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Den medicinske sengekapacitet på Nordsjællands Hospital 
 
Nordsjællands Hospital udvider kapaciteten med 7 senge/lejer i forbindelse med luk-
ning af Helsingør Hospital. 
 
Lukningen af Helsingør Hospital medfører, at der lukkes 68 medicinske senge. 
Alle de 68 senge åbnes igen på Nordsjællands Hospital – Hillerød og Frederikssund. 
Hertil kommer, at der åbnes yderligere 7 senge/lejer. Der sker således ikke en redukti-
on i antallet af medicinske senge som følge af lukningen af Helsingør Hospital. Ne-
denstående beskriver ændringerne. 
 
Åbning af senge på matriklen i Frederikssund: 

 Oktober 2012: Udvides med 7 blandet medicinske senge på Frederikssund 
Hospital 

 21. januar 2013:Udvides med 18 lungemedicinske senge 
 4. februar 2013: Udvides med 18 kardio-endokrinologiske senge  
 18. februar 2013: Udvides med 7 lungemedicinske senge og 4 kardio-

endokrinologiske senge 
I alt er udvides med 54 medicinske senge på matriklen i Frederikssund. 
 
Åbning af senge i akutmodtagelse i Hillerød og akutklinikken i Frederikssund: 
Af de 68 senge, der lukkes på Helsingør Hospital, lukkes de 14 senge i akutafsnittet. 
Dette modsvares af åbning af senge/lejer i akutmodtagelsen i Hillerød og akutklinik-
ken i Frederikssund: 

 29. januar: Udvides med 6 senge/lejer i akutklinikken på Frederikssund 
 1. februar: Udvides personalefremmødet, så hospitalet håndterer kapaciteten 

svarende til yderligere 15 senge/lejer i akutmodtagelsen i Hillerød. Der ude-
står dog nogle fysiske ombygninger, som medfører, at der først den 6. februar 
sker en fysisk udvidelse med 9 senge/lejer samt først primo marts sker en fy-
sisk udvidelse med de sidste 6 senge/lejer. 

I alt udvides kapaciteten i akutmodtagelsen/akutklinikken på Hillerød og Frederiks-
sund med 21 senge/lejer.  
 



   Side 2 

 

Dvs. der lukkes 68 senge på Helsingør Hospital og etableres 54 medicinske senge på 
matriklen i Frederikssund og yderligere 21 senge/lejer på Nordsjællands Hospital på 
matriklerne i Frederikssund, akutklinikken og Hillerød, akutmodtagelsen. 
 
Øvrige udvidelser  
Kapaciteten i akutmodtagelsen på matriklen i Hillerød er løbende øget for at imøde-
komme behovet. I løbet af 2012 og i vinteren 2012/13 har der været gennemført om-
bygning på matriklen i Hillerød, som medfører en samlet kapacitets udvidelse på 39 
senge/lejer i akutmodtagelsen. 

- der er udvidet med 24 senge/lejer i foråret 2012 
- der udvides med yderligere 15 senge i februar og marts 2013 (jf. ovenståen-

de). 
Den samlede kapacitet i akutmodtagelsen på Hillerød Hospital bliver på 70 sen-
ge/lejer.  
 
Hertil kommer, at kapaciteten på Nordsjællands Hospital er udvidet med yderligere 
5,5 medicinske senge, og der etableres yderligere 2 medicinske senge den 18. februar. 
2013. Udvidelse på de 7,5 senge etableres som følge af meraktivitetsbevilling.  
 
Nordsjællands Hospital får yderligere udvidet sengekapaciteten i sommeren 2013 med 
16 senge i et nyoprettet patienthotel.  
 
Visitation til Nordsjællands Hospital 
Der modtages patienter hele døgnet både i Hillerød og i Frederikssund. I tidsrummet 
22-07 modtages ikke selvhenvendere i akutklinikken på matriklen i Frederikssund i 
lighed med regionens øvrige akutklinikker. 
 
Beredskab ved overbelastning 
Regionens AMK-Vagtcentral koordinerer beredskabet på tværs af regionen – herunder 
fordeling af patienter mellem hospitalerne. Såfremt et hospital er overbelastet, kan ho-
spitalet kontakte AMK-Vagtcentralen for bistand til at koordinere indtag og overførs-
ler af patienter til andre af regionens hospitaler. AMK-Vagtcentralen kan ligeledes 
kontakte naboregionerne Sjælland og Skåne for overførsler af patienter hertil. 
 
Generelt gælder, at regionens hospitaler er forpligtet til at samarbejde ved overbelæg-
ning – dette i samarbejde med AMK-Vagtcentralen. 
 
AMK-Vagtcentralen monitorerer dagligt den ledige kapacitet på intensivpladser og 
monitorerer for influenzalignende sygdom på baggrund af opkald til akuttelefonen 
1813. 
 


