
Budgetlægningen 2019-2022  
 

Budget/finansieringsforslag: - 7.1 Styrke akutafdelingen på Nordsjællands hospital i 

Hillerød 

Fremsat af: Venstre 

Formål og indhold  

Det er vores indtryk på baggrund af kontakt med borgere, at akutafdelingen på Nordsjællands 

hospital i Hillerød er stærkt presset, og at der er brug for at styrke afdelingens ressourcer samt 

også at forbedre de fysiske rammer.  

 

Administrationens vurdering 
Akutmodtagelserne i Region Hovedstaden oplever generelt stor stigning i patienttilgangen – 

særligt i aften og nat timerne.  

 

I forbindelse med materiale forelagt og drøftet i budgetforligskredsen i forbindelse med 1. 

økonomirapport 2018, fremgik det at der var et pres på akutområdet. Det fremgik af dette 

materiale:    

 

”Således er der f.eks. konstateret over 9 procent stigning i antal indlæggelser fra 2015 til 2017 

på akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital, på trods af tiltag til at nedbringe antallet af 

forebyggelige indlæggelser. 

 

Flere personaleressourcer vil sikre hurtigere behandling af ventende patienter og en del 

patienter kan afsluttes uden indlæggelse. Dermed forebygges overbelægningssituationer. 

 

Det foreslås, at der tilføres midler til akutmodtagelserne på Bispebjerg og Frederiksberg 

Hospital, som har fremsendt konkrete forslag til kapacitetsudvidelser. Dette indebærer 7,7 

mio. kr. til udvidelse af kapaciteten i Akutafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 

og 3,2 mio. kr. til øget bemanding på Akutafdelingen på Nordsjællands Hospital. I alt 

indebærer forslaget vedr. akutafdelinger således udgifter på 10,9 mio. kr. årligt. 

 

Indikationer tyder på, at der er pres på det samlede akutområde og ikke kun ovenstående 

hospitaler. Administrationen er derfor i gang med en selvstændig analyse af kapaciteten på 

alle regionens akutmodtagelser, og der vil blive forelagt selvstændig sag herom. ” 

 

Ovenstående forslag om at tilføre 3,2 mio. kr. til øget bemanding på til akutafdelingen på 

Nordsjællands hospital blev ikke fremmet ved 1. økonomirapport, idet man vil afvente den 

samlede analyse af kapaciteten på alle regionens akutmodtagelser.  

Sammenhæng til de politiske målsætninger  

Forslaget vil forbedre regionens mulighed for hurtigt og effektivt at hjælpe regionens borgere 

med de sundhedsmæssige udfordringer, som de henvender sig til akutafdelingen med.  

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

 
 2019 2020 2021 2022 

Løn til evt. nye årsværk 3,2 3,2 3,2 3,2 
Øvrig drift     

Etableringsudgifter     

Årsværk (hvis der skal ansættes nye) 

Angiv antal 
    

Samlet udgift 3,2 3,2 3,2 3,2 
 



Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget 

finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional 

udvikling 2/3). 
                         

Sundhedskassen x 

Den regionale udviklingskasse  

Det sociale område  
                    

 


