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Reduktion i antal medicinske senge som led i besparelser i budget 2017 

 

Budgetaftalen 2017 

 

Hospitalerne har i deres forslag til udmøntning af besparelser i budget 2017 medtaget 

forslag, som tilsammen betyder lukning af 44 medicinske senge. 

 

Med budgetaftalen er forligspartierne enige om at reducere lukningen af medicinske 

senge på Amager og Hvidovre Hospital. Amager og Hvidovre Hospitalet tilføres med 

budgetaftalen 5 mio. kr., således at lukningen af de interne medicinske senge (på Glos-

trup-matriklen) ændres fra 12 senge til 10 senge, samt at lukningen af de 4 hjertemedi-

cinske senge (Hvidovre matriklen) undgås. Hermed ændres det samlede antal sengere-

duktioner sig fra 44 til 38 senge.   

 

Det er administrationens vurdering, at der er flere årsager til lukningen af medicinske 

senge. Forslaget om lukningen af senge på Rigshospitalet sker bl.a. som konsekvens 

af, at Region Sjælland har hjemtaget patienter. Af Rigshospitalets forslag om lukning 

af 18 senge sker de 13 senge med henvisning til lavere aktivitet i forhold til borgere 

fra Region Sjælland.  

 

Endelig kan det konstateres, at kommunerne er blevet bedre til at hjemtage færdigbe-

handlede patienter hurtigere. Det vurderes, at udviklingen fra 2014 til 2015 svarer til, 

at der er behov for 15 færre senge.   

 

Endelig kan en del sengelukninger bl.a. henføres til omlægning af patientforløb som 

følge af nye behandlingsmuligheder og mere effektive patientforløb i akutmodtagel-

serne, hvor en større andel af patienterne færdigbehandles i akutmodtagelsen uden be-

hov for indlæggelse på en stamafdeling.  

 

Der er i hospitalernes indmeldte spareforslag taget udgangspunkt i at udmønte bespa-

relserne så de samlet set påvirker patienterne mindst mulig. Lukning af medicinske 

senge indgår således i en samlet vurdering, som blev forelagt budgetforligskredsen til 

endelig beslutning.   

 



 

   Side 2  

 

 

I nedenstående tabel ses placeringen af de 38 medicinske senge, som nedlægges som 

konsekvens af budgetaftalen.   

 

 

 

Hospital: Senge (antal): 

Amager og Hvidovre  10 (interne medicin, Glostrup) 

Herlev og Gentofte  1 (hjertemedicin) 

1 (hæmatologi) 

2 (lungemedicin) 

Nordsjælland  2 (kardiologi, nefrologi og endo-

krinologi, Hillerød) 

2 (gastroenterologi, Frederiks-

sund) 

2 (yderligere medicinske senge, 

Frederikssund) 

Rigshospitalet  4 (gastroenterologi) 

5 (reumatologi) 

9 (hæmatologi) 

I alt: 38 

 

 


