
 
 

Besvarelse af spørgsmål nr. 6 (Alm. del), som Sund-
hedsudvalget har stillet til indenrigs- og sund-
hedsministeren den 26. april 2006 
 

Spørgsmål 6: 
"Ministeren bedes oplyse, hvordan den økonomiske udvikling har været de 
sidste fire år på sygehusenes rengøringsbudget og personalenormering?". 
 
Svar: 
Jeg har til brug for min besvarelse vedrørende udviklingen i sygehusenes 
rengøringsbudget indhentet oplysninger fra Amtsrådsforeningen. 
 
Amtsrådsforeningen oplyser, at tallene har vist sig at være svært sammen-
lignelige både mellem amter og over tid på grund af følgende forhold: 
 

• Nogle amter har lukket sygehuse eller afdelinger i periodens løb, 
hvorfor udgifterne til rengøring er faldet (og ikke sparet væk). 

• Nogle amter angiver både rengøring på somatiske sygehuse og 
psykiatriske sygehuse, og andre kun somatiske sygehuse.  

• Mange amter har integreret deres rengøringudgifter i større udgifts-
poster. Eksempelvis har Odense Universitetshospital (OUH) en 
samlet udgift for rengøring og patientservice - de er blevet nødt til at 
skønne over fordelingen af udgifter mellem de to områder.  

• Enkelte amter har ikke angivet udgiftsniveauet i 2002. 
 
Tallene er opgjort i 2005-pl, og når man ser bort fra 2002 – hvor flere amter 
ikke har indberettet tal for – er udgifterne til rengøring forholdsvist konstan-
te.  
 
  2002 2003 2004 2005 

H:S * 258,8 250,6 249,8 246,8 

København   - 122 114 114 

Frederiksborg  58,7 61,9 62,9 65 

Roskilde 38,1 39,3 39,4 40,2 

Vestsjælland   73,9 78,6 78,3 

Storstrøm 69,0 64,7 66,2 63,4 

Bornholm  - - - -  

Fyn - OUH 83,4 82,8 85,1 86,3 

Sønderjylland 37,3 40,9 41,4 41,4 

Ribe  - 33,7 35,4 35,2 

Vejle 70,4 72,4 75,5 79,5 
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Ringkøbing 31,8 33,8 34,9 33,6 

Århus  - - - -  

Viborg  - 63,3 61,3 58,0 

Nordjylland 126,7 125,1 126,0 122,6 

I alt          774,1         1.064,5         1.070,8         1.064,5   

* Tallene for Bispebjerg Hospital i 2000 er inkl. ca. 2-3 mio. kr. til kantinedrift og fra 2004 inkl. 
rengøring af kollegium. Forøget udgift på Frederiksberg Hospital i 2001 pga. personaleafvikling. 
Ekstra opgaver tilført i 2005.  Forøget udgift på Amager Hospital fra 2002 pga. åbningen af 
psykiatrisk afdeling på Digevej.  Reduceret udgift på Sct. Hans Hospital i 2005 pga. afdelings-
lukning. 

- Disse amter har ikke indberettet udgifter til Amtsrådsforeningen. 

 
For så vidt angår udviklingen i personalet i de sidste fire år kan jeg oplyse, 
at antallet af personale på sygehusene (målt i årsværk) er steget fra 84.621 
i 2000 til 86.914 i 2004, jf. tabellen nedenfor.  
 
  

Beskæftigelse (Årsværk) 2000 2001 2002 2003 2004 

Sundhedsfagligt uddannet personale 58867 59444 60640 60825 61442 
Somatik 

Øvrigt personale 15598 15306 15145 14937 14476 

Sundhedsfagligt uddannet personale 7941 8456 8380 8608 8598 
Psykiatri 

Øvrigt personale 2215 2195 2297 2327 2398 

 I alt 84621 85401 86462 86697 86914 

Kilde: Løn- og beskæftigelsesregisteret, Sundhedsstyrelsen. 
  


