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Til forretningsudvalget, Region Hovedstaden 

 

Kræftudvalget har til møde den 28. april og 26. maj 2015 drøftet de indkomne forslag 

til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse. 

 

Udvalget finder det er meget vanskeligt at udtale sig om de enkelte forslag på bag-

grund af det forelagte materiale. Det er for næsten alle forslags vedkommende uklart, 

hvad forslagene reelt dækker, dvs. hvilken konsekvens vedtagelse af forslagene vil få 

for de berørte virksomheder. Udvalget vil derfor i nærværende høringssvar ikke udtale 

sig om de konkrete forslag, men derimod adressere en række opmærksomhedspunkter, 

som udvalget mener det er vigtigt indgår i forretningsudvalgtes videre overvejelser og 

arbejde med regionens budget. 

 

Hurtig udredning og behandling af kræftpatienter 

Kræftudvalget har det sidste 1½ år arbejdet målrettet med at sikre hurtig udredning og 

behandling af kræftpatienter, og der er opnået en markant højere målopfyldelse for en 

række kræftpakkeforløb, dvs. flere patienter i regionen udredes og behandles hurtigt 

ved mistanke om kræft. Udvalget lægger derfor vægt på, at forslagene om effektivise-

ringer og bedre ressourceudnyttelse i videst mulig omfang gennemføres uden, at det 

medfører længere udrednings- og behandlingstid for kræftpatienter. 

 

Kvalitet 

Kræftudvalget finder det generelt vigtigt, at der i forhold til alle effektiviserings- og 

ændringsforslag er fokus på, at både den patientoplevede og faglige kvalitet er i fokus. 

Målet bør altid være høj kvalitet. 

 

Arbejdsmiljø 

Alle ændringsforslag på regionens virksomheder skal implementeres og ’bæres igen-

nem’ af personalet. Kræftudvalget anerkender, at der i en stor organisation, hvor der 

vedvarende sker ændringer både i de faglige anbefalinger og den økonomiske ramme, 

skal gennemføres forandringer både i form af flytning af specifikke opgaver og flyt-

ning af personale. Udvalget finder det derfor vigtigt, at der vedvarende er fokus på, at 

sikre godt arbejdsmiljø for personalet. Arbejdsmiljø, som er kendetegnet ved inddra-

gelse, anerkendelse og dialog, således at regionen er en attraktiv arbejdsplads for både 

nyuddannede og erfarne medarbejdere. 

 

På vegne af kræftudvalget 
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