
 

 

Fra: intetsvar@regionh.dk <intetsvar@regionh.dk>  
Sendt: 10. august 2021 13:49 
Til: CPK-FP-Center for Politik og Kommunikation <center-for-politik-og-kommunikation@regionh.dk> 
Cc: san@dsr.dk 
Emne: Email sendt fra Region Hovedstaden på vegne af san@dsr.dk 
 

 

 

 

Email sendt fra Region Hovedstaden på vegne af san@dsr.dk 
 

 
En person har skrevet til dig fra siden https://www.regionh.dk/om-region-
hovedstaden/denAdministrativeRegion/center-for-politik-og-kommunikation/Sider/Kontakt-Center-for-Politik-og-
Kommunikation.aspx  
 
Beskeden er: 
Til Center for Politik og Kommunikation att: Politiker- og pressebetjening I forbindelse med regionsrådsmødet 
den 17. august 2021 ønsker jeg at stille følgende spørgsmål: Hvordan vil regionsrådet løse den stigende 
udfordring med mangel på sundhedsfagligt personale – herunder sygeplejersker – på regionens hospitaler og 
virksomheder, så syge mennesker i Region Hovedstaden får den pleje og behandling, de har brug for og ret 
til? Og så det er muligt at levere på visionerne om et mere menneskeligt sundhedsvæsen, hvor alle borgere og 
patienter oplever høj kvalitet og sammenhæng? Baggrund for spørgsmålet: Der kommer flere ældre borgere, 
mere komplekse forløb og flere børn. Det øger efterspørgslen efter sundhedsfaglige medarbejdere på 
hospitalerne, i kommunerne og almen praksis. Men allerede nu mangler der sundhedsfaglige medarbejdere i 
Region Hovedstaden og resten af landet. I hovedstadsområdet kan hver anden sygeplejerskestilling ikke 
besættes med de ønskede kompetencer (STAR, juni 2021). Dertil kommer, at hver 5. sygeplejerske i Region 
Hovedstaden forlader regionen igen inden for det første års ansættelse. Samtidig falder søgningen til 
sygeplejerskeuddannelsen. Med venlig hilsen Signe Hagel Andersen (1. kredsnæstformand, DSR Kreds 
Hovedstaden)  
 
Svar personen på e-mail: san@dsr.dk  
 
 
Afsender har givet sit samtykke til, at Region Hovedstaden behandler oplysningerne i denne henvendelse. Læs 
vores persondatapolitik på regionh.dk  

 
 

Region Hovedstaden - 
Kongens Vænge 2 
3400 Hillerød - Åbningstider: Mandag-torsdag 
kl. 8-16, fredag kl. 8-14 

Telefon: 38 66 50 00 
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