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Åbent brev til Regionsrådet 
 
 
Overlægegruppen ved Amagerhospital vil hermed udtrykke vores støtte til regionsrådets 
udmelding om ikke at foretage ændringer i sygehusstrukturen før de kommende akutsygehuse 
står fuldt funktionsdygtige. 
 
Der har den seneste tid i Berlingske Tidende været en polemik med protestbreve og 
dramatiske udmeldinger om risiko for fatale forløb pga af regionsrådets beslutning. 
Vi finder polemikken fagligt ubegrundet og publiceringsmåden uhensigtsmæssig, da den kun 
vil skabe utryghed hos borgerne. 
Ved gennemgang af foreliggende statistik og data finder vi intet belæg for at akutbehandlingen 
af borgere på Amager hospital på nogen måde er ringere end ved de øvrige hospitaler. 
Samtidig er regionens visitation af akut kritisk syge patienter og det præhospitale beredskab 
optimeret de seneste år, hvilket sikrer en ensartet behandling af de kritisk syge patienter, 
fejlvisitation er sjældent forekommen. 
 
Hele omlægningen af sygehusstrukturen i region Hovedstaden er yderst kompleks, hvilket 
udmeldingerne i Berlingske ikke tager højde for. 
Normalt laster vi fra lægeside politikerne og administrationerne for, at de foretager 
uovervejede ændringer før de fysiske lokaliteter er færdige, hvilket tidligere har ført til 
uheldige forløb for borgere og personale. 
Den aktuelle kritik fra lægeside kan derfor undre. 
Samtidig er problemstillingen forskellig for sygehusene Amager, Glostrup og Gentofte og vi vil 
tillade os at tvivle på at underskriverne på protestbrevene til fulde kender og forstår de 
udfordringer der ligger forude for de enkelte planområder. 
 
Region Hovedstadens planområde syd udgør således landets markant største optageområde, 
med 550.000 borgere, heraf er Amager den hurtigst voksende bydel, der formentlig passerer 
200.000 indenfor de nærmeste år. 
Hvordan denne udfordring løses er multifacetteret og løsningsmodellerne komplekse. 
Indtil dette er helt klarlagt og supersygehusene færdigbygget, ville det være hensigtsmæssigt 
hvis man fra lægeside anerkendte kollegers indsats, undgår spredning af unødig frygt hos 
borgerne og giver arbejdsro til politikerne. 
Fokus for akutafdelingerne på de nye supersygehuse bør koncentreres om at opbygge en god 
og effektiv organisation der kan indfri forventningerne, som næppe er blevet mindre efter de 
fremførte udmeldinger.  
 
Overlægegruppen på Amager hospital er helt trygge ved den nuværende organisation og 
kvaliteten af patientbehandlingen. 
 
Med regionsrådets beslutning kan Sundhedsstyrelsens anbefalinger implementeres under rolige 
velordnede forhold, hvilket må betegnes som rettidig omhu. 
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