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NOTAT

Notat med uddybning af økonomi til senge til gynækologiske pa-
tienter på Bispebjerg Hospital 

På sundhedsudvalgsmødet den 13. januar 2021 blev der spurgt til, om der i 
økonomiberegningerne er afsat midler til etablering af senge til gynækologiske 
patienter.

Som det fremgår af sagsfremstillingen, bliver behandlingen indenfor gynæko-
logi stadig mindre invasivt og stadig flere operationer udføres som samme-
dags kirurgi. Der bliver derfor ikke planlagt med senge i gynækologisk afdeling 
på Bispebjerg Hospital, men i stedet vil sengepladser på andre afdelinger på 
hospitalet blive anvendt, når det er nødvendigt at indlægge patienten.

Det budget, som skal overføres til Bispebjerg Hospital, er beregnet ud fra den 
forventede aktivitet på det nye kvinde-barn-center. Værdien af aktiviteten er 
beregnet som et gennemsnit af den faktiske aktivitet, som er på de afgivende 
hospitaler inden for hhv. gynækologi, obstetrik og pædiatri (gennemsnitlig 
DRG-takst). Hertil er lagt den demografiske vækst frem til 2024. Dog indgår 
aktiviteten på Rigshospitalet ikke i beregning af disse gennemsnit, da en stor 
del af Rigshospitalets aktivitet er højt specialiseret behandling, mens det nye 
kvinde-barn center planlægges med primært hovedfunktioner. Udgiften for 
hvert af de omfattede specialer (gynækologi og obstetrik og pædiatri) omfatter 
hele aktiviteten for hvert speciale. Det vil sige, at udgifterne omfatter: 

 fødsler, 
 behandling på neonatalafdeling,
 ambulante besøg, herunder jordemoderkonsultationer,
 indlæggelse på en sengeafdeling,
 behandlinger og operationer,
 diagnostik som er i forbindelse med kontakt på hhv. pædiatrisk og gy-

nækologisk og obstetrisk afdeling.

Det vil med andre ord sige, at der i beregningerne i sagen indgår midler til 
senge til gynækologiske patienter, så de berørte afdelinger kan kompenseres.
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Bispebjerg Hospital er selv ansvarlig for at fordele det tildelte budget mellem 
obstetrik (fødsler), gynækologi og pædiatri og de forskellige berørte afdelinger 
og afsnit. Herunder hvor mange sengepladser, der skal være til gynækologi-
ske patienter, og hvor de skal placeres. 
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