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Vedrørende ændringsforslag til specialefordelingen i Hospitals- og Psykiatriplan 

2020 

 

Sundhedsudvalget takker for muligheden for at komme med en udtalelse om de frem-

satte ændringsforslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og de indkomne hørings-

svar. 

 

Udvalget bemærker, at alle ændringsforslagene opnår bred støtte, og at hovedparten af 

høringssvarene støtter ændringsforslagene uden yderligere bemærkninger. Flere af hø-

ringsparterne rejser dog også nogle opmærksomhedspunkter og bekymringer, som 

Udvalget finder meget relevante. 

  

Det er Udvalgets indstilling, at alle ændringsforslagene skal gennemføres. 

Afledt af de opmærksomhedspunkter og bekymringer, som rejses i høringssvarene, har 

Udvalget nogle anbefalinger i forhold til implementeringen af ændringsforslagene, 

samt det videre arbejde med Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i regionsrådet. 

 

Udvalgets anbefalinger: 

 

 At kvalitet, nærhed og lighed fortsat skal være helt centrale fokusområder i regio-

nens hospitalsplanlægning, og hvis valget står mellem kvalitet og nærhed, vil kva-

litet altid gå forud for nærhed. Regionens hospitalsplanlægning skal derfor have 

fokus på at samle de specialiserede funktioner, der hvor det bidrager til at skabe 

højere kvalitet i behandlingen og giver en mere rational anvendelse af ressourcer-

ne, samtidig med at de hyppige og almindelige behandling skal foregå så tæt på 

borgerne som muligt. 

 

I forhold til ændringer af optageområdet for fødsler anbefaler Udvalget, at de eksi-

sterende jordemoderkonsultationer opretholdes, at der yderligere oprettes jorde-

moderkonsultationer i Egedal Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune med til-

knytning til Nordsjællands Hospital, samt at hospitalerne sikrer et velfungerede 

samarbejde med de berørte kommuner. 
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   Side 2  

 Den foreslåede ændring på det obstetriske område betyder, at optageområderne 

ikke følger planlægningsområderne. Udvalget forstår nødvendigheden af at plan-

lægningsområderne i det specifikke speciale opdeles og anbefaler, at der er særlig 

opmærksomhed mod at understøtte samarbejdsrelationerne tværsektorielt. 

 

 At implementeringen af ændringerne ikke må få negative konsekvenser for de læ-

gelige videreuddannelsesforpligtelser.  

 

 At der som følge af omfordelingen af opgaver mellem regionens hospitaler, sker 

en tilsvarende omfordeling af hospitalernes økonomiske rammer efter samme 

principper, som tidligere omfordelinger af opgaver har medført mellem regionens 

hospitaler. 
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