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År 1876.
Mom. 1.

Sammanlagda antalet sjuke, som under året 
blifvit vårdade i detta sjukhus, utgjordes af: 
Qvarliggande från år 1876 å sjukhusets båda af-

delningar.................................................... 121.
Intagne nnder året.................................... 1,192.

Summa 1,313..

På Medicinska af delningen: 
Qvarliggande från år 1876 ... 64.
Intagne under året.................... ...  643..... 707.. .

På Kirurgiska af delningen: 
Qvarliggande från år 1876 . . . 57.
Intagne under året........................  549.. . . . 606.. .

Summa 1,313.. .

Mom. 2.

Från sjukhuset utskrefvos under året, som 
friska eller förbättrade:
Från Medicinska afdelningen . .571.

, Kirurgiska d:o . . 512,. . . 1,083.. .

Mom. 3.
Under året bafva aflidit:

På Medicinska afdelningen . . .74.
, Kirurgiska d:o . . .21.. . . 95.. .

Dödlighetsprocenten har således un
der året varit:
På Medicinska afdelningen . . . 10,46.

„ Kirurgiska d:o ... 3,46.
och medel-mortaliteten på hela 

sjukhuset................ ... 7,28.

. 1,213.

. 649.

. 564. 

. 1,213.

. 1,020.

. 72.
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År 1876.

Mom. 4.
Till är 1878 qvarliggande :

På Medicinska afdelningen .... 62.
, Kirurgiska d:o . . . . 73. . . . 135..

Summa 1,313..

Mom. 5.
Underhållsdagarnes antal har utgjort: 

På Medicinska afdelningen ....... 22,292.
, Kirurgiska d:o ..................... .... 23,546.

Summa 45,838..

Mom 6.
Om antalet underhållsdagar fördelas på hvarje 

dag af året, får man veta medeltalet vårdade för 
hvarje dag, eller det antal sjuksängar, som i me
deltal dagligen varit upptagne, hvilket medeltal
för hela sjukhuset utgjort..................... .... 125,58. ■

nemligen:
För Medicinska afdelningen ..................... 61,07. .
, Kirurgiska d:o ................. .... 64,51- .

Summa 125,58. .

Mom. 7.
Fördelas åter antalet underhållsdagar på an

talet sjuke, kan man beräkna medeltalet dagar, 
som hvarje sjuk tillhragt å sjukhuset, eller med 
andra ord:
vistelsedagarnes antal för hvarje vårdad.

Detta medeltal utgjorde:
På Medicinska afdelningen.......................... 31,53. .
, Kirurgiska d:o .......................... 38,85. .

Mom. 8.
Från sjukhusets öppnande i Mars månad år 

1782 till den 1 Januari 1878 uppgår antalet af 
der vårdade sjuke och barnaföderskor till 67,223.

. . 121.
. . 1,213.

. 43,304.

■ 118,64.

. 54,82. 

. 63,82. 
. 118,64.

30,83-
41,30.
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År 1876.
Mom. 9.

Med afseende på de olika vilkoren för de sju
kes intagning, har förhållandet varit följande

Betalande i privata rum................ • j___
nemligen à Kronor 4,00 om dagen................24. .

à „ 3,50 » ...................... 6- •

à , 3,00 h ...................... •

59- .

Summa 59. . 
Betalande i allmänna sjuksalarne . . • 460. ■ 

nemligen à Kronor 2,00 om dagen
1,50

0,75

(fr. främmande
förs.) 166. . 

(fr. Göteborgs
församling) 294. .

Summa 460.
Antalet betalande sjuke har således utgjort . o 19. .

På frinummer intagne:
Fattiga sjuka från utlandet .... 5.

D:o från stadens förs. . . 698. . .
D:o från främmande förs. . 91. 794. • •

58.
2.

32.
24.
58.

374.
12.

110.

252.
374.
432.

6.

638.
134.

Summa 1,313. . . 1,213.*)

Mom. 10.
Antalet underhållsdagar för gratis patienter

har utgjort................ ...............................  32,009. 28,767.
För betalande d:0 .... .... 13,829. 14,587.

Summa 45,838. 43,304.

Mom. 11.
Årets antal af pat. hafva tillhört:

Göteborgs Domkyrkoförsamling.................... 678. . . 653.
Christinæ „   142. . . 123.
Garnisons „  67. . • 76.
Hospitals „   9- • •

*) Häri inberäknade 3 personer, som begagnat Silfverhjelmska 
frisängen.
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År 1876.
Göteborgs Catholska församling................. 1. . . -- .

. Carl Johans församling .... 87. . . 58.
„ Mosaiska „ .... 3. 1.

Från åtskilliga provinser inom riket . . . 298. . . . 276.
Utlänningar....................................................... 28. . . 20.

Summa 1,313. . . . 1,213.

Mom. 12.
Betalande sjukes af gif ter hafva utgjort: 

för de privata sjukrummen . . Kronor 5,7 1 7,50. 5,189,50. 
, „ allmänna , ■ ■ . 12,140,25- 12,518,75-

Summa Kronor 17,857,75- 17,708,25.
Till Kassa-Direktören hafva blifvit 

aflemnade Kronor 20,720,50, hvari ingå 
1,480,50, utsökt ersättning, som indrif- 
vits under året, för vårdade fattige sjuke 
från främmande kommuner.

Mom. 13.
Totalsumman af årets utgifter belöper sig1 

till................................................................  90,875,20- 82,547,éi.

Mom. 14.
Fördelas hela utgiftssumman på antalet un- 

derhållsdagar, blir kostnaden för Iwarje sjuk pr 
dag....................................................... Kronor 1,98. 1,90.

Mom. 15.
Fördelas deremot hela utgiftssumman på hela 

antalet vårdade, blir kostnaden för Iwarje sjuk i 
medeltal.................................. Kronor 69,21. 68,05.

Mom. 16.
Om hela utgiftssumman divideras med medel

talet sjuksängar, som dagligen varit upptagne, el
ler 125,58, blir medelkostnaden för kvar je under 
hela året underhållen sjuksäng . Kronor 724,15. 695,78.



■ 7

År 1876.
Mom. 17.

Utgifterna för de sjukes utspisning hafva 
uppgått till................................Kronor 23,822,99. 22,135,91.

Mom. 18.
Tjenstepersonalens utspisning har ko

stat ............................................Kronor 6,727,91. 6,713,51-

* Mom. 19.
Utgiftssumman för de sjukes utspisning, för

delad på antalet underhållsdagar, utvisar för hvarje 
sjuk en daglig medelkostnad för maten öre 51,97. 51,12.

Mom. 20.
Medikamentskostnaden har sammanlagdt för 

sjukhusets begge afdelningar uppgått till
Kronor 6,623,99. 5,680,55-

nemligen för medicinska afdelningen Kr. 4,9 77,71. 4,069,72.
. kirurgiska . - 1,646,28- 1,610,88

Kronor 6,623,99. 5,680,55.

Mom. 21.
Medikaments-kostnaden, fördelad på hela an

talet underhållsdagar, utgör pr dag för hvarje sjuk:
på medicinska afdelningen .... öre 22,33. 20,34.
. kirurgiska  7,—. 6,92.

Mom. 22.
Medikaments-kostnaden för hvarje sjuk un

der hela tiden han vistats i sjukhuset, eller med 
andra ord: medikaments-kostnaden, fördelad på 
antalet sjuke, ställer sig sålunda:

på medicinska afdelningen . . . Kronor 7,04. 6,27.
„ kirurgiska , .... 2,72. 2,86.
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År 1876.

Mom. 23.
Lyshållningen hav kostat:

G as-konsumtion en för hela året (eftei 6 Kr.
pr 1 000 kub.-fot).......................Kronor 1,971,90.
Olja och ljus.................................... ’ 233,49.

Kronor 2,205,39-

Mom. 24.
Eldningsämnen hafva kostat:

För 7,250 kub.-fot stenkol . . .Kronor 3,051,85-
72 famnar ved.................. 2,3o8,n.

Kronor 5,409,96.

Mom. 25.
Sjukhusets tvätt har kostat:

För använd såpa...........................Kronor 471,50.
Aflöningar till tvättpersonalen ■ ,1’Å^LL

Kronor 2,054,17.

Mom. 26.
Diverse utgifter och förbrukningsartiklar för 

sjukvården, såsom: mjöl till grötomslag, senap, 
såpa och tvål för sjukrummen, extra sjukskötsel, 
vaknings-penningar, kirurg, instrumenter och ban
dager, bandage-linne, iglar, vin, öl och porter, 
bränviu till fomentationer m. m. hafva uppgått 
till ett belopp af...........................Kronor 3,775,48-

Mom. 2Ï.
Byggnadens underhåll har för året kostat:

Målareräkningar.......................Kronor o,332,50-
Byggmästareräkningar............... » 3,140,07.
Öfriga underhållskostnader ... - 4,4 5 2,20.

Kronor 1U,924,77.

1,760,40.
235,15. 

1,99 5,55.

4,834,80.
2,941,27.
'7,776,07.

450,25.
1,697,52.
2,147,77.

4,2 79,43.

3,5 53,09.
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År 1876.
Mom. 28.

Aflöningar :
Läkarnes löner . . . . Kronor 5,400,—. 5,400,—.
Predikantens lön . . . „ 600,—. 600,—.
Sekreterarens lön . . . „ 400,—. 400,-
Kommissariens lön . . » 3,200,—. 3,200,—.
Betjeningens löner . . . . 7,181,11. 6,77 2,79.

Kronor 16,781,n. 16,3 7 2,79.

Mom. 29.
Hushållskontot: För renhållning, parkan-

läggningens underhåll etc., upptager en summa
af....................................... 2,702,48.
Vattenförbrukning . . . . . . . 1,408,40- 1.441,90-

Kronor 4,368,61. 4,144,88.

om. 3 0
Förvaltningen: ordnandet af biblioteket, skat

ter, tryckningskostnad, porto etc. hafva medtagit
en kostnad af ...... . 578,14.

Mom. 31.
För uppbörden af de ät sjukhuset anslagna 

frälseräntorna af donerade hemman i Halland är 
sjukhuset debiteradt med .... Kronor 591,77. 626,71-

Mom. 32.
Från inventariet äro afskrifne för slitna och 

kasserade persedlar...................  Kronor 5,688,19, ’ 5,591,89-

Mom. 33.
Sjukhusets alla utgifter och inkomster, specificerade un

der sina särskilda titlar, framställa följande tablå:

Utgifter:
Utspisning för patienterne ....... Kronor 23,822, 99

„ . tjonstepersonalen................ „ 6,727,91.
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Transport
Eidningsämnen............................................ Kronor
Lyshållning............................ ........................
Tvätten.................................................................
Hushållet: renhållningen, vattenförbrukningen, 

parkanläggningens underhåll etc.
Medikamenter........................ ....
Diverse förbrukningsartiklar iför sjukvården 
Förvaltningen : skatter, tryckningskostnader,

porto etc..................................................
Byggnadens underhåll.................................
Aflöningarne till läkarne, sekreteraren, konr 

missarien, förestånderskorna och betje
ningen .....................................................

Uppbörd af Halländska hemmans-räntorne . 
Inventariet: afskrifning för slitning och kas 

serade persedlar....................................

30,550,90.
5,409,96.
2,205,89.
2,054,17.

Kr.

Bristen afskrifves....................

Öfverskott, som öfverföres på 
och bristkonto....................

Inkomster:
Tolagsmedel.........................................
Intresse-medel: saldo och räntor . .
Inkomst af betalande sjuke................
Ekmanska donationens afkastning . .
Öfverskott af hyror af fastigheten vid Östra

Hamngatan ....................................
Frälseräntorna af Halländska hemmanen
Uttaxerade medel.................................... ...................................

Summa Kronor 95,918,56.

>1 4,368,61.
» 6,623,99.

l „ 3,775,48'

1,034,37.
11 10,9 24,77.

16,781,11.
> o 591,77-

w

it
3.

3.

5,688,19.

„ 866,49.
Kronor 90,875,20.

5,043,36-
Kronor 95,918,56-

Kronor 6,000,-.
n 7,707,99.
» 20,7 20,50.
» 125,02.

3,321,17.
n 4,243,88.
<* 53,800,-.
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Öfversigt af Sjukhusets ekonomiska ställning vid 
slutet af år 1877.

Debitorer.
Utlånta medel till 6 särskilde låntagare . Kronor 157.500,—.
Fastigheten vid Östra Hamngatan ... , 55,000,_
Allmänna och Sahlgrenska Sjukhusets bygg

nader .................................................... , 240,000,-.
Sjukhusets hemman i Halland.......... , 70,000,—.
Frälseräntorna af dessa hemman i år . . „ 4,243,88
Ekmanska donationen af Kilanda säteri . „ 1,000, 
Behållningen af ved och kol vid åretsislut » 1,905, 
Inventariet enligt Inventariiboken ... , 46,118,75

Kassa-konto :
Saldo enligt Kassa-boken.................. „ 259,41.

Summa Kronor 576,027,04

Kredito rer.
Allmänna och Sahlgrenska sjukhusets ka

pitalkonto ............................................ Kronor 146,135,37.
Sahlgrenska sjukhusets kapitalkonto . . „ 26 2,122,59.

Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset:
Ännu ej använd behållning af Kr. 36,000 

utaf Sahlgrenska sjukhusets medel, hvilka 
lemnats som bidrag till sjukhusets in
redning och service................................. „ 2,762,40

Westringska donationen N:o 1 ......................... 12,650,—
d=o N:o 2 ................ . 8,788,72
d:o N:o 3 ....................... 1,006,18'.

Donationer till Allm. och Sahlgr. sjukhuset „ 33,112,39.
Lesseska Pensionsmedlens konto .... „ 93,864,63.

Öfverskott och brist-konto:
Öfverskott från år 1876 . ..Kr. 10,541,40.

„ för detta år . . . 5,043,36- . 15.584.7fi.
Summa Kronor 576,027,04.
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