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Forfatter: Torben Kjær, medlem Hovedstadens Regionsråd og følgegruppe Nyt
Nordsjællands Hospital (Ø), Frederiksværksgade 49, Hillerød:
LÆSERNE MENER
Nyt Hospital Nordsjælland (NHN) skal reduceres med 14.000 m2, fra 662 til 570
sengepladser og 25 færre ambulante rum for at holde sig inden for den økonomiske
ramme. Det i sig selv undrer, da den kvadratmeterpris, man regner med, fint ligger inden
for prisen, der dannede grundlag for rammen på 3,8 mia. kr. i 2009.
De nye forudsætninger bør vække bekymring. I forvejen skal gennemsnitlig liggetid på
hospitalerne med en belægningsprocent på 85 pct. ned på to døgn. Pludselig er 625
sengepladser på NHN nok i stedet for de 662 planlagte, og med tal fra ét norsk hospital vil
man med en belægningsprocent på 90 pct. ned på 570 sengepladser. Dertil satser man på
fremtidige sundhedshuses kapacitet. På NHN kommer man formentligt noget under to
døgn eller over 90 pct. i belægningsprocent. Argumentet for de to døgn har været, at mere
overgår til ambulant behandling, der på NHN sænkes fra 35-40 minutter pr. patient til 20
minutter; en klar forringelse. Med en liggetid på under to døgn, en belægningsprocent på
90 procent eller mere end en halvering af den ambulante tid for at få flere patienter
igennem, vil personalet på NHN blive underlagt et væsentligt større pres end på de øvrige
hospitaler.
Der var lagt op til det helt store med ny station og ombygning af den gamle, for at alle
nemt og hurtigt kan komme til Nordsjællands fremtidigt eneste hospital.
Regeringen vil ikke betale til stationsbyggerierne, og hospitalet bliver uden station og
køkken, for få sengepladser, for lidt ambulant tid, et personale og patienter, der bliver
hårdere pressede end på andre hospitaler og dertil problemer med at rekruttere
praktiserende læger.
Man bør seriøst overveje, om prestigebyggeriet er de mange penge værd, når man, inden
spaden er stukket i jorden, må gå så meget under standard.
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