
Afdelingsspecifikke spareforslag 
 
Sparemål: 24,0 mio. kr. 
 
Urinvejskirurgisk afdeling: 
Forslag:  
• reducere i antallet af ambulatoriedage 
• aktivitetstilpasning af operation for benign prostata hypertrophi (BPH) 
 
Det betyder, at: 

• hvis det ikke er muligt at indgå aftale om ovennævnte, vil der være væsentlig reduktion 
i aktivitet og tilpasning af personalet 

 
Ergo- og fysioterapiafdeling: 
Forslag:  

• afdelingen tilpasser aktiviteten til den aktivitet, der er behov for i forhold til den 
kirurgiske og ortopædkirurgiske aktivitet  

• der ses på kerneydelser og de fagligt set vigtigste patienter behandles 
 
Det betyder, at: 

• en tilpasning af ergo- og fysioterapiafdelingen i forhold til den kirurgiske og 
ortopædkirurgiske aktivitet vil medføre en reduktion i aktiviteten og reducering i 
personalet 

 
Gynækologisk – Obstetrisk og jordemødre: 
Forslag:  

• der lukkes et antal senge på grund af reduktion i aktiviteten 
• tilbud til gravide vedrørende kost og motion, rygestop mv. ophører 
• suspendering af graviditetsbesøg i 20. uge 
• konsekvenser af sammenlægninger af jordemoderkonsultationer undersøges 
• reduktion af personale på grund af reduktion i aktivitet 
• antal konsultationssteder reduceres med udgangspunkt i det kommende regionale 

niveau 
 
Det betyder, at: 

• en reduktion i aktiviteten og reduktion af personale 
• reduceret service til de gravide 

 
Børneafdelingen: 
Forslag:  

• afdelingen vil reducere i antallet af ambulatoriespor og dermed aktiviteten 
• ændring i behandlingen af børn med psykosomatiske symptomer, således at de efter 

diagnosticering og udredning ikke indlægges i 2-4 uger, men behandles i korte 
ambulante forløb, så børnene kan gå videre til opfølgning i primær sektor 

• reduktion af personale på grund af reduktion i aktivitet 
 
Det betyder, at: 



• en reduktion i aktiviteten og reduktion af personale 
• færre indlæggelser af børn med psykosomatiske symptomer 
• såfremt antallet af ambulatoriespor reduceres vil ventelisterne blive længere 

forventeligt omkring 9-12 måneder. 
 
Nuklearmedicinsk afdeling: 
Forslag:  

• reduktion i aktiviteten på DAT-scan 
• reduktion i aktiviteten på Myokardieskintigrafi 
• reduktion i aktiviteten på Tc-generator  

 
Det betyder, at: 

• en reduktion i aktiviteten og reduktion af personale 
 

Klinisk Mikrobiologisk afdeling: 
Forslag:  

• reduktion i personale 
• udrede muligheden for hjemtagelse af svampeanalyser 

 
Klinisk Immunologisk afdeling: 
Forslag:  

• undersøges om det er muligt at få aftale om udveksling af 500 portioner blod med 
andre hospitaler  

• såfremt dette ikke er muligt reduceres med 1 tappedag på Regionshospitalet Herning 
• stoppe fænotypebestemmelse af nye donorer 
• friholdelse af vakante stillinger 

 
Det betyder, at: 

• en reduktion i antal tappedage på Regionshospitalet Herning vil betyde, at afdelingen 
kan udnytte ressourcer bedre. Dog færre dage, hvor bloddonorerne kan komme til 
tapning. 

 
Neurologisk afdeling: 
Forslag:  

• friholdelse af stillinger 
• fokus på færdigbehandlede patienter, så kommunerne hjemtager umiddelbart efter 

færdigbehandling 
 
Det betyder, at: 

• der er behov for en øget dialog med kommunerne om at hjemtage patienter hurtigere. 
 

Øre-Næse-Halsafdeling: 
Forslag:  

• friholdelse af stillinger 
• reduktion i aktiviteten 

 
Det betyder, at: 



• der kan forventes øgede ventetider 
 
Administration: 
Forslag:  

• sammenlægning af receptionerne i nattevagten m.m. på Regionshospitalet Herning og 
Regionshospitalet Holstebro på et af hospitalerne. 

• omlægning af afdelingssupport og planfunktionen, således at et antal medarbejdere 
flyttes fra administrationen og ud til støtte for afdelingsledelserne i større afdelinger.  

 
Det betyder, at: 

• personalet reduceres i  receptionerne. Endvidere imødekommes et ønske hos de større 
afdelinger om tættere samspil omkring administrativt bistand 

 
Hospitalsapoteket: 
Forslag:  

• der arbejdes med medicinservice, således at afdelingerne kan få hjælp og rådgivning til 
optimering af korrekt håndtering af medicin, indkøb mv. 

• friholdelse af stillinger 
 
Det betyder, at: 

• afdelingerne modtager rådgivning vedrørende medicin, indkøb mv. 
 
Teknisk Afdeling: 
Forslag:  

• reduktioner/friholdelse af stillinger 
• reduktioner øvrige driftsudgifter 

 
Det betyder, at: 

• service og vedligehold vil blive optimeret og reduceret 
 
Medicin 
Hospitalsapoteket vurderer, at der gennem ændringer i de enkelte afdelinger vil kunne opnås 
besparelser på indkøb af medicin på mellem 2 og 3 mio. kr. 
 
 


