
Fra: Hans Toft (ht)  
Sendt: 1. november 2017 16:18 
Til: formand@regionh.dk 
Emne: Akutklink Gentofte 
Prioritet: Høj 
  
Kære Sophie. 
I fortsættelse af vor samtale i morges skal jeg bede om, at sagen om Akutklinik Gentofte, jfr. vedhæftede 
bilag, kommer på dagsordenen på førstkommende regionsrådsmøde. Jeg vil nærmere uddybe 
dagsordenspunktet i god tid inden dagsorden skal udsendes til regionsrådet. 
Venligste hilsener 
Hans 
  
  
Fra: Hans Toft (ht)  
Sendt: 3. november 2017 10:57 
Til: Hans Toft (ht) <ht@gentofte.dk> 
Emne: Akutklinikken, Gentofte Hospital 
  
Kære Sophie. 
  
Meget erindrer jeg efter mine efterhånden mange år i det politiske arbejde. Men jeg har dog aldrig oplevet, 
at jeg som folkevalgt havner i en offentlig politisk diskussion med og på bedrevidende manér blive modsagt 
af forvaltningsdirektører om holdninger til kvalitet og nærhed, som et (husker jeg: enigt) regionsråd har 
vedtaget i brede politiske aftaler, her om hospitalsplaner. Men det skete i Københavns Radio i dag kl. 08.30, 
hvor Herlev Gentoftes direktør i Københavns Radio udtalte sig om det efter hans opfattelse rimelige i, at 
Akutklinikken i Gentofte nedlægges og flyttes til Herlev matriklen, og i denne forbindelse også bl.a. udtalte 
sig om, hvad rimelige afstande, nærhed og kvalitet er efter hans opfattelse. Og ledelsesmæssigt (jfr. 
direktørens udtalelser også i Berlingske i dag) forstår jeg, at hans udtalelser er med opbakning i direktionen 
på Regionsgården. 
  
Jeg finder regionens topdirektørers udtalelser og håndtering af denne sag fuldstændig uacceptabel og 
under al kritik – intet overhovedet er drøftet herom med regionsrådets medlemmer. Og for at gøre det hele 
endnu mere uforståeligt og uacceptabelt, så har direktionen oven i købet bl.a. i september valgt at 
involvere og informere de lokale medarbejdere i Gentofte og på en måde, så denne information for dem 
har fremstået og tydeligt opfattet således, at lukningen af Akutklinikken er en politisk ”formsag”, som blot 
skulle vedtages i det nye regionsråd efter valget for at kunne være en realitet i 2019. 
  
Jeg har her i formiddag forsøgt telefonisk kontakt til dig og Lars Gårdhøj uden at opnå kontakt – fik kontakt 
til gruppeformanden, Laila Lindén blot for at meddele min ovennævnte holdning, og at jeg vil videregive 
denne til dig. Derfor er Lars og Laila cc på denne mail. 
  
Må jeg høre fra dig i dag, inden jeg overvejer yderligere i relation til regionsrådet og mediebemærkninger 
herom. 
  
Bedste hilsener 
Hans 
  
 

mailto:formand@regionh.dk
mailto:ht@gentofte.dk

	Fra: Hans Toft (ht)  Sendt: 1. november 2017 16:18 Til: formand@regionh.dk Emne: Akutklink Gentofte Prioritet: Høj
	Fra: Hans Toft (ht)  Sendt: 3. november 2017 10:57 Til: Hans Toft (ht) <ht@gentofte.dk> Emne: Akutklinikken, Gentofte Hospital

