
 
  Sekretariatschefen 

 
 
 
Kongens Vænge 2 
3400  Hillerød 
 

Telefon 38 66 50 00 
Web www.regionh.dk 

  
CVR/SE-nr: 29 19 06 23 
 
Dato: 13. maj 2016 
 

 

 

Til: Regionsrådets møde 17. maj 2016 – pkt. 9 – Oplæg om kapacitet 
på det medicinske område  

Ændringsforslag til pkt. 9 – Oplæg om kapacitet på det medicinske område  
 
Stillet af Leila Lindén og Karin Friis Bach på vegne af Socialdemokraterne, Ven-
stre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale 
Venstre, SF og Liberal Alliance 
 
1. at godkende at administrationen tager afsæt i følgende anbefalinger til målsætninger 
og løsninger for at forbedre den samlede kapacitet i de medicinske specialer og bidra-
ge til at nedbringe overbelægning: 
 
a. Der skal sikres en tæt kobling mellem de internmedicinske specialer og modtagel-
sen af medicinske patienter i akutmodtagelse/akutklinik. Herunder nedsættes en ar-
bejdsgruppe, der skal afdække, hvordan regionen på sigt kan etablere en grundmodel 
for organiseringen af arbejdet med akutte patienter på hospitalerne, herunder på frem-
tidens Fælles Akut Modtagelser (FAM) og stamafdelinger. Forretningsudvalget 
godkender på mødet i september kommissorium for arbejdsgruppen.  
 
b. Kapaciteten skal udnyttes så effektivt som muligt og udvides i det omfang rammer-
ne tillader og skal ses i et større perspektiv, der også inkluderer samarbejdet med 
primærsektoren. Overbelægning, der er et af de nye nationale mål, følges frem-
adrettet ved driftsmålsafrapporteringen. Oplæg hertil forelægges Regionsrådet i 
september 2017.  
 
c. Der skal sikres mere ensartede ansættelsesforhold [2 ord slettet] på regionens me-
dicinske afdelinger, herunder mere ensartet vagtbelastning. 
 
d. Der skal i løbet af 2016 igangsættes initiativer med henblik på at rekruttere og fast-
holde nyuddannede og erfarne sygeplejesker til det medicinske område. Der gives en 
status til Regionsrådet i december 2016.  
 

  



 

Bemærkninger: 
 
Til punkt b: 
Der skal som led i aftalen om nye nationale mål fastlægges mål vedr. overbelægning. 
Der skal forelægges sager til politisk behandling herom i september måned. Heri ind-
går også ambitionsniveauer og et fælles nationalt udgangspunkt for målinger.   
 
 
Til punkt c: 
Det fremgår tydeligt overalt, at det på de medicinske afdelinger er sygeplejesker, der 
er mangel på. Især savnes erfarne sygeplejesker, 40% af sygeplejerskerne på de medi-
cinske afdelinger har under 2 års anciennitet. (På ex Nordsjællands Hospital har 45% 
af sygeplejerskerne under 2 års anciennitet, de fleste endda under 1 år). På andre hos-
pitalsafdelinger er tallet kun 8%.  
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