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Til Regionsrådet, Region Hovedstaden 
 
Vedr. Amager Hospital og Hospitalsplanen 
 
Som praktiserende læge gennem næsten 30 år på Amager og formand for PLO Københavns 
praktiserende læger, har jeg fulgt debatten i aviser og lokalradio/tv ang. anbefalingerne om at 
nedlægge sengene på den medicinske afdeling, Amager, når det udbyggede Hvidovre hospital står 
færdig. 
 
Jeg mener, det vil være en stor fejl og til skade for de over 200.000 borgere, der bor på øen Amager. 
 
Som politiker bør man huske at: 
95% af alle indlæggelser på medicinske afdelinger foregår i ro og fred, og med en let transport fra 
nærområdet ofte med pårørendes hjælp netop pga. nærheden. 
 
95% af alle indlæggelser på medicinske afdelinger er sygdomme, der kræver hospitalsindlæggelse, 
men ikke på højt specialiseret ”supersygehus” niveau. 
 
Trængselsproblemerne i trafikken til og fra øen Amager gør desuden, at det ikke er hensigtsmæssigt 
at nedlægge sengene på Amager Hospital. Det vil medføre betydelige gener for de 200.000 borgere 
på Amager. 
 
Vi praktiserende læger oplever høj faglig kvalitet på Amager Hospitalet, og vores patienter er 
trygge ved den nærhed og behandling, som afdelingen tilbyder. 
Desuden har Amager Hospital og de praktiserende læger udviklet et nært samarbejde med hurtig 
kommunikationen til afdelingerne og deres speciallæger, så vi har mulighed for hurtig sparring. 
Dette samarbejde vil forsvinde til stor skade for borgerne på Amager, hvis sengeafdelingerne 
nedlægges og det vil medføre, at vi praktiserende læger må indlægge flere borgere til afklaring. 
 
Amager Hospitalet og PLO er på forkant med ”Klyngedannelsen” som regeringens kommende 
sundhedsudspil lægger op til, nemlig tæt samarbejde mellem kommunerne, hospitalet og 
praktiserende læger, hvilket giver et tværsektorielt rigtig godt forløb for den enkelte patient. 
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Planen om, at vi praktiserende læger skal overtage flere kontroller fra ambulatorierne, forudsætter, 
at samarbejdet er velfungerende, som det er aktuelt. Dette vil ødelægges hvis sengeafdelingerne 
forsvinder. 
 
Det er vigtigt, at også fremtidens speciallæger får en bred intern medicinsk uddannelse. Amager 
Hospitals medicinske afdeling er et af de få steder, der tilbyder den brede medicinske uddannelse, 
der har stor betydning for en velfungerende sundhedssektor. 
 
Vores patienter udtrykker også bekymring for at omdanne den velfungerende medicinske afdeling 
til et ambulatorium uden mulighed for indlæggelse. 
Transporttiden til Hvidovre vil for de pårørende blive meget besværlig, og den kontinuitet, der 
opleves mellem indlæggelse, subakutte vurderinger og ambulatorier, vil forsvinde. 
Vi skal erindre om, at langt de fleste akutte medicinske patienter “kun” har behov for at blive 
vurderet, og nogle korttidsindlagt på en medicinsk afdeling. 
 
Politikerne i Regionsrådet bør sikre, at specialiseringen på ”supersygehusene”, til gavn for de få 
patienter, der har sjældne komplicerede sygdomme, ikke bliver på bekostning af de 95%, der har 
helt almindelige sygdomme, men som kræver en sengeplads. 
 
Det fremgik ifølge en analyse udført af Berlingske, at Region Hovedstaden har landets dårligste 
sundhedsvæsen, primært fordi patienter må vente længere der, end patienter i andre egne af landet, 
på at blive undersøgt og få at vide, hvad de fejler. 
Dette problem eksistere ikke på Amager pga. det fremragende samarbejde. 
Problemet med langsom udredning i Region Hovedstaden vil blive betydelig større, hvis 
Regionsrådet nedlægger sengepladser på medicinsk afdeling på Amager! 
 
Derfor vil jeg, også på vegne af mine patienter og 200.000 borgere på Amager, anbefale, at man i 
hospitalsplanen, bibeholder den nødvendige og velfungerende brede medicinske afdeling på 
Amager Hospital.  
 
 
Med venlig hilsen 
Jan Værnet, 
Specialæge ved AmagerCentrets Læger 
Formand for Københavns praktiserende læger, PLO-København. 
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