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Spørgsmål: 

Tak for svarene på mine spørgsmål om den voldsomme bekymrende situation i Nord.  

Det afføder imidlertid en række nye spørgsmål  

 

1) Der svares, at den medicinske sengekapacitet på Frederikssund Hospital udvides 

med i alt 47 senge.  

 

Jeg mener at huske, at der blev lovet en øgning af den samlede kapacitet i NORD, 

samtidigt med at Helsingør Hospital skulle lukke 1. februar. Der lukkes 68 senge på 

Helsingør hospital, men udvides kun med 54 på Frederikssund – er det korrekt opfat-

tet? Udvides der med medicinske senge på Hillerød Hospital? Eller vil vi med luknin-

gen af Helsingør Hospital samlet set reducere de medicinske senge i NORD? 

 

2) Jeg forstår fortsat ikke hvorfor lægevagten ikke kan have konsultationer i 

sundhedshuset i Helsingør.  

 

Mig bekendt, ønskede lægevagten ikke at være eneste lægekapacitet i sundhedshuset, 

altså at de også skulle behandle patienter i akutklinikken. Der står et fuldt udstyret 

konsultationsrum i sundhedshuset som PLO selv har været med til at indrette. Der er 

fortsat patienter fra Helsingør-området som søger lægevagten på lige fod med før, nu 

skal de blot køre til Hillerød for at blive set af lægevagt, i stedet for at kunne blive set 

på lokalt i Sundhedshuset i Helsingør. 

 

Har der været kontakt til PLO efter Region Hovedstaden har ansat læger i akutklinik-

ken mhp, at få lægevagten til at have lægevagtskonsultationer i Sundhedshuset i Hel-

singør? 

 

Svar: 

Ad 1) Der sker ikke en reduktion i antallet af medicinske senge i planlægningsområde 

Nord som følge af lukningen af Helsingør Hospital. Lukningen af Helsingør Hospital 

medfører, at der lukkes 68 medicinske senge, heraf var 14 senge placeret i akutafsnit-

tet på Helsingør Hospital. Alle de 68 senge åbnes igen på Nordsjællands Hospital – 

Hillerød og Frederikssund. Hertil kommer, at der åbnes yderligere 7 pladser i akut-



   Side 2 

modtagelsen/akutklinikken på matriklen i Hillerød og Frederikssund, jf. nedenstående 

skema: 

 

Nordsjællandshospital Hillerød (matriklen) Frederikssund (matriklen) Bemærkninger

Oktober 2012 etablering af medicinske senge 7 medicinske senge fra Helsingør

Januar 2013 etablering af medicinske senge 18 medicinske senge fra Helsingør

Januar 2013 pladser etableret i akutklinikken 6 kapacitetudvidelse

Februar 2013 etablering af medicinske senge 29 medicinske senge fra Helsingør

Februar 2013 pladser etableret i akutmodtagelsen 9 pladser flyttet fra akutafsnittet i Helsingør

Marts 2013 pladser etableret i akutmodtagelsen 6

5 pladser flyttet fra akutafsnittet i Helsingør 

og 1 plads er en kapacitetsudvidelse

15 60 75  
For uddybning af sengeflytningerne henvises til notat af 1. februar 2013. 

 

Der henvises endvidere til svar på spørgsmål 028 udsendt d. 5. februar 2013. 

 

Ad 2) Forhandlingerne med PLO om en lægevagtsklinik i Helsingør er ikke genopta-

get efter regionsrådets beslutning om at tilknytte en læge til akutklinikken. 


