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POLITIKERSPØRGSMÅL 

Spørgsmål nr.: 103-19 

Dato: 30. oktober 2019 og 3. december 2019 

Stillet af: Marianne Frederik (Ø) 

Besvarelse udsendt den: 17. december 2019 
 
 
 

Spørgsmål om effektiviseringskrav 
ved nye hospitalsbyggerier 

Spørgsmål: 

1. Vi ønsker at vide, hvordan regionen oprindeligt forholdt sig til Erik Juhl ud-

valgets anbefalinger, herunder en opsummering af kritikpunkter. 
 

2. Vi ønsker, at få sammenholdt henholdsvis regionens bud på effektivise-

ringsmuligheder, Erik Juhl udvalgets anbefalinger og den endelige aftale 

om kvalitetsfondsbyggerierne. 
 

3. Hvorvidt giver artiklerne i Dagens Medicin den 25.oktober 2019 anledning 

til en henvendelse til ministeriet, evt. sammen med Danske Regioner, om 

en ny vurdering af de reelle effektiviseringsmuligheder over tid. 

Baggrund: 

I Dagens Medicin 25.oktober er der flere artikler, der problematiserer baggrun-

den for at vurdere de reelle effektiviseringsmuligheder ved nyt hospitalsbyg-

geri. Herunder ”Myten om de 8 procent” og ”Lægeforeningen: Skandale hvis 

milliard-investeringer hviler på forkerte tal” 

Her står bl.a., at effektiviseringskravene på de nye supersygehuse kommer fra 

oplysninger om effektiviseringer på et sygehus i Norge, der ikke blev bygget 

og effektiviseringer i Ålborg, som de ikke genkender i Ålborg. 
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Svar: 

Ad. 1. Vi ønsker at vide, hvordan regionen oprindeligt forholdt sig til Erik Juhl 

udvalgets anbefalinger, herunder en opsummering af kritikpunkter. 

Erik Juhl udvalget (Ekspertpanelet) udsendte i 2008 deres første rapport (eks-

ternt link) med screening og vurdering af regionernes investerings- og syge-

husplaner. I denne rapport skrev udvalget følgende omkring effektiviserings-

muligheder i de nye byggerier: 

”På driftssiden må der tilsvarende forudsættes relativt store gevinster via 

de nye investeringer. Det er imidlertid vanskeligt på det foreliggende 

grundlag at udlede det præcise effektiviseringspotentiale som følge af de 

nye investeringer. Panelet har i den forbindelse noteret, at regionerne 

har indmeldt meget få og lave bud på, hvilke driftsgevinster der kan for-

ventes realiseret i en ny struktur. 

Panelet har derfor i sin vurdering lagt vægt på, om der er potentiale for 

væsentlige effektiviseringer på driftssiden i de foreslåede projekter, som 

bl.a. afspejler omfanget af sammenlægningen og grundlaget for opnåel-

sen af en væsentligt forbedret logistik. 

I den konkrete tilsagnsfase vil der så skulle fastsættes et konkret mål for 

rationaliseringsgevinsten. Et på forhånd fastlagt mål for rationaliserings-

gevinsten vurderes i sig selv som en væsentlig forudsætning for, at po-

tentialet realiseres.” (side 29 i rapporten). 

Med rapporten indstillede Ekspertpanelet, at fire af byggerierne i Region Ho-

vedstaden blev prioriteret i forhold til tilskud fra kvalitetsfonden. Det drejede 

sig om Det Ny Rigshospital, Herlev Hospital, Nyt Hospital Hvidovre og Ny 

Retspsykiatri Sct. Hans. 

Region Hovedstadens forretningsudvalg og regionsrådet behandlede rappor-

ten på møder henover årsskiftet 2008/2009 og fremsendte dels regionens be-

mærkninger til rapporten i et brev til Danske Regioner d. 19. december 2008, 

(se bilag 2), samt anmodede i et brev af 16. januar 2009 til statsministeren, 

(se bilag 1), om bilaterale drøftelser med regeringen om regionens kommenta-

rer til Ekspertpanelets rapport. 

I 2010 udsender Ekspertpanelet sin anden rapport (eksternt link) med en op-

dateret indstilling om brug af kvalitetsfondsmidler til sygehusinvesteringer. I 

den opdaterede rapport, indstiller Ekspertpanelet at byggerierne i Hillerød og 

på Bispebjerg bliver prioriteret. 

I bemærkningerne til rapporterne forholder regionen sig primært kritisk til Ek-

spertpanelets fordeling af midlerne mellem regionerne og til forudsætningerne 

for beregning af tilskud til de enkelte byggerier. Regionen forholder sig ikke, i 

de generelle bemærkninger, til Ekspertpanelets produktivitets- og effektivise-

ringskrav. 

https://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2008/screening_vurdering_nov_2008.ashx
https://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2008/screening_vurdering_nov_2008.ashx
https://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2010/ekspertpanelet/investerings_og_sygehusplaner.ashx
https://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2010/ekspertpanelet/investerings_og_sygehusplaner.ashx
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I regionens ansøgninger til Ekspertudvalget for de enkelte hospitalsbyggerier, 

forholder regionen sig dog til kravet om effektiviseringer, og der er forskel på 

det potentiale, som regionen regner sig frem til i ansøgningerne og det ende-

lige krav, som fremgår af statens tilsagn til de enkelte byggerier. Se nærmere 

under besvarelsen af spørgsmål 2. 

 

Ad. 2. Vi ønsker, at få sammenholdt henholdsvis regionens bud på effektivise-

ringsmuligheder, Erik Juhl udvalgets anbefalinger og den endelige aftale om 

kvalitetsfondsbyggerierne. 

Regionen modtog endelig tilsagn til de seks kvalitetsfondsstøttede hospitals-

byggerier i perioden 2011 – 2014. I tabellen nedenfor er oplistet regionens bud 

på effektiviseringer og regeringens endelige krav til effektiviseringer på de 

seks byggerier. Ekspertpanelets anbefalinger til effektiviseringskrav blev indar-

bejdet fuldt ud i de endelige tilsagn fra staten, hvorfor Ekspertpanelets anbefa-

linger ikke optræder i en selvstændig kolonne i tabellen nedenfor. 

Kvalitets-
fonds-byg-
geri 

Regionens bud på 
effektivisering i kr. 

Regionens bud på effektivise-
ring i procent 

Statens ende-
lige krav til ef-
fektivisering i 
kr. 

Statens endelig krav til ef-
fektivisering i procent 

Det Nye Rigs-
hospital 

37,6 mio. kr. 
(11-pl) 

Ikke angivet i ansøgningen, men 
beregnet som en nettogevinst ef-
ter realisering af byggeriet. 

67 mio. kr. 
(10-pl) 

5% af driftsbudgettet for de 
funktioner, der samles i ny-
byggeriet 

Nyt Hospital 
Herlev 

62,25 mio. kr. 
(?-pl) 

6% af budgettet for de afdelin-
ger, der flytter til nybyggeriet 

112 mio. kr. 
(11-pl) 

4% af driftsbudgettet for 
Herlev Hospital 

Ny Retspsyki-
atri Sct. Hans 

16 mio. kr. 
(12-pl) 

8% af løn- og driftsbudgettet for 
de sengeafsnit, der skal samles i 
byggeriet 

19 mio. kr. 
(11-pl) 

5,5% af driftsbudgettet for 
Sct. Hans Hospital 

Nyt Hospital 
Hvidovre 

57,7 mio. kr. 
(12-pl) 

Ikke angivet i ansøgningen, men 
beregnet som en nettogevinst ef-
ter realisering af byggeriet. 

75 mio. kr. 
(11-pl) 

5% af investeringen for Nyt 
Hospital Hvidovre 

Nyt Hospital 
Nordsjælland 

144,5-156,5 mio. kr. 
(11-pl) 

7,4 – 8% af driftsregnskabet for 
de tre hospitaler der fusioneres 
(Hillerød, Helsingør og Frede-
rikssund) 

157 mio. kr. 
(11-pl) 

8% af driftsregnskabet for 
de tre hospitaler, der fusio-
neres (Hillerød, Helsingør 
og Frederikssund) 

Nyt Hospital 
Bispebjerg 

116 mio. kr. 
(10-pl) 

6% af driftsregnskabet for de to 
hospitaler, der fusioneres (Bispe-
bjerg og Frederiksberg) 

145 mio. kr. 
(11-pl) 

7% af driftsregnskabet for 
de to hospitaler, der fusio-
neres (Bispebjerg og Frede-
riksberg) 
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Ad. 3. Hvorvidt giver artiklerne i Dagens Medicin den 25.oktober 2019 anled-

ning til en henvendelse til ministeriet, evt. sammen med Danske Regioner, om 

en ny vurdering af de reelle effektiviseringsmuligheder over tid. 

Administrationen har ikke i anledning af artiklen i Dagens Medicin, taget selv-

stændigt initiativ til, at rette henvendelse til ministeriet om en fornyet vurdering 

af effektiviseringsmulighederne på de enkelte hospitalsbyggerier. 

 

Bilag: 

1. Regionens brev til statsministeren med anmodning om bilateral drøftelse. 

2. Regionens brev til Danske Regioner med bemærkninger til Ekspertpane-

lets første rapport inkl. Venstres mindretalsbemærkning. 
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NOTAT 
  

Venstres bemærkninger til ”Ek-
spertpanelets rapport om regioner-
nes investerings- og sygehuspla-
ner”. 

Venstres bemærkninger givet til forretningsudvalget den 9. december 2008 

indgår ved regionsrådets behandling den 16. december 2008 af sag nr. 1 ”Ek-

spertpanelets rapport om regionernes investerings- og sygehusplaner”. 

 

V (3) stemmer imod med følgende mindretalsudtalelse i anledning af ekspert-

udvalgets rapport: 

”Venstre støtter ekspertudvalgets anbefalinger for Region Hovedstaden.  

Vi skal beklage, at Region Hovedstadens hospitalsplan er blevet udarbejdet 

med den politiske forudsætning, at hospitalerne Hillerød, Frederikssund, Hel-

singør, Gentofte, Herlev, Glostrup, Hvidovre, Rigshospitalet, Amager, Frede-

riksberg og Bispebjerg alle skulle bevares på nuværende matrikler. 

Venstre ønsker, at der alene investeres i områdehospitalerne (akuthospita-

lerne). Da Rigshospitalet er det førende forskningshospital i Danmark med 

landsfunktioner ønsker Venstre, at der optages forhandlingen med regeringen 

om særlige bevillinger til etablering af nye moderne forskningsfaciliteter uden 

for den kendte moderniseringsramme på 25 milliarder kroner. 

Derudover ønsker Venstre et højklasset præhospitalt beredskab bestående af 

stærke lægehuse med skadesklinikker i nærmiljøerne, korte responstider for 



 

Venstres bemærkninger til ”Ekspertpanelets rapport om regionernes investerings- og 

sygehusplaner”. 

Side 2 
 

ambulancer og opstart af behandling straks ved ankomst, samt løbende kom-

munikation og brug af telemedicin under vejs til det højtspecialiserede områ-

dehospital. 

Derved sikres både faglighed og tryghed. 

I lyset af ekspertudvalgets rapport og anbefalingerne for Region Hovedstaden 

har Venstre foreslået regionsrådet, at administrationen i Region Hovedstaden 

udarbejder en skitse til alternativ hospitalsplan, hvor den politiske forudsæt-

ning om bevarelse af alle nuværende matrikler ikke mere er gældende. Hvis 

ikke dette forslag kan opnå politisk flertal, bliver borgerne i regionen taget som 

gidsler.” 
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