
Budgetlægningen 2019-2022  
 

Budget/finansieringsforslag: - 7.24 Løsning af et strukturelt problem på Bornholms 

Hospital 

Fremsat af: Administrationen 

Formål og indhold  

Bornholms Hospital har i regnskabet for 2017 haft et merforbrug og på denne baggrund ses 

der i øjeblikket på forskellige løsninger på lægestrukturen som dækker hospitalets behov og 

samtidig holder udgifterne nede. 

 
Bornholms Hospital har i de seneste år haft vanskeligt ved at tiltrække nye speciallæger til 

deres vakante stillinger. Dette gælder både indenfor medicin samt kirurgi og anæstesi.  

 

Bornholms Hospital har i en del tilfælde været nødsaget til at dække lægebehovet med dyre 

løsninger, såsom ved merarbejde blandt fastansatte læger samt ved tilkøb af konsulenter og 

vikarer. Da Bornholms Hospital har et forpligtende akutberedskab, som tvinger hospitalet til 

altid at sikre et minimumsniveau af lægedækning kan det være nødvendigt at anvende disse 

dyre løsninger. 

 

Den tynde bemanding med speciallæger har endvidere i en del tilfælde betydet aflysninger af 

planlagte operationer, ligesom patienter grundet speciallægesituationen er blevet 

viderehenvist til behandling på andre af regionens hospitaler eller på private hospitaler. 

 

Hospitalets administration og afdelingsledelser arbejder med at opbygge en mere aktiv styring 

og opfølgning af økonomien og herunder brug af fremmødeprofiler til planlægning, styring 

og opfølgning af lønforbruget. Den nye model anvendes snarest muligt på hospitalet. 

 

Det overvejes i øjeblikket om ændringer i hospitalets nuværende behandlingsstruktur vil 

kunne medføre en mere effektiv udnyttelse af de nuværende ressourcer.  

 

Såfremt analyserne viser, at det ikke umiddelbart er muligt at løse de nuværende økonomiske 

udfordringer indenfor hospitalets nuværende budget må det overvejes, om der er behov for 

tilførsel af et beløb til hospitalet. 

 

Sammenhæng til de politiske målsætninger  

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal) 

 
 2019 2020 2021 2022 

Løn til evt. nye årsværk     

Øvrig drift     

Etableringsudgifter     

Årsværk (hvis der skal ansættes nye) 

Angiv antal 
    

Samlet udgift     
 



Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): 
                         

Sundhedskassen x 

Den regionale udviklingskasse  

Det sociale område  
                    

 


