
Vil vores regionspolitikere virkelig fastholde uligheden i sundhedstilbud 
til sine borgere? 
  
Vi har netop erfaret, at Region Hovedstadens politiske ledelse, stik imod 
Sundhedsstyrelsens og øvrige faglige anbefalinger, har besluttet at bevare de små 
akutklinikker på henholdsvis Amager og Gentofte hospitaler. Det betyder, at man også 
fremover vil kunne få behandlet mindre skader der.  

  
Det kan virke rationelt og patientvenligt. Når vi alligevel vælger, at råbe vagt i gevær, 
skyldes det, at man fra politisk side også ønsker at bibeholde de akutte indlæggelser på 
de små hospitaler. Det sker på trods af, at der slet ikke er den samme mulighed for at blive 
undersøgt af de mange specialister, som de store akuthospitaler har til rådighed. Et tilbud 
som ofte kan betyde liv eller død for de mange patienter, der døgnet rundt indlægges uden 
kendt diagnose på vores hospitaler.  

  
Hermed skaber man efter vores mening en uacceptabel geografisk ulighed i forhold til, 
hvordan man kan forvente at blive undersøgt og behandlet, afhængigt af om man bliver 
indlagt fra eks. Ballerup eller Gentofte. Det forstår vi simpelthen ikke, at man som 
regionspolitiker, eller for den sags skyld kommunalpolitiker, kan stå inde for.  

  
Der bygges som bekendt store nye akutmodtagelser i disse år. Det sker i Hillerød, 
Bispebjerg, Herlev og Hvidovre. Det er tiltrængt. Hermed når vi på mange områder op på 
en bygningsmæssig standard som matcher landets øvrige regioner. Det vigtigste formål er 
imidlertid at kunne tilbyde hurtig og præcis diagnostik og behandling, uden at patienterne 
skal køres fra det ene hospital til det andet, hvilket ofte sker i dag – fordi specialister ikke 
er til stede døgnet rundt.   

  
Det er denne kvalitet vores regionspolitikere øjensynligt har valgt at se stort på. Man har 
investeret mange milliarder i de nye hospitalsbyggerier og akutmodtagelser mhp at sikre 
kvalitet og sammenhæng i behandlingen. Vi har derfor med rettidig omhu forberedt os på 
at kunne flytte sammen i de nye moderne hospitaler, når de om kort tid står færdige. Til 
gavn for vores patienter, til gavn for vores personale - og til gavn for den samlede 
økonomi. 

  
Det er derfor med vantro og undren, at vi nu oplever et sundhedsudvalg, som vælger at 
skyde beslutningen om at lægge vores hospitaler sammen til hjørne. Det mener vi er 
udtryk for ansvarsforflygtigelse og manglende politisk mod og handlekraft. I er alle 
velkomne til at besøge os, så vi kan uddybe vores bekymring og fortælle nærmere om de 
visioner og planer vi har for vores kommende nye hospitaler. 
  
 
 
 
 
 
 
 



Afdelingsledelser på Herlev og Gentofte Hospital, der er medunderskrivere på det åbne brev 

 
 
 
Ledende overlæge Finn Rønholt 

Ledende oversygeplejerske Flemming Olsen 

Medicinsk afdeling 

 

Ledende overlæge Thomas Høi-Hansen 

Ledende oversygeplejerske Helene Bliddal 

Døssing 

Kardiologisk afdeling 

 

Ledende overlæge Lisbet Isenberg Ravn 

Ledende oversygeplejerske Susanne Juul 

Akutmodtagelsen 

 

Ledende overlæge Steen Mejdahl 

Ledende oversygeplejerske Lulu Torm 

Wilenius 

Ortopædkirurgisk afdeling 

 

Ledende overlæge Hans Stimpel 

Ledende oversygeplejerske Kirsten Rud 

Urologisk afdeling 

 

Ledende overlæge Lisa Sengeløv 

Ledende oversygeplejerske Marie-Helene 

Olsen 

Onkologisk afdeling 

 

Ledende overlæge Pia R. Kamstrup 

Ledende Bioanalytiker Kristina Rasmussen 

Klinisk Biokemisk Afdeling 

 

Ledende overlæge Pernille Mørk Hansen 

Ledende oversygeplejerske Lotte Grønning 

Nefrologisk afdeling 

 

Ledende overlæge Henrik Flyger 

Ledende oversygeplejerske Birgitte 

Andersen 

Brystkirurgisk afdeling 

 

Ledende overlæge Jens Otto Jarløv 
Ledende bioanalytiker Susanne Pedersen 

Klinisk Mikrobiologisk afdeling 

 

Ledende overlæge Line Lunde Larsen 

Ledende oversygeplejerske Merethe Ørtoft 

Rasmussen 

Neurologisk afdeling 

 

 

 

Ledende overlæge Lene Meldgaard Knudsen 

Hæmatologisk Afdeling 

 

 

Ledende overlæge Connie Lærkholm 

Hansen 

Ledende oversygeplejerske Susanne 

Sebens Hald 

Anæstesiologisk afdeling, Herlev Hospital 

 

Ledende overlæge Lars Thorbjørn Jensen 

Ledende bioanalytiker Jenny Rahbek 

Pedersen 

Klinisk Fysiologisk Nuklearmedicinsk 

Afdeling  

 

Ledende overlæge Benedicte Vibjerg Wilson 

Ledende oversygeplejerske Susanne 

Dansholm 

Gastroenheden 

 

Ledende overlæge Claus Zachariae 

Ledende oversygeplejerske Sussi Løvgreen 

Larsen 

Hud- og allergiafdeling 

 

Ledende terapeut Hanne Forbech Skall 

Afdeling for Ergoterapi og Fysioterapi 

 

Ledende overlæge Michel Nemery 

Ledende overradiograf Preben Thomassen 

Ledende overradiograf Jakob W. Poulsen 

Radiologisk Afdeling 

 

Ledende overlæge Dorte Linnemann 

Patologiafdelingen 

 

Ledende overlæge Helle Ejdrup 

Ledende oversygeplejerske Heidi Brønnum-

Jacobsen 

Gynækologisk-Obstetrisk afdeling 

 

Ledende overlæge Eva Mosfeldt Jeppesen 

Ledende oversygeplejerske Sussie 

Bratbjerg Israelson  

Børneafdelingen 

 

 

 

 


