelse og øget
salg til hospitaler udenfor Region Hovedstaden. Et reduceret forbrug af reagenser.
Effektiviseringer af produktionen, grundet nyt udstyr. Ændring i PVI vedrørende venøs
tromposeprofylakse.
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.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:
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2019

2020 og følgende år

17,29
1,79
14,21
1,29
0,80

17,29
1,79
14,21
1,29
0,80

Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Rigshospitalet
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser
Effektiviseringer afledt af optimering af patientforløb og/eller arbejdstilrettelæggelse
Nærmere beskrivelse:
Generelt indebærer forslagene nedlæggelse af stillinger og vedrører optimering af
arbejdstilrettelægelsen og patientforløb.
Af omlægninger og arbejdstilrettelæggelse kan blandt andet nævnes:
Arbejdstidstilrettelæggelse:
Omlægning af arbejdstid og optimeret vagtplanlægning.
Forsyning og Logistisk:
Indkøb af nye madvogne giver mulighed for ændrede, optimerede arbejdsgange ved håndtering
og udbringning af mad. Derudover er der sket ændringer i arbejdsgangene angående håndtering
af pap.
Neurologisk klinik:
Der vil ske en reduktion af rehabiliteringssenge i GLO på i alt 6 senge, samt en nedlukning af 4
neurologiske senge på blegdamsvej.
Oprettelse af perioperativ afsnit og nedlæggelse af stationære senge:
Ortopædkirurgisk Klinik vil oprette 4 SDK-senge i periopreativ afsnit og samtidig nedlægge 4
stationære senge.
Øre- næse- og halskirurgisk og Audiologisk klinik:
Der vil blive lukket 2 senge som et led i generelle effektivseringer i klinikken.
Hæmatolgisk klinik:
Reduktion af ambulante fremmøde og telefonkonsultationer, idet udvalgte patienter afsluttes eller
søges håndteret i MinSP i stedet.
Børnekirurgisk Klinik:
Omlægning af stationære elektive patientforløb til dagkirurgiske forløb, hermed reduceres
bemandingen i sengeafsnittet og 1,36 senge nedlægges.
Medicinbestilling:
Forenklet procedure ved medicinbestilling, da koblingen mellem medicin og patient fremover skal
kunne udledes af SP og ikke fra medicinbestillingen.
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Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over besparelse (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):
Nogle af omlægningerne, vil få betydning for aktivitetsværdien af behandlingen. F.eks. færre
ambulante kontroller eller ændring fra indlæggelse til ambulant behandling. Vi er i gang med at
indsamle en mere detaljeret beskrivelse af konsekvenserne, hvorefter omlægningen vil kunne
dokumenteres yderligere.
Mange steder er det medicinservice der bestiller medicin for Rigshospitalets afsnit.
Medicinservicekontrakterne vil skulle genforhandles sfa den ny bestillingsprocedure.
Rigshospitalet er i dialog med Apoteket om dette.
Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Kvalitetsmæssige konsekvenser ved lavere bemanding kan generelt betyde: Specielle ydelser til
indlagte patienter kan blive berørt, risiko for ventetid, mindre tid til inddragelse af pårørende,
forringelse af patientens oplevelse af kvaliteten.
Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
Presset på det eksisterende personale vil stige, når det tilbageværende personale vil få ansvar
for flere patienter. Færre hænder kan medføre mindre fleksibilitet, samt give øget risiko for
overarbejde. Personalet mærker både arbejdspresset fysisk og psykisk. Derudover kan der være
udfordringer ift. fastholdelse af medarbejdere.
Supplerende information:

(Mio. kr.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:
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2019

2020 og følgende år

48,98
45,03
1,31
2,65
92,21

48,98
45,03
1,31
2,65
92,21

Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Rigshospitalet
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser:

Nærmere beskrivelse:
Besparelserne under denne kategori dækker et bredt udvalg af tiltag, herunder kan blandt andet
nævnes:
Diagnostisk Center har haft ekstraudgifter i forbindelse med implenteringen af det nye Agfa
RIS/PACS og produktionsnedgang som følge af et langsomt system. Under forudsætning af, at
systemet bliver velfungerende i første halvår i 2019, vil der kunne realiseres en besparelse.
Madspildsprojekt som blev igangsat i 2018, vil i 2019 generere en yderlige besparelse.
Derudover er der i øjeblikket et samarbejde mellem Juliane Marie Centret og Servicecentret, der
arbejdet på et optimeret og fleksibelt kosttilbud til børn.
Nedlægning af frugtordninger for personalet visse steder.
Fertilitetsklinikken vil reducere antallet af behandlinger med donorsæd med 50%. Herved vil
udgiften til donorsæd blive reduceret.
Herudover indgår en række øvrige personalebesparelsesforslag, der hovedsageligt består
stillingsreduktioner.

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

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Flere tilkendegiver, at reduktion i personale uundgåeligt vil gå ud over kerneydelsen, i lyset af
tidligere års besparelser. Dette vil betyde en forringelse af serviceniveauet og den
patientoplevede kvalitet. Derudover vil det kunne medføre stigende ventetid.

Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
Det tilbageværende personale vil føle det øgede pres, der bunder i en øget arbejdsbyrde og
vagtbelastning. Den større arbejdsbyrde og manglende innovation og udvikling, samt
undervisning vil gøre det svært at rekruttere og fastholde personalet.

Supplerende information:

(Mio. kr.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

2019

2020 og følgende år

12,07
6,30
4,42
1,35
38,19

12,07
6,30
4,42
1,35
38,19
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114

8. REGION HOVEDSTADENS
AKUTBEREDSKAB
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Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Region Hovedstadens Akutberedskab
Besparelse (emne):
Administrative effektiviseringer: 1. Virksomhedsbesparelse: Administrative
besparelser/enhedsfusion (enhedschef) 0,96 mio. kr.
2. Virksomhedsbesparelse: Reduktion af 1 HK årsværk: 0,450 mio. kr.
3. Akuttelefonen 1813: Nedlæggelse af stabsfunktioner 0,723 mio. kr. svarende til 1,1 årsværk.
Nærmere beskrivelse:
1. 112-AMK-VCT og Præhospital Akutmedicin sammenlægges. Samlet ledelse for den nye
enhed betyder der kan nedlægges en enhedschefstilling.
2. Der nedlægges en administrativ stilling blandt HK personale
3. Der nedlægges administrativ stabsfunktion, idet opgavevaretagelsen overgår til det
ledelsesmæssige niveau
Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over besparelse (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):
1. Ingen
2. Ingen
3. Ingen
Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
1. Ingen. Sammenlægningen tilstræbes at give optimeret opgavekoordination.
2. Der vil være administrative serviceforringelser forbundet med dette tiltag.
3. Opgaverne varetages fremadrettet ledelsesmæssigt, og kan varetages mere effektivt
fremadrettet grundet opgavesammenlægning.
Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
1. Ingen
2. Øget arbejdsbyrde blandt tilbageværende administrative HK personale kan skabe udfordringer
for det psykiske arbejdsmiljø
3. Ingen
Supplerende information:

(Mio. kr.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

2019

2020 og følgende år

2,13
2,13

2,13
2,13

3,10

3,10
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Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Region Hovedstadens Akutberedskab
Besparelse (emne):
Organisatoriske effektiviseringer: 1. 112-AMK-VCT/Præhospital Akutmedicin: Styrket
integration i vagtplanlægningen SFV 112/1813: 0,350 mio. kr.
2. 112-AMK-VCT/Præhospital Akutmedicin: Øget andel af lægeassistentbemanding på 112
SFV funktionen: 0,531 mio. kr.
Nærmere beskrivelse:
1.Bemanding af funktioner til dækning af PEAK tidspunkter på 1813 skal ske via mere effektiv
vagtplanlægning, herunder konsekvent vagtsætning af 112SFV på 1813 svt 30% af deres
arbejdstid. Dette betyder en besparelse i forhold til hvordan 112 SFV'er anvendes på 1813 idag.
2. En øget andel af lægeassistentbemanding i 112 SFV funktionen betyder en besparelse fordi
læagessistenternes lønniveau og lønsammensætning betyder, at de er billigere end
sygeplejerskerne. Endvidere er sygefraværet lavere hos denne gruppe. Det tilstræbes, at 112
SFV funktionen i løbet af 2019 bemandes med 50% lægeassistenter. Det estimeres at der kan
spares 0,531 mio. kr. (7 mdrs. effekt) i 2019 og 0,911 mio. kr. om året fra 2020 og frem.

Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over besparelse (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):
1. Ingen
2. Ingen
Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
1. Ingen
2. Ingen
Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
1. Ingen
2. Ingen
Supplerende information:

(Mio. kr.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:
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2019

2020 og følgende år

0,88
0,88

1,26
1,26

1,63

2,33

Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Region Hovedstadens Akutberedskab
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser: 1. Virksomhedsbesparelse: Forbrugsartikler og øvrige udgifter på
kørselsområdet: 1,200 mio. kr.
2. Akuttelefonen 1813: Reduktion af kompetenceudviklings- og uddannelsesbudget: 0,280 mio.
kr.
3. 112-AMK-VCT/Præhospital Akutmedicin: Bemanding af Akutlægebil Bornholm V/
Akutberedskabets lægeasistenter: 0,188 mio. kr.
4. 112-AMK-VCT/Præhospital Akutmedicin: Reduktion i driftsbudget i konsekvens af fusion
112-AMK-VCT/Præhospital Akutmedicin: 0,171 mio. kr.
Nærmere beskrivelse:
1. Erfaring med de gældende kontrakter viser, at der er basis for en besparelse på
forbrugsartikler mv. på kørselsområdet.
2. Kompetenceudviklings- og uddannelsesbudgetet reduceres fra 2019 med 0,280 mio. kr
3. Paramediciner bemandingen på akutbilen på Bornholm sker idag via kontrakt med Falck. Hvis
Akutberedskabet selv overtager paramediciner bemandingen kan der spares 0,188 mio. kr. i
2019 svarende til 9 mdrs effekt.
4. Sammenlægning af de to driftsenheder giver stordriftsfordele på øvrig drift - navnlig
anskaffelser, og derfor kan besparelse på 0,171 mio. kr. realiseres her.
Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over besparelse (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):
1. Ingen
2. Ingen
3. Ingen
4. Ingen
Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
1. Ingen
2. Det vil medføre en omorganisering af undervisning af SFV`er på 1813
3. Ingen
4. Ingen
Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
1. Ingen
2. Ingen
3. Ingen
4. Ingen
Supplerende information:

(Mio. kr.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:

2019

2020 og følgende år

1,84

1,90

1,84

1,90
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9. REGION HOVEDSTADENS
APOTEK
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Oversigt over besparelser - Region Hovedstadens Apotek
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kartonage til ampuller
Øget salg til Færøerne
Referenceprøver Apodan
Råvareanalyser QC
Rengøring RH
Udskydelse af vedligehold i QC

Løn

0,26
-0,25
0,00
0,00
0,00
0,00

Ø.drift
0,43
0,45
0,12
0,10
0,13
0,10

2019
0,690
0,200
0,120
0,100
0,130
0,100

2020
0,690
0,200
0,120
0,200
0,130
0,000

0,01

1,33

1,340

1,340

ÅV

0,50
-0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Region Hovedstadens Apotek
Besparelse (emne):
Øvrige besparelser:
Nærmere beskrivelse:
Besparelserne gennemføres på følgende områder:
Overgang til ny forprintet kartonnage til fremstilling af ampuller og hætteglas.
Øget salg (avance) af medicin til Færøerne
Hjemtagning af "udtagning og opbevaring af referenceprøver på primær emballage" fra Apodan.
Hjemtagning af råvareanalyser til produktion af lægemidler.
Ændring af rengøringsniveau i administrative områder mv. på Esthers Møllers Vej
Udskydelse af vedligeholdelse arbejder som følge af ombygning i QC
Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over besparelse (kan også inkludere andre
hospitaler, sektorer, behov for investering):

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:

Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser:
Ingen

Supplerende information:

(Mio. kr.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:
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2019

2020 og følgende år

1,34
0,01
0,88
0,45
0,00

1,34
0,01
0,88
0,45
0,00

10. KONCERNCENTRENE
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NOTAT
Til:

Center for Økonomi

Høringssvar fra koncerncentrenes VMU vedrørende budget 2019

Koncerncentrenes besparelseskrav blev i budgetaftalen for 2018 aftalt til 20 mio. kr. i
2019, stigende til 40 mio. kr. i 2020, 60 mio. kr. i 2021 og 80 mio. kr. i 2022.
VMU har drøftet forslag til besparelser i koncerncentrene og høringssvar fra LMU i
centrene og Sekretariatet på et møde den 10. august 2018.
VMU anerkender, at koncerncentrene som organisationens støttefunktion løbende skal
effektivisere og være opmærksom på, hvor der er potentiale for forbedringer.
Ledelsen og VMU har igangsat drøftelserne af besparelser i koncerncentrene i god tid
og med et langsigtet og strategisk perspektiv, hvor fokus har været på forenkling af ledelsesstrukturer, mindre hierarki, forenkling af arbejdsgange og processer og bedre
udnyttelse af teknologi i opgaveløsningen. Der har desuden været fokus på at gennemføre besparelser på en måde, så afskedigelser så vidt muligt har kunnet undgås.
Der har i de enkelte koncerncentre været tilrettelagt processer med stor inddragelse af
LMU og medarbejdere i forhold til at bringe idéer og forslag frem. Processen har derved i stor udstrækning været gennemført ud fra værdierne i lederskabsprismen og således, at centrene har undgået at finde besparelser ved hjælp af grønthøstermetoden.
VMU bemærker dog, at besparelserne kan mærkes i centrene, og at det kan være vanskeligt fortsat at forbedre og udvikle organisationen for færre midler. Det er flere steder oplevelsen, at det bliver sværere at følge med for hver gang, der reduceres.
VMU fremhæver, at koncerncentrene alle bidrager til at understøtte klinikken og borgernes direkte kontakt med regionen. Der er brug for mange fagligheder til at understøtte et effektivt sundhedsvæsen for borgerne. Besparelser i centrene har derfor stor
betydning for hele regionen.
Hvert centers forslag til besparelser blev taget til efterretning og gav ikke anledning til
yderligere drøftelser på mødet.
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Med venlig hilsen

Jens Gordon Clausen
Formand for koncerncentrenes VMU

Lone Randi Faber
Suppleant for næstformanden for
koncerncentrenes VMU
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Forslag om besparelse
Hospital/afdeling:
Koncerncentrene
Besparelse (emne):
Centrene reducerer lønbudgettet samlet med 14,15 mio. kr., ved personalereduktioner på både
ledelses- og medarbejderniveau ved fortsat effektivisering af arbejdsgange og ved prioritering af
arbejdsopgaver. Driftsbudgetterne reduceres med 5,85 mio. kr. ved optimering af kontrakter på itområdet samt reduktioner af driftsbudgetterne .
Nærmere beskrivelse:
Besparelserne effektueres bl.a. ved nedlæggelse af ledige vicecirektørstillinger og nedlæggelse
af ledige medarbejderstillinger på på konkrete områder. Der vil også blive foretaget enkelte
afskedigelser. I forbindelse med nedlæggelse af stillinger bliver der set på fortsat effektivisering
og smidiggørelse af arbedsprocesser. Hvad angår it-området gennemgås diverse aftaler,
herunder serviceaftaler og leverandørpriser sammenlignes. Derudover reduceres diverse
driftsbudgetter, og de personaleorienterede udgifter reduceres som konsekvens af nedlæggelse
af stillinger.
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.)
Besparelse i alt:
Løn:
Øvrig drift:
Indtægter
Antal årsværk:
Besparelse fra 2020*)

2019

2020 og følgende år

20,00
14,15
5,85

40,00
14,15
5,85

22,00
20,00
*) Koncerncentrenes besparelse fra 2020 på yderligere 20 mio. kr. er fordelt på de enkelte koncernstabe
og endelig konkretiserering medtages ved budgetlægningen for 2020.
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22,00

