
Kvalitet eller nærhed – vi undrer os? 

Som medarbejdere har vi, siden Herlev og Gentofte Hospital i 2015 blev fusioneret, arbejdet målrettet på at 
udvikle, planlægge og optimere sammenhængende og højt specialiserede forløb for vores patienter på det 
nye samlede hospital. Et arbejde, der normalt udføres i et konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde med vores 
ledelser og med regionens politiske og administrative lag. Formålet for os alle har hele tiden været, at 
kvaliteten af behandlinger bliver så god som overhovedet mulig både i Gentofte og Herlev. På samme måde 
har vi været intenst optaget af at planlægge fremtidige forløb for vores patienter for bedst muligt at 
udnytte de fantastiske muligheder, som er på vej, fordi de højtspecialiserede nye hospitalsbygninger snart 
står færdige og kan tages i brug. 

Så sent som i september i år godkendte regionsrådet, at princippet om ’kvalitet ’ skal prioriteres først, foran 
´sammenhængende patientforløb´ og først derefter ’nærhed’, som faktisk blot er nummer tre på listen af i 
alt 4 prioriterede principper for hospitalsplanen for 2025. Principperne er besluttet i dialog mellem 
politikere, borgere, klinikere, patientforeninger og er blandt andet resultat af et dialogmøde hvor også vi 
tillidsrepræsentanter deltog. Derfor undrer vi os over, at kvalitet tilsyneladende ikke længere er en 
topprioritet?  

Både sundhedsfaglige fra regionens hospitaler og også Sundhedsstyrelsen, som er vores øverste myndighed 
på området, havde anbefalet at samle akutområdet på Herlev Hospital i de nye specialiserede bygninger. 
Og når man oveni det lægger regionens kerneværdier og principper, ønsket om skabe mere 
sammenhængende forløb – og dermed kvalitet - for patienterne, den fælles ambition om at skabe et 
toptunet fusioneret hospital, og ikke mindst medarbejdernes mangeårige indsats for bedst muligt at 
forberede patientforløb i de nye hospitalsbygninger, så undrer vi os meget over beslutningen i sidste uge 
om at bevare akutklinikken og de tilhørende intensive og medicinske senge på Gentofte Hospital.  

Der var både faglige og økonomiske gode grunde til at følge de anbefalinger, som regionens 
sundhedsudvalg modtog forud for at beslutningen skulle tages.  
Som vi forstår det, tog Region Hovedstadens sundhedsudvalg i stedet beslutningen ud fra et princip om at 
sikre nærhed for borgerne i Gentofte Kommune. Formanden for Region Hovedstadens sundhedsudvalg har 
udtalt til Berlingske, at kvaliteten er ’god nok’ i det eksisterende tilbud.  Men som medarbejdere i 
Sundhedsvæsnet, der hver dag arbejder for at vores patienter både føler sig godt behandlet og til enhver 
tid får den bedst mulige behandling må vi indvende, at ’god nok’ faktisk ikke helt er ’godt nok’. Specielt 
ikke, når man ser det i lyset af, at kvaliteten af akuthjælp kunne blive endnu bedre, hvis akutområdet i de 
nye behandlingsbygninger blev samlet. Vi undrer os over, hvorfor man ikke vil give borgerne det bedst 
mulige tilbud? 

Desuden bekymrer vi os over en lang række følgevirkninger, som opstår i kølvandet af beslutningen om at 
bevare status quo på akutområdet. Det vil gå ud over andre specialer, som fx helt lavpraktisk skal omtænke 
fremtidige optimale sammenhænge i patientforløb. Hensigten har været at flytte afdelinger, så placeringen 
giver de bedste patientforløb, og vi som personale får de bedste muligheder for at yde den bedst mulige 
pleje og behandling – det oplever vi ikke, at I som politikere har lyttet til.  

Dermed skal der så på fremtidens hospital også gås på kompromis med den bedste kvalitet og den bedste 
udnyttelse af ressourcer på andre områder end akutbehandlinger. Og endeligt må vi påpege den meget 
indlysende og væsentlige følgevirkning, som handler om økonomi. Vi frygter, at den planlagte 
effektivisering på 100 millioner kroner, som vi var indforståede med at hente i fremtidens patientforløb, 
udfordres af jeres beslutning, og vi ser for os, at det igen ender med en grønthøsterbesparelse?   



Som afslutning vil vi gerne fortælle jer, at vi som medarbejdere grundlæggende har tillid til politiske 
demokratiske principper, til at beslutninger og afgørelser på alle niveauer træffes på et sagligt og fagligt 
grundlag, og til at de demokratiske processer sikrer, at de beslutninger der tages, giver bedst mening for 
flest muligt. Men i denne sag er vi udfordrede: Eksperter afleverede anbefalinger. Dialogmøder med 
borgere og patientforeninger mundede ud i en beslutning om at kvalitet skal være det bærende princip. Og 
planen for økonomien udfordres. Vi sidder kort og godt tilbage som medarbejdere og er meget forundrede 
over beslutningen i regionens sundhedsudvalg. 
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