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 NOTAT 

Til: Forretningsudvalget og regionsrådet 

Økonomiske konsekvenser ved 
ændringer i Hospitalsplan 2025 

På det politiske møde om den ny hospitalsplan d. 23. august 2019 blev der ef-

terspurgt en oversigt over etableringsudgifter og driftsøkonomiske konsekven-

ser ved ændringsforslagene i den ny hospitalsplan. De nedenfor opgjorte 

driftsøkonomiske konsekvenser er baseret på en foreløbig vurdering.  

 

Ændringerne på kvinde-barn området er vedtaget politisk i 2018. Nærmere op-

lysninger om ændringsforslagene og udgifterne hertil fremgår af forslag til den 

ny Hospitalsplan 2025.  

 

Etableringsudgifter ved ændringsforslag i Hospitalsplan 2025 

Ændringsforslag Etableringsudgift 

(mio. kr.) 

Oprettelse af fødeklinikker 1,2*   

Brystkirurgi inkl. mammaradiologi samles på Herlev og 

Gentofte Hospital, Gentofte-matriklen 

Udgiften er fordelt sådan: 

 - Sammenlægning af brystkirurgi inkl. mammaradiologi 

 - Flytning af plastikkirurgi 

95 

 

 

63 

32 

 

Samling af senge i børne- og ungdomspsykiatri 725** 

Samling af funktioner i voksenpsykiatrien 200-250 

* Der er afsat midler hertil i Budget 2019  

** Finansiering af etableringsudgifterne kan evt. blive tilvejebragt som led i offentligt-privat part-

nerskab om bygningens opførelse og bygningsdrift, og der vil supplerende blive søgt donation 

fra fonde.  
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Driftsudgifter og besparelser ved ændringsforslag i Hospitalsplan 2025  

 Ændringsforslag Driftsudgift  

(mio. kr. årligt) 

Oprettelse af Kvinde-barn Center på Bispebjerg Hospital  45-50** 

Oprettelse af fødeklinikker 12*  

Etablering af regional hjemmefødselsordning 7***  

 Driftsbesparelse 

(mio. kr. årligt) 

Brystkirurgi inkl. mammaradiologi samles på Herlev og 

Gentofte Hospital, Gentofte-matriklen 

5**** 

Samling af senge i børne- og ungdomspsykiatri 3 

Samling af funktioner i voksenpsykiatri 2 

* Der er afsat midler hertil i Budget 2019 

** Der skal i de kommende års budgetlægning arbejdes videre med afklaring og håndtering af 

de økonomiske konsekvenser af etablering og drift af et kvinde-barn center på Bispebjerg Hos-

pital 

*** Der er afsat midler hertil i 3. ØR 2018 

**** Den fulde driftsbesparelse kan først indfries, når både bryst- og plastikkirurgien er flyttet til 

Gentofte-matriklen   


