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Svar på spørgsmål vedr. sag 6, FU 
møde 17.september 2019 
 
Der er i notat vedr. Herlev og Gentofte Hospitals genopretningsplan 
2019/2020 af 2. september på side 7 beskrevet, at antallet af disponible senge 
som reduceres i genopretningen, udgør fem senge. Det er ikke korrekt. Antal- 
let af disponible senge som efter sommerferien er lukket, udgør fire senge. 
 
Det bemærkes, at de fire senge er lukket efter sommerferien 2019 og 
lukningen bibeholdes i 2020, hvis perioden frem til da er forløbet 
uproblematisk.  

 

Spørgsmål Svar 
1. Hvorfor er bilaget fortroligt? Store 
dele (hvis ikke alt) bør kunne offentlig- 
gøres. 

Bilaget er nu åbent.  
Dele af materialet har ikke været endeligt 
drøftet i Virksomheds-MED-udvalget 
(VMU) eller behandlet i relevante 
Lokale MED-udvalg (LMU) 

2. Der omtales 40 % belægning af de 
20 senge. Hvad er baggrunden/årsagen 
til den manglende belægning? Hvilken 
periode er der det tal et udtryk for? 

Der er ikke foretaget konkrete indsatser, 
der har reduceret belægningen på Akutkli- 
nikken. Hospitalet har ikke lavet egentlige 
analyser af området, herunder om patient- 
sammensætning er ændret, men har kunnet 
konstatere at belægningen siden foråret 
2019 har vist et faktisk fald. 

3. Hvordan har den historiske belæg- 
ning været de seneste 3 år? (Tal på må- 
nedsbasis bedes oplyst) 

Der henvises til vedlagte notat. 
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4. Hvilken betydning vurderes den af 
administrationen planlagte perma- 
nente lukning af de 5 senge at have i en 
kommende influenzasæson? 

Ingen. Ifm. med spidsbelastningssituationer 
i akutklinikken – f.eks. som følge af en influ- 
enzasæson – vil der på normal vis ske en ef- 
fektiv visitation af relevante patienter mhp. 
indlæggelse i sengeafsnit i regi af Medicinsk 
Afdeling, Gentofte Hospital.  
 

5. Der står at administrationen midler- 
tidigt har lukket 5 senge efter sommer- 
ferien. Hvornår er lukningen præcist 
sket og hvorfor? 

Lukningen er sket som en forlængelse af 
den planlagte sommerferielukning pr. 1. juli 
2019 mhp. at reducere lønudgifter gennem 
afspadsering og reduk- 
tion i mer-/overarbejde. 

6. Oprettes der 5 nye medicinske senge 
på Herlev-matriklen, ved den af admi- 
nistrationen planlagte permanente luk- 
ning af de 5 senge på Gentofte-matrik- 
len? 

Nej 

7. Planlægges der med oprettelse af 
nye senge på Herlev-matriklen ved en 
permanent lukning af de 5 senge på 
Gentofte-matriklen? 

Nej 

8. Set i lyset af den politiske beslutning 
af 38 af regionsrådets 41 medlemmer 
om emnet, hvilke overvejelser har man 
da gjort sig i hhv. hospitals- og kon- 
cerndirektionen, der har ført frem til, 
at det politiske niveau ikke har skulle 
spørges endsige orienteres om den 
midlertidige lukning af 25 % af sen- 
gene? 

Hospitalet har forud for beslutning om at 
forlænge sommerferielukningen og dermed 
reducere antallet af disponible senge i Akut- 
klinikken præsenteret forslaget i regi af gen- 
opretningsindsatsen 

9. Hvilken rolle vurderes Akutteamet; 
igangsat af Rudersdal, Gladsaxe og 
Gentofte Kommune, at have haft på 
belægningsprocenten? Findes der tal 
herpå? 

”Midtvejsevalueringen af akutteamet i Gen- 
tofte-, Gladsaxe- og Rudersdal Kommune” 
af 23. august 2019, konkluderer, at der ved 
gennemgang af selvrapporterede data er in- 
dikation for, at akutteamet har bidraget til 
at begrænse unødvendige indlæggelser 
(mellem 10-15 pr. måned målt i perioden 
fra november 2018 til marts 2019 for bor- 
gere i Gentofte Kommune). 

10. Er det ændringer i visitationskriteri- 
erne der har haft betydning for belæg- 
ningsprocenten? 

Nej 

11. Har ansættelsesstoppet og/eller 
mangel på medarbejdere betydet, at 
patienter der ellers ville være blevet 
indlagt på Gentofte-matriklen i stedet, 
er blevet indlagt på Herlev-matriklen, 
og dermed været årsag til 40 % belæg- 
ning? 

Nej 

12. Er der sket en personalemæssig 
nednormering på Gentofte-matriklen 
til fordel for Herlev-matriklen? 

Nej 
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13. Ved den af administrationen plan- 
lagte permanente lukning af de 5 
senge, hvad påtænker man da at bruge 
de frigjorte m2 til? 

Det er ikke på nuværende tidspunkt vurde- 
ret, hvordan frigjort areal i givet fald mest 
hensigtsmæssigt kunne anvendes til anden 
patientaktivitet. 

14. Har administrationen ligeledes skå- 
ret i antallet af medicinske senge på 
Herlev-matriklen? 

Ja, der er også foretaget lukning af dispo- 
nible senge på Herlev matriklen. Dette med 
henblik på at reducere lønudgifterne ved af- 
spadsering og reduktion i mer-/overarbejde. 

15. Er der andet man mener vi politi- 
kere burde vide i denne sag? 

Hospitalet har løbende i økonomirapporter 
orienteret om udviklingen og efter anmod- 
ning fra Center for Økonomi udarbejdet re- 
levant dokumentation om genopretnings- 
indsatsen. 

 
 


