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NOTAT 

 
 
 
 
 
Besvarelse af spørgsmål til forslag til Hospitalsplan 2025 

På forretningsudvalgsmøde d. 11. december og regionsrådets møde d. 18. december 
2018 forelægges forslag til Hospitalsplan 2025. Christoffer Buster Reinhardt har stillet 
følgende spørgsmål til ændringsforslag, der er besvaret nedenfor. 

1. I forhold til at flytte brystkræft til Gentofte-matriklen, så synes jeg ikke det 
fremgår tydeligt af notatet, hvorfor det nu giver faglig mening - jeg kan forstå 
der tidligere har været tale herom, men at det ikke kunne lade sig gøre af fag-
lige årsager. Eneste jeg kan læse mig frem til er, at der bliver nogle lokaler 
ledige på Gentofte-matriklen, fordi Riget hjemtager nogle opgaver - men er 
det hele forklaringen, og var det også forklaringen dengang, altså pladsman-
gel? 
 
Det blev i Hospitalsplan 2020 i 2015 besluttet fysisk at samle regionens to 
brystkirurgiske afdelinger inkl. mammaradiologi på Herlev og Gentofte Hos-
pital, Herlev-matriklen. Baggrunden for samlingen var at skabe én af Nordeu-
ropas største mammakirurgiske afdelinger, som kunne blive toneangivende in-
den for udvikling, forskning og uddannelse på det brystkirurgiske område. En 
samling af de to brystkirurgiske afdelinger kan bidrage til, at alle regionens 
borgere opnår ensartet udredning og behandling af høj kvalitet.   
 
Behandlingen af brystkræft foregår i tæt fagligt samarbejde mellem bryst- og 
plastikkirurger, ligesom overvågningen om natten af indlagte brystkirurgiske 
patienter varetages af personalet fra Plastikkirurgisk Afdeling. Baggrunden for 
at samle specialet på Herlev-matriklen i Hospitalsplan 2020 var, at det her var 
muligt at opnå optimal ressourceudnyttelse og skabe de bedste faglige miljøer 
for forskning, udvikling og høj kvalitet, fordi de nødvendige tværgående funk-
tioner, herunder mammaradiologi og patologi, allerede var til stede.  
  
En fysisk samling af både bryst- og plastikkirurgien på Gentofte-matriklen er 
mulig nu, da Rigshospitalet hjemtager deres øre-, næse, halsfunktion, der fri-
gør operationsstuer på Gentofte-matriklen. Der vil være fysisk tilstedeværelse 
af mammaradiologi og patologi i tilknytning til brystkirurgien, jf. bilag 4 vedr. 
supplerende oplysninger om fysisk sammenlægning af brystkirurgien til FU-
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sagen. Med øget brug af digital patologi muliggøres nye arbejdsgange og op-
gavehåndtering, som bevirker, at patologen kan være fysisk til stede på én ma-
trikel og samtidigt digitalt være med i den resterende afdelings analysearbejde 
på den anden matrikel. Samtidig er det afgørende, at mammaradiologien er tæt 
placeret på den brystkirurgiske funktion. Det vil samlet set sikre sammenhæn-
gende og effektive patientforløb til gavn for brystkirurgiske patienter.  
 
En samling af brystkirurgien inkl. tværgående funktioner vil sikre ensartet til-
bud og behandling af høj kvalitet for alle regionens borgere, uanset hvilken 
matrikel det samles på. Forslaget om fysisk at samle brystkirurgien på Gen-
tofte-matriklen sikrer en optimal udnyttelse af hospitalets samlede operations-
kapacitet på de to matrikler og understøtter beslutningen om, at Gentofte-ma-
triklen i forhold til operationer skal være regionens elektive hospital. Det skal 
samtidig ses i lyset af, at det samlede antal operationsstuer på Herlev-matrik-
len reduceres ved ibrugtagelse af Nyt Hospital Herlev. 
 

2. Børne- Ungepsykiatrien flyttes fra Bispebjerg til Glostrup. Der står, at det vil 
være en fordel økonomisk (hvor meget taler vi cirka om?), og der står også at 
det vil gave den recovery-basserede tilgang. Har det betydning for eventuelle 
ventetider at flytte det? Hvilke konsekvenser/negative virkninger er der ved en 
flytning? 
 
Der er igangsat et nybyggeri af psykiatrien i Glostrup. Såfremt forslaget be-
sluttes, skal byggeriet udvides, så det kan rumme aktiviteten fra Bispebjerg.  
De nye rammer vil bl.a. give bedre mulighed for aktivitet, fællesskab i mindre 
grupper og at forældre kan overnatte hos deres indlagte børn. Samlingen un-
derstøtter således en recovery-orienteret tilgang.  
 
Der er ikke foretaget konkrete beregninger af de økonomiske konsekvenser 
ved en samling af senge i børne- og ungdomspsykiatrien i Glostrup. En forelø-
big vurdering er, at der ved en samling vil være driftsmæssige besparelser, fx 
bedre udnyttelse af lægevagtslag. De bedre rammer muliggør endvidere en lidt 
lavere bemanding af sengeafsnittene i ydertimerne. På Bispebjerg er det på 
nuværende tidspunkt nødvendigt med en vis ’overbemanding’ om natten, idet 
personalet ved alarm skal have mulighed for at forlade afsnittet og assistere på 
andre afsnit. Ved en samling af alle sengeafsnit på én matrikel kan behovet for 
ekstra personale på stuerne i tilfælde af alarmer reduceres. Desuden forventes 
der driftsmæssige optimeringer i forhold til rengøring og levering af kost samt 
ophør af lejeudgift til ambulatoriet på Vibeholmsvej,  
 
Det samlede antal senge i børne- og ungdomspsykiatrien vil være det samme 
som i dag, og en samling vil ikke i sig selv få betydning for ventetiderne. Ven-
tetider i børne- og ungdomspsykiatrien vedrører primært ambulant behandling, 
og ovenstående driftsmæssige besparelser vil frigøre ressourcer, der potentielt 
set kan investeres i øget personale i ambulatorier.  
 
I dag kommer børn og unge fra hele regionen til både Bispebjerg og Glostrup. 
Ved en samling vil nogle borgere få længere afstand, mens andre vil få kortere 
afstand til udredning og behandling i børne- og ungdomspsykiatrien. Det vil 
afhænge af, hvor man bor, og hvilken transportmiddel der anvendes. Børne- 
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og ungdomspsykiatrien i Glostrup er placeret tæt på Glostrup St., hvor der er 
mange busforbindelser og et kommende stoppested for letbanen.  
 

3. Høreområdet, samle det på færre matrikler. Hvordan hænger det sammen 
med den behandling vi har haft i SUND om dette? Mig bekendt er der kun hø-
rebehandling på Hillerød og Riget i dag? Så færre matrikler må betyde én 
matrikel, og var det ikke netop det vi ikke ville i SUND, eller er dette noget 
andet? 
 
Høreområdet varetages i dag på henholdsvis Nordsjællands Hospital og Rigs-
hospitalet. Rigshospitalet har også funktioner på Bispebjerg Hospital samt 
Herlev og Gentofte Hospital (Gentofte-matriklen). Med teksten i hospitalspla-
nen lægges der op til, at der vil blive set nærmere på, om Rigshospitalets be-
handling skal samles på hospitalets matrikel, hvilket kan indebære, at Rigs-
hospitalets funktioner på Bispebjerg Hospital og Gentofte-matriklen lukkes.  
 
Den fremtidige varetagelse af høreområdet på Nordsjællands Hospital indgår 
ikke i dette arbejde, og området fastholdes således på Nordsjællands Hospital 
med forslag til Hospitalsplan 2025.       

 


	Besvarelse af spørgsmål til forslag til Hospitalsplan 2025

